
  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

भगवद्गीता:  

परिवततनाच्या व्यवस्थापनाचे तत्त्वज्ञान 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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यव पु् तकातील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित 

असनू पु् तकवच े शकां र्व  त्यवतील अांिवच े पनुिुाद्रि र् 

नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लेखकवची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े तसे न 
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• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून िवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा 

करू िकतव.  

हे ई पु्तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपुर्ी ई-

सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे आर्श्यक 

आहे.  

  



साहेबराव शामराव जवंजाळ 

 

जन्सि : २६ ऑक्टोबर १९४५ 

;  

कवटोल शज. नवगपरू 

हल्ली िकु्कवि र् पत्तव - 

सवकवर अपवटािेंट, १४५ 

अांबवशिरी शहलटॉप नवगपरू 

४४००३३ 

शििि :  

बी. एस. सी. (िोहतव कॉलेज 

र् शहस्लॉप कॉलेज नवगपरू) 

बी. एस. सी. टेक(लक्ष्िीनवरवयि इांश्टट्यटु ऑफ टेक्नवलॉजी नवगपरू) 

व्यर्सवय : 

शनर्तृ्त उपशनदिेक, खवदी ग्रविोद्योग कशििन (भवरत सरकवर)  

 

िहवत्िव गवांधी र् आचवया शर्नोबव भवरे् यवांची किाभशूि असलेल्यव र्धवा 

येथील खवदी ग्रविोद्योग कशििन अांतगात ग्रविोद्योग अनसुांधवन सां्थव 

(िहवत्िव गवांधींनी ्थवपन केलेली ) येथे २५ र्रे्ष र्व्तव्य.  

 



सवशहत्य : 

१. नवगपरू पशत्कव (नवगपरू टवईम्स ग्रपु) नवगपरू यव र्तािवनपत्वतनु 

१९८० ते १९९१ यव कवळवत सिवजव्यर््थव(८ लेख), िवनर्शर्कवस 

र् अध्यवत्ि (६लेख), कृर्षी र् उद्योगवचे व्यर््थवपन(६ लेख), सांत्व 

प्रशियव उद्योग(६ लेख), कृर्षी(३लेख), कृर्षीउद्योग(६लेख) 

यव शर्र्षयवर्रील एकुि ३५ लेख प्रशसद्ध िवले.  

 

२. जवगशृत (ग्रवशिि औद्योशगकीकरि यवर्रील खवदी ग्रविोद्योगवची 

िवशसक पशत्कव) यवतनु लेख प्रशसद्ध.  

 

३. अशखल भवरशतय गवयत्ी पररर्वर नवगपरू येथे "शर्ज्ञवन र् अध्यवत्ि" 

यव अांतगात भगर्दगीतव शर्र्षयवर्र भवर्षि 

 

४. भगर्दगीतेची शर्िेर्ष आर्ड. सांपिुा भगर्दगीतव िुखपवठ केली.  

"भगर्दगीतेतील िुख्य शर्र्षयवर्र दृशििेप " ही लेखिवलव शर्शर्ध 

आध्यवशत्िक ग्रपुर्र (WA) पो्ट होते.  

फोन नां . ०७१२ २२२६०३४ 

िोबवईल ९३२५५०५०३७ 

 

*********** 



 

*नवगपरू पशत्कव (नवगपरू टवईम्स ग्रपु नवगपरू ) र्तािवनपत्वत प्रशसद्ध 

िवलेले लेख :(१९८० ते १९९१) 

*सिवजव्यर््थव  

१. तर भवरत शर्कशसत रवष्ट्र होईल.  

२. िवनर्िक्ती आशि िवश्वत सिवजव्यर््थव 

३. सिशृद्ध र् रोजगवर 

४. भवरतवची गररबी आशि आहवर 

५. सिदृ्ध रवष्ट्रवसवठी ग्रविसिशृद्ध आर्श्यक 

६. ग्रवशिि शर्कवस आशि तांत्ज्ञवनवचव प्रर्वह 

७. ग्रवशिि िेत् आशि व्यवर्सवशयक अभ्यवसिि 

८. प्रत्यके खेडे िहर िवलेच पवशहजे 

*िवनर्शर्कवस र् अध्यवत्ि 

१. िवनर्ी शर्कवसवचव आधवर 

२. ्र्अश्तत्र् जविले तरच शर्कवस 

३. ्र्तःचे ज्ञवन हचे अध्यवत्ि 

४. सत्यवची अनभुशुत हवच शर्कवस 

५. हवतनु िोठी कविे कें व्हव होतवत 

६. अहांकवरवची नव्ह ेशनिायसविर्थयवाची गरज 

 



*कृर्षी र् उद्योगवचे व्यर््थवपन 

१. सितोल शर्कवसवसवठी शर्कें शद्रकरि 

२. यि्र्ी शर्कें शद्रकरिवसवठी एक््चेंज पद्धशत 

३. ग्रवशिि उद्योगवचे व्यर्सवय सांघटन 

४. कृर्षी उद्योगवची सांघटनवत्िक रचनव 

५. सहकवर चळर्ळीचव िवगा 

६. शर्दभवातील सहकवरी चळर्ळ-कवांही उपवय 

*सांत्व प्रशियव उद्योग 

१. सांत्व प्रशियव उद्योगवचे जवळे 

२. सांत्व उद्योग सांयांत्िव 

३. सांत्व उत्पवदक ते ग्रवहक सांयांत्िव 

४. आदिा सांत्व उद्योग 

५. सांत्व प्रशियव उद्योगवत प्रथि पवऊल 

६. सांत्र्यवची औद्योशगक उत्पवदने 

*कृर्षी  

१. िेतीचे प्रश्न आशि सोडर्िुक 

२. शपकलां नसेल तर लटु नवहीतर लयलटु 

३. ग्रविोद्योग शर्कवस सवधलव तरच िेती जगेल 

 



*कृर्षीउद्योग 

१. शर्दभवात प्रशियव उद्योग िक्य 

२. भवरतवचव अनिोल नैसशगाक ठेर्व-कडुशनांब 

३. सरकी प्रशियव उद्योग 

४. सगुांधी द्रव्य उद्योग 

५. शर्कें शद्रत फळे र् भवज्यव प्रशियव उद्योग 

६. सवबि उद्योग  



 आभवर 

 

 

"भगर्द ्गीतेतील िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप" यव लेखिवशलकेर्रील 

र्वचकवांच्यव कवांही प्रशतशियव: 

 

१. िी आपल्यव तका िदु्ध िवांडिीचव फॅन बनलो आह!े 

अिव प्रकवरे गीतेकडे िलव कुिी नेले नव्हते !कवकव खर सवांगतो 

की तिुची पो्ट र्वचल्यवशिर्वय शदर्स सरुु िवल्यवसवरखव र्वटत 

नवही!...  

अिीच ितके ठोकीत रहव नी आम्हवलव गीतव नव्यवरीतीन े

सिजवर्नू सवांगत रहव ! 

पनु्सहव एकदव अशभनांदन! 

-डॉ. लशक्ष्िकवांत कोशटाकर (M. D. Ayurved) अहिदनगर 

(बीजिदु्धी यवशर्र्षयवर्र १२००/- िलू्यवचे शव्दखांडवत्िक पु् तक 

प्रकवशित केले !भवरतवलव शर्श्वर्ांद्य बनवयचे असेल तर यिेवरी 

शपढी बळकट, बशुद्धिवन, प्रखर दिेवशभिवनी बनर्वयलव हर्ी ) 

(अथवथो ब्रह्मशजज्ञवसव ग्रपु) 

******* 



२.  

िी management इतके र्र्षा शिकर्ते आह ेपि खरव अथा आज 

कळवलव...  

खपू छवन आशि सोपे करून सवांगतव तमु्ही दवदव...  

आम्हवलव तिुच्यविळेु गीतव कळत आह.े र्वचवयची गोडी 

लवगली. त्यवसवठी खपू धन्सयर्वद .  

-प्रव. सौ. िेघनव ढेरे, पिुे 

(अथवथो ब्रह्मशजज्ञवसव ग्रपु) 

***** 

३. भगर्द.् गीतेचव सुांदरखविव भवर्वथा र् सोबत र्तािवनकवळविी 

सांलग्न असे शर्रे्चन.. शकत्ती आठर्ड्यवपवसनु सरुु आह.े. 

कळण्यवस सोपे असे.. पवचि ेभवगवपयात येऊन ठेपलय ह े

शर्र्ेचन.. रोज शलहत असले तरीही प्रशतशियव रोज पवठशर्तव येत 

नवही.. कवल गीतवजांयती िवली.. शतच्यव पवर्न पर्वार्र आम्हवांस 

गीतव सगुिसोपे करुन सवांगण्यवर् यव सवहबेरवर् दवदवनवः निन र्ांदन 

प्रिवि.  

- िवधरुीतवई ब्रह्मे दिेपवांडे. आध्यवशत्िक लेशखकव नवगपरु 

(अथवथो ब्रह्मशजज्ञवसव ग्रपु) 

****** 



 

४. किवल आह ेसवहबेरवर् तिुची! 

गीतेचे एर्ढ्यव प्रकवरवने शर्शे्लर्षि खशचतच कुिी केलां 

असेल!प्रत्यि योगेश्वर श्रीकृष्ट्िने तरी एर्ढव शर्चवर केलव असेल 

की नवही यवची िांकवच आह!े 

 

-श्री रविदवस पटेल शसशव्हल इांशजशनयर जीर्न प्रवशधकरि 

नवशिक(ज.े कृष्ट्ििशुता ग्रपु) 

******* 

५. The way you are relating ancient knowledge with 

the latest research on various subject and it's 

authoritative authors from the best sellers books 

from West, it's emphasise and curious all the readers 

to dig more from Gita and it's full of timeless 

knowledge.  

Your every depiction is inspiring to dig more and 

more not only from Gita but it's also giving insight 

on its latest reserach as well as introduces with the 

latest books and it's authors.  

Thanks and Gratitude for such deep insight.  



 

 (One more pinch I would like to add is that he has 

motivated us to read this great epic...  

At least for me he is the source of the motivation to 

understand geeta. ) 

 

-Uday Kulkarni Bharoch Gujrat 

(ज.े कृष्ट्ििशुता ग्रपु) 

६.  

श्रीिवन सवहबेरवर्जी जर्ांजवळ यवांचे लीखवि म्हिजे भगर्द ्गीतेचे 

अांतरांगवतील र्ीशर्ध र्वटव  

बवह्वांगर्वद्यवांनव दवखर्नू अांतरांगवत आिनवरव र्वटवड्यव.  

Sudam P. Deshmukh 

(ज.े कृष्ट्ििशुता ग्रपु) 

७.  

*As usual, the write up is loaded with key insights 

and reflections based on your versatile studies & 

experience! 

 



*सर, आपले “दृशििेप” िलव Work-Life Management 

िध्ये सवतत्यवने सधुवरिव करण्यवसवठी उद्यकु्त करत आहते...  

 

Uday D Vaishampayan 

(अथवथो ब्रह्मशजज्ञवसव ग्रपु) 

 

सर्ा आदरशिय र्वचकवांचे ितिः आभवर व्यक्त करतो. यवशिर्वय 

डॉ. प्रव. सांशगतवतवई अरुि खरुद नवगपरू, श्री पांशडतरवर् आळिी 

नवगपरू, श्री नरेंद्र केदवर नवगपरू, प्रव. जयांत लक्ष्िि दलवल नवगपरू, 

श्री. प्रफुल्ल कवळे खविगवर् (पिुे) तसेच श्री. सनुील सविांत यवांचे 

आभवर व्यक्त करतो.  

 सवाात शेवटी पण सवाात महत्त्वाचे, िविी पत्नी सौ.पद्मव र् िवझ्यव 

िलुी िॉ. र्ैिवली पेठे, डॉ. अनरुवधव अलोिे, डॉ. अनपुिव जनुघरे 

यवांचे िलव सतत प्रोत्सवहन शिळत असते. म्हणनू िवझ्यव 

कुटुांशबयवांचेही िी आभवर िवनतो. 

 

सवहबेरवर् िविरवर् जर्ांजवळ 

*********** 

  



प्रकाशकांचे मनोगत  

 

ई सवशहत्य च्यव यव सवइटर्र हजवरो पु् तकां  आहते. सवाच 

चाांगली आहते पण आपि सर्ाच र्वच ूिकिवर नवही ह ेखरेच. पि 

इथली तीन पु् तकां  अिी आहते जी तमु्हवलव िरवठीत इतर कुठेही 

शिळिवर नवहीत. श्री. अिोक कोठवरे अनरु्वशदत १६००० पवनी 

िहवभवरत. श्री शर्जय पवांढरे यवांनी नव्यव िरवठीत आिलेली 

१०००० ओव्यवांची ज्ञवनेश्वरी आशि श्री सवहबेरवर् जर्ांजवळ यवांनी 

शलहीलेले श्रीिद्भगर्द्गीतवेरील ३००० पवनी भवष्ट्य. भगर्द्गीतव: 

पररर्तानवच्यव व्यर््थवपनवच ेतत्त्र्ज्ञवन. 

गीतव सर्वांनवच र्ांदनीय आह.े कवही लोक अशजबवत न र्वचतव 

शतलव र्ांदनीय म्हितवत. कवही र्वचवयचव प्रयत्न करतवत र् सोडून 

दतेवत. कवही शतचव अथा न सिजतव ती र्वचतवत, शतचे पठि 

करतवत. कवही शतचव अध्यवशत्िक अथा सिजनू घेऊन र्वचतवत. 

श्रीिद ्िांकरवचवयवांनी त्यवतलव ज्ञवनयोग जविलव र् जाणकाराांत 

पसरर्लव. सांत ज्ञवनेश्वरवांनी त्यवतलव भक्तीयोग अांगी बविर्लव आशि 

सामान्यजनाांत प्रसवर केलव. लोकिवन्सय शटळकवांनी त्यवतल्यव 

किायोगवचे तत्कवलीन िहत्त्र् जविल े आशि गीतवरह्यवद्ववरे तो 

लोकवांप्रती पोहोचर्लव. ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी शतचे रै्शश्वक िहत्त्र् 

जविनू ती आांतररवष्ट्रीय ् तरवर्र नेली. ह ेसवा गेल्या शतकाांतील त्या 

त्या काळाांशी ससुांगत होते.  श्री. सवहबेरवर् जर्ांजवळ यवांनी आजच्यव 



तरुिवांनव ही गीतव शकती िवगादिाक आह ेयवचे सवथा दिान त्यवांच्यव 

पु् तकवतनू घडर्ले आह.े एकव अथी त्यवांनी आपल्यवआधीच्यव यव 

चवर िहवनभुवर्वांचे कवया पढेु नेले आहे. भगर्द ्गीतव सवर्ाकवलीन 

आह,े र्ैशश्वक आह े आशि शचरतरूि आह.े ते बदलवच्यव 

व्यर््थवपनवचे तत्त्र्ज्ञवन आह.े Today’s youth has to face 

the challenge of CHANGE and Bhagavadgeeta is the 

right Philosophy for MANAGING the CHANGE in 

right direction. 

या सांदर्ाात साहबेरावाांनी जगर्रातील अनेक महान 

तत्त्ववेत्त्याांच े व ववचारवांताचे ववचार सांदर्ाासाठी नेमके माांिले 

आहते. र्गवद ्गीतेचे अनेक पैल ूव त्याांची आजच्या व येणार् या 

काळाशी ससुांगती त्याांनी माांिली आह.े ह े पसु्तक अध्यात्माहूण 

अविक व्यवस्थापनशाश्त्त्ाचे आह.े 

ह ेपु् तक प्रत्येक तरुिवने र्वचवरे् असव आिचव आग्रह रवहील. 

नसुते र्वच ूनये तर ते आत्िसवत होईतो र्वचवर्े. अभ्यवसवर्े. बस. 

तिुचे, आिचे व सिवजवच ेसर्ा प्रश्न सोडर्ण्यवची कुर्त असलेली 

ही तीन पु् तके आहते असे सिजव.  

र्वचव.  

र्वचर्व. 

सनुीळ सामांत 

टीम ई सावहत्य प्रवतष्ठान  



लेखकाचे मनोगत 

 

भगर्दगीतेची धवशिाक ग्रांथ अिी ियवाशदत ओळख असली 

तरी सर्ा धिवाचे िुळ यव अथवाने "सर्ा धिवाचव रवजव" ही ओळख 

सर्ाप्रथि ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी जगवलव करुन शदली. आशि 

जगवतील तत्र्ज्ञवांचे, शर्द्ववनवांचे लि भगर्दगीतेने रे्धनु घेतले. 

भगर्दगीतव जगवतील कोित्यवच व्यशक्तची शकां र्व धिवाची खवजगी 

सांपशत्त नवही. ती ईश्वरवने अशखल शर्श्ववतील िवनर्वलव उपलब्ध 

करुन शदलेली सांपशत्त आह.े म्हिनु त्यवचे नवांर्च "ईश्वरवचे गविे" 

(भगर्द- गीतव) असे आह.े  

जगवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन उपलब्ध 

िवले. तरी जगवत नर्नर्ीन प्रश्न उपश्थत होत असतवत. यवच 

शर्श्ववत िनषु्ट्यवचे ्र्तःचे जीर्न िवत् शसशित कवळवसवठी आलेले 

असते. यविळेु ्र्तःच्यव जीर्नवतील प्रश्न त्यवलव ्र्तःलवच 

सोडर्वर्े लवगतवत.  

जगवतील तत्र्ज्ञ, प्रबोधनकवर िवनर्ी जीर्न सिि व्हवर्े 

यवसवठी सांदिे दते असतवत. तर धिाधरुीन सिवजवत चवांगलेपिव 

र्शृद्धगत व्हवर्व यवसवठी सांदिे दते असतवत. जगवत चवांगलेपिव 

र्शृद्धगत व्हवर्व, िोर्षििकु्त सिवजव्यर््थव शनिवाि व्हवर्ी, तसेच 

िनषु्ट्यजीर्नवतील चवांगलेपिव दबुालतव ठरु नये यवसवठी ज्ञवनवचव 



आश्रय करिे, ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय करिे 

ही भगर्दगीतेची भशूिकव आह.े अथवात ईश्वरवची ओळख 

ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात भगर्दगीतव करुन दते आहे. यवप्रिवि े

भगर्दगीतव िनषु्ट्यवलव ज्ञवनशर्ज्ञवन, धिा, ईश्वर यवांच्यवकडे 

पवहण्यवची शनशित दृशि दतेे.  

आपवपले धिा, सां्कवर, शर्द्यव(ज्ञवन) यवनसुवर सर्ा लोक 

आपवपल्यव ्र्भवर्प्रकृशतनसुवरच जगत असतवत, कवयारत 

असतवत. भगर्दगीततेील सिवजव्यर््थेचे र्शगाकरि िनषु्ट्यवलव 

कवयारत होण्यवसवठी आहे. अथवात िनषु्ट्य कवयारत होिे ही 

भगर्दगीतेची Priority आह.े र्तािवनवत शिििव्यर््थेद्ववरव 

शर्द्यव(ज्ञवन)शिळवली तरी व्यर्सवय (रोजगवर) हव र्तािवनवतील 

िहत्र्वचव प्रश्न असतो. यवसवठी ज्ञवन र् किा यवांचव सिन्सर्य सवधि े

आर्श्यक असते.  

जगवत सर्ाश्रेष्ठ ज्ञवन आह ेहव भगर्दगीतेचव सांदिे आह.े यवच 

ज्ञवनवचव उपयोग िनषु्ट्यजीर्नवत कसव करवयचव?यवची दृशि 

भगर्दगीतव दतेे. जीर्नवत किा(Action) घडत असते. ज्ञवनविळेु 

(जीर्निवगवातील) सांियिशुक्त होते. कवयवाचव एकशनिय होतो. र् 

शनषे्ठने(भशक्त) कवयारत होतो. र् सर्ा किवाचे अखेर ज्ञवनवतच 

शर्शलशनकरि होते. असे भगर्दगीतेचे ्पि भवष्ट्य आहे. यवप्रिवि े

जीर्नयवते्त शर्कवसवसवठी ज्ञवन, किा र् शनष्ठव(भशक्त) यवांची शनशित 

भशूिकव भगर्दगीतेने ्पि केली आह.े  



भगर्दगीतेर्र अनेक िहवपरुुर्षवांनी भवष्ट्य केले आह.े 

र्तािवनवतील आर्श्यकतेनसुवर ह े अशर्रत होत रवहिवर, कवरि 

भगर्दगीतव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव शर्र्षय आह.े  

भगर्दगीतेर्र भवष्ट्य करिे हव (सवशहत्यवचव)ज्ञवनवचव शर्र्षय 

असलव तरी भवष्ट्यकवर शकां र्व र्वचक, श्रोतव यवांच्यवसवठी हव 

"ज्ञवनयज्ञ" असतो, कवरि भगर्दगीतव भशक्तचवही शर्र्षय आह.े हव 

उल्लेख भगर्दगीतेत िेर्टी आर्जुान िवलेलव आह.े  

अध्येष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदि ्आर्योः। 

ज्ञवनयजे्ञन तेन अहि ्इिः ्यवि ्इशत िे िशतः।। 

(१८-७०) 

श्रद्धवर्वन अनसयूि ििृयुवत ्अशप यो नरः। 

सोअशप िकु्तः िभुवन ्लोकवन ्प्रवप्नयुवत ्पणु्यकिािवि।्।(१८-७१) 

 

 - सवहबेरवर् िव. जर्ांजवळ B. Sc ;B. Sc TECH, नवगपरू  

  



 

स्मृततला समर्पण : 

 

वडील - स्व. श्री शामराव यादवराव जवंजाळ 

आई - स्व. सौ. अनसूयाबाई जवंजाळ 

माझे आईवडील यांच्या र्ावन स्मृततस समतर्पत 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

भगर्दगीतव (सांपिुा ) 

  



अनिुिवशिकव 

अध्यवय  शर्र्षय                      पेज नांबर — 
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३.     किायोग                         ~  ६६९ 

४.     ज्ञवनकिासांन्सयवयोग            ~ ९६५ 

५.     किासांन्सयवसयोग               ~११८५ 

६.    अभ्यवसयोग                     ~१३०१ 

७.     ज्ञवनशर्ज्ञवनयोग                ~१४४७ 
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९.    अनन्सययोग                      ~१६७४ 

१०.   शर्भशूतयोग                     ~१८१५ 
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भगर्तगीतव-प्रव्तशर्क 

 

ज्ञवन र् किा यवांचव सांबांध कवय आह?े(Knowledge to 

Action). ज्ञवन र् किा यवांचव भशक्तिी कवय सांबांध आह?े यव 

रह्यवचव भगर्तगीतव उलगडव करते.  

 

यदु्धिेत्वर्र अजुान शनशककयतचेे सिथान करतो. आपली भशूिकव 

योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी धिा सवांगतो.  

 

सिवजवत असे Excuses भवष्ट्य बोलिे र् ऐकिे िनषु्ट्यवलव नर्खे 

नसते. अिव भवष्ट्यवलव भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वद सांबोधते. र् ज्यविळेु 

िवगवातील सांिय दरु होतो, ते ज्ञवनवचे कवया असते. यव ज्ञवनवलव 

प्रकवि सांबोधले आह.े  

 

Acceptance of Ignorance यवचसवठी सॉिेशटस प्रशसद्ध आह,े 

ज्यवच्यव िहविपिविळेुच ज्ञवनशर्ज्ञवनवची बीजे यरुोपवत पेरल्यव 

गेली.  

 



ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव कवयवात र्वपर होतो. ज्ञवनविळेु शर्श्ववसवने िनषु्ट्य 

कवया करतो. यवच ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव िळु स्रोत ईश्वर आहे. म्हिनु 

किवाद्ववरे भशक्त सवधल्यविळेु शर्कवसवच्यव िखु्य िवगवार्र असतो.  

 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

जगवचव इशतहवस कतृात्र्वचव इशतहवस असतो. ज्ञवन र् किा यव 

दोहोंचव िेळ बसर्नु कतृात्र् िितव सवध्य होते. तर कतृात्र्वलव 

भशक्तची जोड शदली तर तो िवगा नीशतचव होतो, शर्जयवचव होतो, 

सिशृद्धचव होतो. यव िवगवात उजवा असते. हवच भगर्तगीतचेव सांदिे 

आह.े  

 

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः। 

तत् श्री शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतिाि।।(१८-७८) 

****************** 

  



भगवतगीता १. अजजपनतवषादयोग 

 

*"धिािेते् कुरुिेते्" यव िहत्र्वच्यव िब्दवांनी भगर्तगीतव सरुु होते. 

ह ेिब्द नीशत र् व्यर्हवर दिाशर्तवत. व्यर्हवरवत पवांडर्वांनव न्सयवय 

शिळवलव नवही म्हिनु न्सयवयशनर्वड्यवसवठी धिायदु्ध हव िेर्टचव 

पयवाय ठरतो.  

 

*अजुान भीष्ट्िवचवया, द्रोिवचवया यवांनव पवहुन भवर्शर्र्ि होतो र् 

सर्ा ्र्जन िरण्यवसवठी येथे जिले आहते यव शर्चवरवने गभागशळत 

होतो. आपली व्यथव श्रीकृष्ट्िवजर्ळ व्यक्त करतो. त्यवच े

शर्चवरचि सरुु होते.  

-कवांशहतरी र्वईट घडिवर आह!ेम्हिनु...  

-किवसवठी यथेे आपि आहोत यवचव आढवर्व घेतो.  

्र्तःलव सखुवसवठी रवज्य नको, शर्जयवचीही इच्छव नवही.  

 

*धिवात ्र्वथा र् परिवथा यव िब्दवांचव र्वपर होतो. दयुोधन र् 

अजुान यवांचे Attitude यव दोन िब्दवांचे दिान दतेे. दयुोधन 

आचवयवांनव दोन्सही सेनेचव पररचय करुन दतेो, तेंव्हव ह ेसर्ा िरु 

योद्धव िवझ्यवसवठी प्रवि दणे्यवस तयवर आहते (िदथे त्यक्त 



शजशर्तवः) असव उल्लखे करतो. तर अजुान परिवथा सवधण्यवसवठी 

म्हितो,  

 

एर्षवां अथे कवांशितां नो रवज्यां भोगः सखुवशन च। 

त इिे अर्श्थतव यदेु्ध प्रविवां्त्यक्त्र्व धनवशन च। 

 

ज्यवांच्यवसवठी रवज्य शिळर्वयचे, ते सर्ा येथे प्रवि र् धन दोन्सहींचव 

त्यवग करुन येथेच जिले आहते. र् त्यवांनवच िवरुन शत्लोकवचे 

रवज्य शिळवले तर ते अयोग्य होईल.  

 

*धिा परिवथा सवांगतो, र् आपि उलट चवलत आहोत. यविळेु 

पवपवचरि होईल. लोभवने, ्र्वथवाने यवांनव(कौरर्वांनव) ह े

पवतक(कुलिय)शदसत नवही, पि आपि िहविे आहोत, म्हिनु 

पवपवचरिवपवसनु शनर्तृ्त होिे आपले कताव्य आह.े  

-कुलियविळेु कुलधिा नि होईल, ्र्ैरतव र्वढेल. सिवजवत सांकर 

होईल . शपांडदवन Rituals नि होतील. धिा Ritualsने 

ओळखल्यव जवतो. र् हव धिा नि होण्यवस र्िासांकर कवरि होईल 

र् िवश्वत जवशतधिा, कुलधिा नवशहसे होईल.  

-धिा नि करण्यवस कवरिीभतू होिवरे नरकवत जवतवत ह ेआम्ही 

ऐकत आलेलो आहोत.  



 

* यदु्धविळेु िोक होिवर ह ेअजुान जवितो. र् िोककवरक यदु्ध 

करिे अयोग्य आह,े म्हिनु त्यवलव िोकवपवसनु शनर्शृत्त हर्ी होती. 

म्हिनु यदु्ध करिे कसे चकुीचे आह,े ह ेदिार्नु दतेो. र् िेर्टी 

आपली भशूिकव धवशिाक, आदिा आह ेअसव शनष्ट्कर्षा कवढतो. र् 

म्हितो,  

अनर्धवनवने आम्ही लोभवपवयी ्र्जनवांची हत्यव करण्यवस 

शनघवलो होतो. म्हिनु िी शनहत्य अर््थेत िस्रधवरी कौरर्वांकडुन 

िवरल्यव गेलो तेच िवझ्यवसवठी श्रेय्कर आह.े असे बोलनु 

िोकग्र्त अर््थेत िस्रशहन होतो.  

 

*चवांगलव व्यशक्तही सखुवची अपेिव करीत नसलव तरी दःुख त्यवलव 

शर्चशलत करते. तो दःुखवपवसनु सटुकव पवहतो. शभक नको पि 

कुत्व आर्र अिी त्यवची अर््थव होते. र् यव अर््थेत आपल्यव 

सोयीने सटुकव करण्यवचव प्रयत्न करतो, र् आपली भशूिकव योग्य 

किी आह ेह ेशसद्ध करण्यवत सखु िोधत असतो.  

 

*अजुान धिवाची भवर्षव बोलतो र् आपल्यव सोयीने धिवाचे 

Interpretation करतो.  

 



*िनषु्ट्य ज्यव धिवात जन्सिवलव आलेलव आह,े त्यवच्यव धिाशर्र्षयक 

सांकल्पनव किव असतवत (Belief system) ह ेयेथे ्पि होते.  

-परिवथा! 

-किाकवांड Rituals! 

-जवती, र्िा! 

-्र्गा नरकर्वस ह ेअांशति सवध्य! 

 

********* 

  



अध्याय(१)-मजख्य तवषयावर दृतिके्षर् 

(१. १):"धिािेते् कुरुिेते् सिरे्तव ययुतु्सर्ः" 

 (व्यर्हवर-अध्यवत्ि-धिा िेत्) 

१. ९ : 

"अन्सये च बहर्ः िरुव िदथे त्यक्तजीशर्तवः" 

(व्यशक्तपजुव vs. आत्िोन्सनशत) 

 

१. १९:"स घोर्षो धवतारवष्ट्रविवां हृदयवशन व्यदवरयत"् 

 (नैरवश्य vs आत्िशर्श्ववस) 

(१-२०) /१: 

"अथ व्यर्श्थतवन ्दृि्र्व धवतारवष्ट्रवन ्कशपध्र्जः" 

(War is won in mind) 

१. २०/२:"प्रर्तेृ्त िस्त्रसांपवते धनरुुद्यम्य पवांडर्ः" 

(१. २३): 

"धवतारवष्ट्र्य दबुुादे्धः यदेु्ध शप्रयशचकीर्षार्ः" 

 vs "्र्जनां शह कथां हत्र्व सुशखनः ्यवि ्िवधर्"  

(िढु दयुोधनवचे खिुि्करे Vs ्र्जनहत्येचे पवप) 

(१-२४) : 



"एर्ि ्उक्त्तो हृशर्षकेिो गडुवकेिेन भवरत" 

(भगर्दगीतेचव सांदिे) 

(१-२९)/१ : 

" सीदशन्सत िि गवत्वशि िखुां च पररिषु्ट्यशत" 

(िवनर्ी दबुालतव vs सिितव) 

(१-२९)/२ : 

"रे्पथिु िरीरे िे रोिहर्षाि जवयत"े 

 (भय र् त्यवचव अांत-दःुखवन्सत) 

 (१-३०)/१ : 

"गवांडीर्ां स्त्रसते ह्तवत ्त्र्क् चैर् पररदह्ते" 

(Psychodrama) 

(१-३०)/२: 

"न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः" 

(Mental Weakness vs Strength) 

१. ३१/१ :  

"शनशित्तवशन च पश्यवशि शर्पररतवनी केिर्!" 

(१-३१)/२: 

"न च श्रेयो अनपुश्यवशि हत्र्व ्र्जनि ्आहरे्" 



(जीर्नयवत्ेतील Frustration) 

(१-३२)/१:"न कवांिे शर्जयां कृष्ट्ि न च रवज्यां सखुवशन च" 

(गरजव - आत्िशर्कवस vs किा) 

१. ३२/२ : 

"शकां  नो रवज्येन ्गोशर्ांदि ्शकां  भोगःे जीशर्तेन र्व!" 

(Purpose of Life) 

(१. ३३)/१: 

"एर्षवां अथे कवांशितां नो रवज्यां भोगवः सखुवशन च" 

(प्रवशिसखु vs आदिा vs िवनशसक सविर्थया) 

(१-३३)/२ : 

"त इिे अर्श्थतव यदेु्ध प्रविवन ्त्यक्त्र्व धनांजय" 

(जीर्नवचव अथा) 

(१-३५): 

"अशप तै्लोक्यरवज्य हतेोः शकां  न ुिहीकृते" 

(शर्र्षयवांतर vs. कवयवाचव दृढशनिय) 

(१. ३६) : 

"पवपिेर्ि ्आश्रयेत ्अ्िवन ्हत्र्व एतवन ्आततवशयनः" 

(चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे र्तािवनवतील अज्ञवन) 



(१ -३७)/१: 

"त्िवत ्न अहवा र्यि ्हन्सतुां धवतारवष्ट्रवन ््र्बवांधर्वन ्" (Guilty 

conscious vs. Rightous) 

१-३७/२ : 

"्र्जनां शह कथां हत्र्व सशुखनः ्यवि ्िवधर्" 

( Priority management) 

१. ३८/१:"यद्यप्यतेे न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसः? 

१. ३८/२ : 

"यद्यप्यन्सते न पश्यशन्सत ...  

कुलियां कृतां दोर्षां शित्द्रोह ेच पवतकि ्" 

(The External world vs. Inner world ) 

१. ३९/१: 

 "कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवद ्अ्िवन ्शनर्शतातिु ्?" 

(१-३९)/२: 

"कुलियां कृतां दोर्षां प्रपश्यद ्शभः जनवदान" 

(Check your thinking behavior) 

(१-४०) : 

"धिे नि ेकुलां कृत््नां अधिाः अशभभर्त्यतु" 



Religion vs. Spiritual Wisdom (Beyond good & 

evil) 

(१-४३)/१ : 

"दोरै्षःएतःै कुलघ्नवनवां र्िासांकरकवरकै" 

(भगर्दगीतेची धिवाशर्र्षयी भशूिकव) 

(१-४३)/२: 

"उत्सवद्यन्सते जवशतधिवाः कुलधिवाि िवश्वतवः? 

(Change of Mindset) 

१. ४४/१ : 

"उत्सन्सनकुलधिवािवां िनषु्ट्यविवां जनवदान" 

(Effect of belief system & Thought process) 

१. ४४/२:"नरके शनयतां र्वसो भर्ती इशत अनिुशु्रिु" 

१. ४४/३(शर्र्षय २९५):"नरके शनयतां र्वसो भर्ती इशत 

अनिुशु्रिु" 

PartII. ( िनोरांजन vs आत्िशर्श्ववस) 

१. ४५ /१: 

"अहो बत ्िहत्पवपां कतुां व्यर्शसतव र्यि ्" 

 (Diverted Language) 

१. ४५/२:"यत ्रवज्यसखुलोभेन हन्सतुां ्र्जनां उद्यतव" 



 (चवांगलेपिवच्यव िशक्तचे अज्ञवन) 

१-४६/१:"धवतारवष्ट्रव रिे हन्सयःु तन्सिे िेितरां भरे्त"् 

(१-४६)/२ : 

"धवतारवष्ट्रव रिे हन्सयःु तन्सिे ििेतरां भरे्त"् 

vs.  

"हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि"् 

(जगिे आशि िरिे यवशर्र्षयी भ्रि ) 

(१-४७)/१: 

"एर्ि ्उक्त्र्व अजुानः सांख्ये रथोप्थ उपवशर्ित ्" 

(Effect of Internal world on External world) 

१. ४७/२ : 

"शर्सजृ्य सिरां चवपां िोकसांशर्ग्न िवनसः" 

(शर्कवसिवगवाचव त्यवग) 

  



 

 (१-१) 

************************ 

धिािेते् कुरुिेते् सिरे्तव ययुतु्सर्ः। 

िविकवः पवांडर्वःचरै् शकि ्कुर्ात ्सांजय।। 

************************ 

 

 

(१. १) :"धिािेते् कुरुिेते् सिरे्तव ययुतु्सर्ः" 

 (व्यर्हवर-अध्यवत्ि-धिा िेत्) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत कवया घडते, म्हिनु आपि सर्ा यव कुरुिेत्वर्रच 

जगत आहोत. सिवजवतील व्यर्हवरिेत् र् (्र्शर्कवस यव 

सांदभवात )अध्यवत्ििेत् यवांचव सिन्सर्य धिािेत् सवधत असते.  

 

व्यर्हवरवचव भवग म्हिनुच धिायदु्ध ठरले असते. अजुान दःुखी 

िवल्यविळेु ्र्तःचे शनयतकवया धिाशर्रोधी ठरशर्तो. यव घटनेत 

व्यवर्हवररक शनिाय िवलव असतो. अथवात व्यर्हवरिेत्वचव शर्र्षय 



सांपलेलव असतो र् आतव धिािेत्वचव शर्र्षय येतो. अजुानवसवठी हव 

्र्धिवाचरिवचव (्र्तःचे दवशयत्र्) शर्र्षय येतो.  

 

सिवजवत शनरोगी व्यर्हवरवसवठी धिा असतो. धिवाचव सांबांध 

व्यर्हवरविी येतो तेंव्हव धिवालव " नीशत" हव सांदभा शिळतो. तर 

धिवाचव अध्यवत्िविी(्र्शर्कवस) सांबांध येतो तेंव्हव "्र्धिा" हव 

सांदभा शिळतो.  

 

पविी म्हटले शक पवण्यवचव धिा कवय?हव बोध होतो. अथवात हव 

बोध गिुधिा/उपयकु्ततव यव सांदभवात असतो. तसेच िनषु्ट्यवचे 

्र्भवर्शनयत कवया यवलव भगर्तगीतेने ्र्धिा सांबोधले आह.े 

िधिविीचे कवया ्र्शर्कवस, सिहुशर्कवस, शनसगासांचलन यवलव 

पोर्षक असते. तसेच िनषु्ट्यवचे कवया ्र्शर्कवस, सिहुशर्कवस, 

सशृिसांचलन यवलव पोर्षक व्हवरे् यवसवठी िनषु्ट्यवच्यव 

्र्भवर्शनयत(सहजकवया) कवयवालव ्र्धिा सांबोधले आह.े  

 

िनषु्ट्य जेंव्हव दसुर् यवशर्र्षयी(इतरवांचे दवशयत्र्) भवष्ट्य करतो तेंव्हव तो 

व्यर्हवरिेत्वचव शर्र्षय ठरतो. तर ्र्तःच्यव शर्कवसवशर्र्षयी भवष्ट्य 

करतो, तेंव्हव त्यवचव सांबांध अध्यवत्ििेत्विी असतो. 



व्यर्हवर(िेत्) र् अध्यवत्ि(िेत्) यवांचव सिन्सर्य धिा सवधत असतो 

म्हिनु येथे धिािेत् सांबोधले आह.े  

 

जगवतील कुरुिेत् यव सांदभवात किवाच्यव दोन शनष्ठव भगर्तगीतव 

्पि करत.े १. ्र्धिवाचरि(ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां) २. 

बशुद्धयोग(किायोगेन योगीनवि ्) 

 

१. ्र्धिवाचरि: 

अजुान शनशककयतेलव धिा सांबोधतो. येथे धिवालव "नीशत" हव सांदभा 

असतो. ही व्यर्हवरवतील "धिागशत" ठरशर्तो. पि व्यर्हवरवतील 

धिागशत अजुानवचे दवशयत्र्(असते). यवच सांदभवात भगर्तगीतव 

्र्धिवाचरिवचे िहत्र् सवांगत.े यव ्र्धिवाचरिवचे पवलन न करिे 

म्हिजे अपशकशताचे कवरि ठरत.े यवप्रिविे ्र्धिवाचरि 

Tiebreaker ठरते.  

 

२. किायोग: 

 

िनषु्ट्य जेंव्हव इतरवांनव धिवाचे challange दऊेन अयोग्य-चकु 

ठरशर्तवत, तेंव्हव तो व्यवर्हवररक िेत्वचव शर्र्षय असतो. पि जेंव्हव 

्र्तःलवच ्र्तःचे ्र्धिा यव सांदभवात Challange शिळते, तेंव्हव 



तो आध्यवशत्िक िेत्वचव शर्र्षय बनतो. म्हिनु भगर्तगीतनेे येथे 

किायोगवसवठी बशुद्धयोगशनष्ठव ्पि केली आह.े येथे 

शनिायअशधकवरवचे िहत्र् भगर्तगीतेने ्पि केले आहे. चांचलत्र् 

बशुद्धयोगविळेु नि होते. कवयवाचव एकशनिय होतो. "अितृत्र्वय 

कल्पते" यव िवगवार्र सित्र्योगवने (शसशद्ध-अशसशद्ध यवत सित्र्) 

कवया घडते.  

 

व्यवर्हवररक बोध: 

 

*भगर्तगीतव किवालव जीर्नशर्कवसवत प्रवथशिकतव दतेे.  

*धिा यव सांदभवात सिवज सांभ्रिवत असतो, तेंव्हव १. इतरवांनवच 

blame करुन Challange करीत असतवत. हव व्यवर्हवररक 

िेत्वचव शर्र्षय असतो.  

२. ्र्तः (चकु होईल यव भयवने)शनशककयतेलव धिा सांबोधतो. 

तेंव्हव हव आध्यवशत्िक िेत्वचव शर्र्षय ठरतो. र् हचे ज्ञवन 

भगर्तगीतेने ्पि केले आह.े म्हिनु भगर्तगीतव सांदिे दतेे,  

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

 

*यवप्रिविे भगर्तगीतेने व्यर्हवरिेत्, धिािेत्, अध्यवत्ििते् यवांत 

पवरदशिाकतव आिली आह.े  



 

"A successful life is an authentic life. Happiness and 

creativity rest on a foundation of transparency to 

yourself and others. Knowing your own heart and 

speaking clearly to others keep you on the path. " 

Gay Hendricks 

 *०****०० 

  



 

 (१-९) 

************************ 

अन्सये च बहर्ः िरुव िदथे त्यक्तजीशर्तवः। 

नवनव िस्त्रप्रहरिवः सरे् यदु्ध शर्िवरदवः ।। 

************************ 

१. ९ :  

"अन्सये च बहर्ः िरुव िदथे त्यक्तजीशर्तवः" 

(व्यशक्तपजुव vs. आत्िोन्सनशत) 

 

सिवजवत व्यशक्त चवांगलव शक र्वईट!श्रेष्ठ शक कशनि असे भवष्ट्य 

असते र् यव भवरे्षचे दिान भगर्तगीतेतनुही होते. यदु्धवपरु्ी दयुोधन 

र् अजुान दोघवांच्यवही िवनशसकतेचे दिान होते. एक(दयुोधन) 

्र्तःच्यव श्रेष्ठत्र्वलव िहत्र् दतेो, तर दसुरव(अजुान) ्र्तःच्यव 

चवांगलेपिवलव िहत्र् दतेो, पि शनशककय होतो.  

 

 दयुोधन म्हितो, अनेक िरूर्ीर िवझ्यवसवठी प्रविवची पर्वा न 

करतव यदु्धवसवठी येथे आले आहते.  

अन्सये च बहर्ः िरूव िदथे त्यक्त जीशर्तवः।(१-९) 



 

दयुोधनवचे भवष्ट्य असरु सांपशत्तलव िोभेल असे असते.  

ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धो अहां बलर्वन सखुी।(१६-१४) 

 

अजुान म्हितो दिु दयुोधनवच ेखरु्षि्करे न्सयवहवळण्यवची इच्छव 

आह.े ित्पुिवतील गरुु शपतविह यवांचेसिोर रथ येतो तेंव्हव दःुखी 

होतो.  

 

सिवजवत चवांगलव र् र्वईट यव सांदभवात व्यशक्त र्वईट नवही म्हिनु 

चवांगलव असव िनषु्ट्य सिज करुन घेतो. र्वईट नवही हचे त्यवचे 

चवांगल्यवचे प्रिवि असते. दःुखी िवल्यवर्र अजुान म्हितो, 

आपल्यव ्र्वथवासवठी पजुशनय गरुु शपतविह यवांचव र्ध करिे 

सिथाशनय नवही. र्वईट आह ेअसे judgement करतो. म्हिनु 

शनशककयतव पसांत करतो.  

 

सिवजवत व्यशक्तपजुेचे ्तोि (Celebrity worship 

syndrome)र्वढिे ही शनरोगी बवब नसते. भगर्तगीतेत ्र्तःच्यव 

आत्िोन्सनशतचे िहत्र् आह,े व्यशक्तपजुेलव ्थवन नवही, ईश्वरवची 

ओळखही व्यशक्त म्हिनु नवही. हवच आधवर आत्िोन्सनशत अथवात 

शर्कवसवच्यव Standard िवगवाचव आह.े  



अर्जवनशन्सत िवि ्िढूव िवनरु्षीं तनुां आशश्रतः। 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि ्।।(९-११) 

****** 

 (१-१९) 

************************ 

स घोर्षो धवतारवष्ट्रविवां हृदयवशन व्यदवरयत।् 

नभि पशृथर्ीं चैर् तिुलुो अभ्यननुवदयन ्।। 

************************ 

१. १९ 

:"स घोर्षो धवतारवष्ट्रविवां हृदयवशन व्यदवरयत"् 

 (नैरवश्य vs आत्िशर्श्ववस) 

 

जीर्नवत कवया घडत असते. कवयवाद्ववरे शर्कवस यव प्रशियते १. 

कवयापरु्ा िवनशसकतव २. कवया करतवांनवची िवनशसकतव र् ३. 

कवयोत्तर िवनशसकतव यव शतन्सही Stagesर्र भगर्तगीतव प्रकवि 

टवकते. कवयापरु्ा अर््थेत आत्िशर्श्ववस असेल तर शर्श्ववसवने 

कवयारत होतो. कवयवाचव एकशनिय असतो.  

कोितेही कवया करण्यविवगे हते ुअसतो. पवांडर्वांनव न्सयवय 

शिळण्यवसवठी धिायदु्ध ठरले असते. ह ेयदु्ध प्रत्यि सरुु होण्यवपरु्ी 



कौरर्पिवची िवनशसकतव र् अजुानवची िवनशसकतव यवर्र 

भगर्तगीतव भवष्ट्य करते.  

प्रत्यि यदु्ध सरुु होण्यवपरु्ी िांख, नगवरे यवांच्यव ध्र्नीनेच 

कौरर्पिवची हृदये शर्शदिा होतवत.  

स घोर्षो धवतारवष्ट्रविवां हृदयवशन व्यदवरयत।्(१-१९) 

यवचरे्ळी अजुान सेनव न्सयवहवळतवांनव दःुखवने शपशडत होतो. यदु्ध न 

करण्यवची भशूिकव घेतो. येथे शजांकिे र्व हरिे हव प्रश्न 

त्यवच्यवसवठी िहत्र्वचव नसतो. तर योग्य-अयोग्य हव प्रश्न 

िहत्र्वचव ठरतो. हव शर्र्षयच आदिवाचव बनशर्तो. तो अप्रत्यिपिे 

म्हितो, यदु्धवत हवरिे हचे िवझ्यवसवठी श्रेय्कर आह!ेदःुखी 

िवल्यविळेु सखु यव सांदभवात ्र्तःलव(योग्य दिार्नु) empower 

करतो. दबुालतेलव सिितव, अयोग्यलव योग्य र् अज्ञवनवलव ज्ञवन 

दिाशर्तो.  

िनषु्ट्यजीर्न सखुवसवठी यवत्व करते पि दःुखविी गवठ पडते. यवच 

सखुदःुखवचव सांबांध कवयवािी असतो, यवच सखुदःुखवचव िवनशसक 

सिितव-दबुालतव यवचेिी सांबांध असतो. अथवात कवयवाचव 

िवनशसक सिितेिी सांबांध असतो. यवच सांदभवात Technical 

भवर्षेत सत, रज र् ति यव तीन modeिधील सखुवचे ्पशिकरि 

करते.  

 



कवया सांदभवात इच्छव(कवय हर्े State of want) र् सहजकवया 

(State of art) असे िवशस्त्रय शर्धवन आह.े भगर्तगीतव 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात कवयवाद्ववरे िवनशसक 

"Empowerment" यव शर्र्षयवचे िहत्र् ्पि करते.  

सखुवचव सांबांध िनःिवांशतिी असतो ह ेआपि जवितो. 

जीर्नयवते्त शर्श्ववसवने कवयारत रवहण्यवसवठी यवच सखुवचव सांबांध 

Empowerment यव सांदभवात आत्िशर्श्ववस, शनभायतव, 

सवहस(धशृत), दःुखवन्सत(योग) यवचेिी भगर्तगीतेने ्पि केलव 

आह.े अथवात जीर्नशर्कवस यव सांदभवात Empowerment चे 

रह्य भगर्तगीतव ज्ञवत करुन दतेे.  

  

आत्िशर्श्ववस: 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।(११-३३) 

शनभायतव: 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

दःुखवन्सत: 

योगः किास ुकौिलि।्(२-५०) 

कवयारत असिे हव प्रकृतीचव भवग आह.े िेत्-िेत्ज्ञ यव ज्ञवनवद्ववरव 

प्रकृशत र् ईश्वर यवांचव सांबांध भगर्तगीतव ्पि करते. यवच ज्ञवनविळेु 

शर्कवसिवगा अितृांगिय जवितो, यवचवच अथा जीर्निवगवात 



ईश्वरवचव आश्रय िवनशसकतवबदल होण्यवसवठी (नकवरवत्िक ते 

सकवरवत्िक) ्पि िवलव आह.े यव ज्ञवनविळेु कवयापरु्ा 

आत्िशर्श्ववस धवरि करिे, कवयारत असतवांनव शनषे्ठने कवया करिे 

(सिपाि-शनष्ट्कवि), कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) सवध्य करिे, अथवात 

जीर्नशर्कवस EMPOWERMENT असते . ह ेरह्य जवितो.  

 

 

"The first duty of man is to conquer fear; he must 

get rid of it, he cannot act till then. " 

-Thomas Carlyle 

 

िदु्रां हृदयदौबाल्यि ्त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

 ********* 

 (१-२०) 

************************ 

अथ व्यर्श्थतवन ्दृि्र्व धवतारवष्ट्रन ्कशपध्र्जः। 

प्रर्तेृ्त िस्त्रसांपवते धनरुुद्यम्य पवांडर्ः।। 

************************ 

 



(१-२०) : 

"अथ व्यर्श्थतवन ्दृि्र्व धवतारवष्ट्रवन ्कशपध्र्जः" 

(War is won in mind) 

 

कोितेही कवया करीत असतवांनव ते कवया शनष्ठेने (Excellence) 

व्हवर्े यवसवठी कवयवाचव एकशनिय असवर्व. र् कवया सरुु 

करण्यवपरु्ी उत्सवही िवनशसकतव असवर्ी. िग यदु्धवसवरखे (कठीि 

प्रसांग असतवांनव) कवया असेल तर यवच िवनशसकतेची शनतवांत गरज 

असते. (हवच सांदिे भगर्तगीतव पढेु दते आह.े  

"त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्"/११-३३ 

War is won in the mind first . ) 

 

िहवभवरत यदु्धवत अजुानवच्यव रथवर्र हनिुवनवचव ध्र्ज लवर्लेलव 

असतो. प्रत्यि बविवचव र्र्षवार् करण्यवसवठी अजुान धनषु्ट्य हवतवत 

घेतो. एक दृशि कौरर्पिवर्र टवकतो र् हनिुांत शर्रवजिवन 

असलेल्यव ध्र्जवर्र टवकतो.  

 

हनिुांत शर्जयवचे शचन्सह असते. (रविवयि) यदु्धवच्यव शर्जयवत 

हनिुांतवची िखु्य र् िहत्र्वची भशूिकव असते. अचवट िशक्त 



लवभलेलव हनिुांत ज्यव बवजनेु आह,े ती बवज ुयदु्ध शजांकिवरच 

म्हिनु घवबरण्यवचे कवरि नसते.  

 

प्रत्यि यदु्ध सरुु होण्यवपरु्ी िांखनवद िवल्यवर्र कौरर्वांचे हृदय 

शर्शदिा होते. तर त्यवचरे्ळी अजुानविध्ये (अपेशित शर्जयवचव) 

उत्सवह सांचवरतो.  

 

स घोर्षो धवतारवष्ट्रविवां हृदयवशन व्यदवरयत।् 

नभि पशृथर्ीं चैर् तिुलुवः अभ्यननुवदयन ्।।(१-१९) 

अथ व्यर्श्थतवन ्दृि्र्व धवतारवष्ट्रवन ्कशपध्र्जः। 

प्रर्तेृ्त िस्त्रसम्पवते धनरुुद्यम्य पवांडर्ः।।(१-२०) 

 

बोध : 

कठीि प्रसांगी िरगळ येण्यवचव (हृदय शर्शदिातव) सांभर् असतो. ही 

िरगळ दरु करण्यवची िशक्त हनिुांत दते असतो. अिी भवरतीयवांची 

श्रद्धव आह.े म्हिनु भवरतवत प्रत्येक गवर्वत हनिुांतवचे िांशदर असते.  

 

यदु्ध सरुु होण्यवपरु्ी अजुानविध्ये आर्श्यक असलेलव अपवर 

उत्सवह सांचवरलवच असतो, पि दसुर् यवच ििी दःुखी होतो, 



िवनशसकतव दबुळी होते. यवच कवरिवने भगर्तगीतव ज्ञवनवचे द्ववर 

उघडते. िेर्टी हवच (उत्सवह, आत्िशर्श्ववस यव सांदभवात) सांदिे 

भगर्तगीतव दते आह.े  

 

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः। 

तत् श्री: शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि ।।(१८-७८) 

 

******* 

 

(१-२०): 

"प्रर्तेृ्त िस्त्रसांपवते धनरुुद्यम्य पवांडर्ः" 

 

भगर्तगीतेतील प्रसांग यदु्धवचव आह.े  

 

प्रर्तेृ्त िस्त्रसांपवते धनरुुद्यम्य पवांडर्ः। 

अजुानवने प्रत्यि यदु्ध करण्यवसवठी िस्त्र धवरि केले आह.े यदु्ध 

प्रत्यिवत सरुु करण्यवचव अगदी िेर्टचव िि असतो र् यवचरे्ळी 

दःुखी होतो. िनषु्ट्य सखुवसवठी, त्यवलव जे योग्य र्वटते त्यवचव 

शनिाय करतो शकां र्व शनिाय आपोआप होतो. अजुानवची दःुखी 



अर््थव िवल्यविळेु त्यवचव यदु्ध टवळण्यवचव शनिाय 

(आपोआप)सहज होतो. र् आपि योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो.  

 

जेंव्हव िनषु्ट्य शनशित Destination च्यव शदिेने प्रर्वस करतो, 

तेंव्हव शनशिांत असतो, प्रर्वसवचव आनांद अनभुर्तो. पि यथेे तर 

अजुानवलव Destination च चकुले अिी जवशिर् होते र् त्यवचे 

सिथानवथा ज्ञवन र्वपरतो.  

 

िनषु्ट्यवर्र शनिाय घेण्यवची जबवबदवरी आली र् शनिायिितव नसेल 

तर जो सहज शनिाय होतो, त्यवचे सिथान करतो. यवच सांदभवात 

भगर्तगीतव सवर्धवन करते. प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर 

जगतो र् कवयारत असतो, पि कवयवातील इच्छव-दे्वर्ष द्वांद्व 

शर्कवसिवगवातील अडथळव असतो. म्हिनु शर्कवसिवगवार्र 

असतवांनव यव द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत अडकु नये.  

"तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ" 

 

सखुी जीर्नवचे ज्ञवन होण्यवसवठी भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवचे 

रह्य सवांगते, ज्यवत बवह्शर्कवस र् आांतशर्ाकवस यवांचव सांबांध 

्पि होतो. सखुी जीर्नवसवठी िनषु्ट्य (व्यवर्हवररक, भौशतक) 



बवह्शर्कवसवचे िहत्र् जवितो. दःुखी िवलव असतव, दःुखवर्र 

िवत करण्यवचे ज्ञवन नसेल तर द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. ही 

िनोर्ि अर््थव ठरते. अजुान द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो, यविळेु 

िनोदबुालतव येते.  

 

िनोदबुालतेसवठी कवरि असिवरी िनोर्ि अर््थव Lower 

consciousness दिाशर्ते तर Higher consciousness 

आत्िर्ि अर््थव दिाशर्ते. आत्िर्ि अर््थेत दःुखवने 

शर्चशलत होत नवही. यवच अर््थेचे ज्ञवन होण्यवसवठी ईश्वरज्ञवन र् 

त्यवचव िवनशसक Faculties र् Functiong िी असलेलव सांबांध 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. यविळेु शर्कवसिवगा 

(अितृत्र्वय कल्पत)े शनशितपिे कळतो. यव िवगवार्र आत्िर्ि 

अर््थव असते.  

 

िवनशसक सिि होण्यवसवठी आत्िर्ि अर््थेचे िहत्र् ्पि 

होते. आत्िर्ि अर््थेत शनद्वांद्व असतो. शनद्वांद्व सांदभवात कवयवाचव 

शनिय दृढ असतो अथवात कवयािवगा दृढ असतो. ्र्धिा(as 

tiebreaker), दृढशनिय (शनिायअशधकवर जविनु कवयवाचव 

दृढशनिय करिे). र् आांतगात शर्कवस सांदभवात (योगः किास ु

कौिलि ्) शनष्ट्कवि किा, सिशपात कवया ह ेसांदभा ्पि होतवत. 



अथवात शनष्ट्कवि किा External progress र् Internal 

progress यवांतील Common tool ठरते. यविळेु higher self 

शियविील होतो. "Lower self resists higher self to 

operate!" हचे िनोदबुालतचेे कवरि ठरते. ) 

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

अजुानवलव त्र्रीत शनिाय करवयचव होतव. शनिाय- अशधकवरवची 

जवि र् त्यवचे िहत्र् कळते. त्यवलव (िोहविळेु िवलेलव)बशुद्धभ्रि 

र् बशुद्धयोग यवांतील भेद र् त्यवचे िहत्र् कळत.े बशुद्धयोगवचव 

आश्रय करुन ्िशृतभ्रििकु्त होतो. ( आसशक्तिळेु, दःुखविळेु 

िवलेली ) िनोदबुालततव र् सिितव(योग, दःुखवन्सत) यवांतील भेद 

जविनु शर्कवसिवगवार्र येतो. यवप्रिविे बवह्शर्कवस र् 

आांतशर्ाकवस यवांतील सांबांध त्यवलव ्पि होतो. शर्श्वसांचलनवत 

्र्तःची भशूिकव शनशित्त असली तरी यव त्यवच्यव भशूिकेचे 

्र्तःच्यव जीर्नशर्कवसवतील (आांतशर्ाकवस)िहत्र् कळते.  

 

"शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन" (११-३३) 

 ********* 

 (१-२३) 



************************ 

योत््यिवनवन ्अरे्िअेहां य यतेअत् सिवगतवः। 

धवतारवष्ट्र्य दबुुादे्धः यदेु्ध शप्रयशचकीर्षार्ः।। 

************************ 

 

(१. २३): 

"धवतारवष्ट्र्य दबुुादे्धः यदेु्ध शप्रयशचकीर्षार्ः" 

 vs "्र्जनां शह कथां हत्र्व सुशखनः ्यवि ्िवधर्"  

(िढु दयुोधनवचे खिुि्करे Vs ्र्जनहत्येचे पवप) 

 

कोितेही कवया घडण्यवच्यव प्रशियेत तीन भवग गहृीत धरले तर 

कवयाशनशिशत र् प्रत्यि कवया घडण्यवची श्थशत यव दोहोिधील 

श्थशत भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े पवांडर्वर्रील अन्सयवयवच्यव 

शर्रोधवत धिायदु्ध ठरले असते. ही कवयाशनशिशत कवयाप्रशियेतील 

प्रथि भवग ठरतो, दसुरव भवग प्रत्यि कवया सरुु करण्यवपरु्ीची 

िवनशसकतव असते. हवच भवग कवयाशनशिशत(उशक्त) र् प्रत्यि कृशत 

यवांतील दरु्व सवधत असते.  

 



व्यर्हवरवत शनशित हतेनेुच कवया केल्यव जवते. हवच हते ुलिवत 

घेर्नु अजुान यदु्धिेत्वर्र उत्सवहीत होर्नु श्रीकृष्ट्िवलव दोन्सही 

पिवांच्यव िधे रथ उभव करण्यवची शर्नांशत करतो. दबुुाद्ध 

दयुोधनवच्यव खरु्षि्कर् यवांनव न्सयवहवळण्यवची इच्छव आह ेअसे 

भवष्ट्य करतो.  

 

योत््यिवनवन ्अरे्िअेहां य यतेअत् सिवगतवः। 

धवतारवष्ट्र्य दबुुादे्धः यदेु्ध शप्रयशचकीर्षार्ः।।(१-२३) 

 

प्रत्यिवत रथ िधे उभव केल्यवर्र त्यवचव उत्सवह िवर्ळतो. त्यवची 

भवर्षव बदलते.  

त्िवत ्न अहवा र्यां हन्सतुां धवतारवष्ट्रवन ््र्बवांधर्वन।् 

्र्जनां शह कथां हत्र्व सशुखनः ्यवि ्िवधर्।।(१-३६) 

 

त्यवलव ्र्जनवांच्यव ितृ्यचुे दःुख भयवर्ह र्वटते र् यविळेु यदु्ध 

करिे यव घटनेलव पवप ठरशर्तो. यथेे कौरर्पि र्वईट, अन्सयवय 

करिवरे म्हिनु यदु्ध आर्श्यक शक त्यव पिवतील लोक ्र्कीय, 

िहशनय, पजुशनय अथवात चवांगले म्हिनु यदु्ध करिे चकु यव दोन 

शर्र्षयवचे द्वांद्व तयवर होते. पि यव दोन्सही शर्र्षयवर्र भगर्तगीतेत 



चचवा होत नवही तर अजुानवचे व्यशक्तगत कताव्य यव शर्र्षयवर्र चचवा 

होते, र् हवच अजुानवचव प्रश्न असतो.  

 

सिवजवत भवष्ट्यवतनु Motivation, De-motivation होत असते. 

जसे रविवयिवत कैकयीच्यव िनवत दे्वर्षवची पेरिी केली जवते, तसे 

अजुानवलव यदु्धवसवठी motivate करण्यवसवठी येथे त्यवच्यव िनवत 

द्वेर्षवची पेरिी केली नवही. तर येथे अिवांत िनवलव िवांत 

करण्यवसवठी िवांशतची पेरिी होते. अथवात ह ेbattle अिवांत िन vs 

िवांत िन असे असते. यवच अनरु्षांगवने कवयाशनशिशत िवलेलव 

व्यर्हवरिवगा हव (आत्िोन्सनशतच्यव) शर्कवसिवगवात (अितृत्र्वय 

कल्पते) Transform होतो. शनयतकवया ्र्धिवात transform 

होते. चांचलत्र् शिटुन शनिाय दृढ(Determination) होतो. "योगः 

किास ुकौिलि ्" ह ेकौिल्य सवध्य होर्नु कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

घडते.  

 ******* 

 (१-२४) 

************************ 

एर्ि ्उक्त्तो हृशर्षकेिो गडुवकेिेन भवरत। 

सेनयोः उभयोः िध्ये ्थवपशयत्र्व रथोत्तिि।्। 

************************ 



(१-२४): 

"एर्ि ्उक्त्तो हृशर्षकेिो गडुवकेिेन भवरत" 

(भगर्दगीतेचव सांदिे) 

 

सांदभा : 

भगर्दगीतेत अजुानवलव "भवरत" यव सांबोधनवतनु शर्िेर्ष सांदिे 

आलेले आहते.  

एर्ि ्उक्त्तो हृशर्षकेिो गडुवकेिेन भवरत।(१-२४) 

यवद्ववरे सर्वात प्रथि अजुानवलव श्रीकृष्ट्िवचव Response आह.े र् 

िेर्टी सखुी जीर्नवसवठी ईश्वरवलव िरि रहव असव सांदिे आह.े  

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवर्ेन भवरत।(१८-६२) 

 

अजुानवने ित्पुिवलव न्सयवहवळण्यवसवठी रथ दोन्सही सैन्सयवच्यव िधे 

उभे करण्यवची शर्नांशत केली. यवप्रिविचे श्रीकृष्ट्िवने रथ उभव करुन 

म्हटल,े शभष्ट्िवचवया, द्रोिवचवया यव प्रिखु योध्यवसह जिलेले 

िहवरथी पहव. िहवभवरतवतील हव िहत्र्वचव प्रसांग ठरतो. यवांत 

अजुानवची िोकवकुल श्थशत होते.  

 



सिवजवत िनषु्ट्य कवयारत असतो. ईश्वरश्रद्ध ईश्वरवची भशक्त करतवत. 

भगर्दगीतेत कवयारत असतवांनवच ईश्वरभशक्तचव सांदिे आलेलव 

आह.े  

 

सिवजवत धिवाचरि करिे पणु्यकवया र् अधिवाचरि पवपकृत्य 

अिी िवनशसकतव असते. यवच िवनशसकतेच्यव आधवरवर्र 

अजुानवलव दःुख िवल्यविळेु तो शनयतकवयवालव पवपकिा ठरशर्तो र् 

शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो.  

 

धिा-अधिा यव सांदभवात सत्कृत्य-दषु्ट्कृत्य असव द्वन्सद्व असतो. यव 

द्वन्सद्ववलव र्ि िवल्यविळेुच अजुान शनशककय होतो. भगर्दगीतेतील 

िवस्त्र बांधन-िोि यव सांदभवात द्वन्सद्वर्ि vs द्वन्सद्विशुक्त यवचे िहत्र् 

सवांगते.  

 

१. धिवाचरि यव सांदभवात ्र्धिवाचरि सवांशगतले आह.े यवत 

्र्धिा जीर्निलु्य असते. ह ेजीर्निलु्य द्वन्सद्विशुक्त 

Tiebreaker/Self approval अिी भशूिकव बजवर्ते.  

 

२. बशुद्धयोग, (अव्यक्त) ईश्वरवचव आश्रय यविळेु जीर्निवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. यव िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय 



असतो. शनष्ट्कवि किा अथवात फल ईश्वरवलव सिशपात होते. हव िवगा 

आत्िोन्सनशतचव (गिुवतीत होिे) बनतो. यवलव िवश्वत(अितृ)धिा 

असे सांबोधन आह.े  

 

िवश्वत्य च धिा्य सखु्य एकवशन्सतक्य च।(१४-२७) 

 

सवर : 

१. अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य अिवांत असतो. जीर्निवगवातील कवयवात 

शर्श्ववस नसतो. पि ्र्तःच्यव भशूिकेचे सिथान करतो. हवच 

भगर्दगीतेचव आरांभ आह.े सखुी जीर्नवसवठी भगर्दगीतव ज्ञवन 

सवांगत आह.े  

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

तत्प्रसवदवत ्परवां िवशन्सति ््थवनां प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(१८-६२) 

 

२. धिा िनषु्ट्यवचव भ्रि करु िकतवत पि ईश्वरवचे ज्ञवन जविनु 

त्यवलव िरि जविे र् जीर्निवगा "अितृत्र्वय कल्पते" जविनु 

शर्श्ववसवने िवगा चवलिे हव सांदिे आह.े  

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 



 

 ******** 

 (१-२९) 

************************सीदशन्सत िि गवत्वशि िखुां च 

पररिषु्ट्यशत। 

रे्पथिु िरीरे िे रोिहर्षाि जवयते।। 

************************ 

 

(१-२९) : 

" सीदशन्सत िि गवत्वशि िखुां च पररिषु्ट्यशत" 

(िवनर्ी दबुालतव vs सिितव) 

 

 शसांह र्नरवज म्हिनु ओळखल्यव जवतो. "िेर-गीदड" यवतील िेर 

िनषु्ट्यवलव आर्डत असतो. कोितवही एक गिु प्रिवि घतेलव तर 

त्यवत शसांह सर्ाश्रेष्ठ ठरत नवही.  

 

*In the jungle which animal is the biggest ..... I 

heard you say, ..... elephant.  



*In the jungle which animal is the tallest.... I heard 

you say .... Giraffe.  

*In the jungle which animal is the wisest..... I heard 

you say...... Tortoise 

*In the jungle which animal is the fastest ..... I heard 

you say ..... Cheetahs.  

*Uhmm. Among all these wonderful qualities 

mentioned.... Where is the Lion in the picture.  

*Yet you say the Lion is the king of the jungle even 

without any of these qualities.  

*But I discovered something fascinating about the 

Lion.  

*_The Lion is Courageous_ 

*_The Lion is very bold_ 

*_The Lion is always ready to face any mountain, 

any challenges, any barrier that crosses his part, no 

matter how big they are. _ 

*_The Lion walks with confidence. _ 

*_The Lion dares anything and it's never afraid_ 



*_The Lion believes he is unstoppable. _ 

*_The Lion is a risk taker_ 

*_The Lion believes any animal is food for him_ 

*_The Lion believes any opportunity is worth 

giving a trial and never allows it slip from his hands. 

_ 

*_The Lion has charisma. _ 

 

*_What is it that we get to learn from here ...  

_*• You don't need to be the fastest. _*  

_*• You don't need to be the wisest_*  

_*• You don't need to be the smartest_* 

_*• You dont need to be the most brilliant. _* 

_*• You don't need to be generally accepted to 

become your dreams and be great in life. _* 

 

• All you need is courage_* 

_*• All you need is boldness_*  

_*• All you need is the will to try_*  



_*• All you need is the faith to believe it is 

possible_* 

_*• All you need is to believe in yourself that you 

can do it. _ 

 

 िवनशसक िशक्त यव सांदभवात एकव शर्शिि गिुवची ओळख 

िवनसिवस्त्रज्ञ करुन दतेवत. िवनर्सिवजवत यव गिुवलव 

आत्िशर्श्ववस/्र्तःर्र शर्श्ववस म्हिनु ओळखत असतो.  

 

आत्िशर्श्ववस यवचे शर्रोधी भय, सांिय असते, िवनशसक दबुालतव 

असते. प्रत्यि यदु्ध सरुु होिवर त्यवचरे्ळी अजुानवलव यवच 

िवनशसक दबुालतेने ग्रवसले असते. त्यवच्यविध्ये उभे रवहण्यवचेही 

त्वि नसते. आपि जे करीत आहो शकां र्व करिवर आहो त ेचकुीचे 

आह ेहव सांदिे त्यवलव शिळत असतो. अथवात िवगवात सांिय 

असतो. तो आपल्यव श्थशतचे र्िान करतो, "कवांहीतरी शर्पररत 

घडण्यवचव हव सांदिे आह.े " 

सीदशन्सत िि गवत्वशि िखुां च पररिषु्ट्यशत।... (१-२९) 

न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः।(१-३०) 

शनशित्तवशन च पश्यवशि शर्पररतवशन केिर्।(१-३१) 



िवनर्ी जीर्नवत चवांगलेपिव असतो. हवच आत्िोन्सनशतचव आधवर 

असतो. चवांगलेपिव शर्श्ववसवत Transform होिे आर्श्यक 

असते. ज्यविळेु शर्श्ववसवने िवगाििि करतो. अन्सयथव तो भय, 

सांिय यव र्वटेने दबुालतेत Transform होतो. िवगवात अडथळव 

करतो. हचे सत्य भगर्तगीतव प्रकविवत आिते.  

अजुान "जीर्नवचे ज्ञवन" यव सांदभवात शर्श्ववसवने आपल्यव 

शनयतकवयवालव पवप ठरशर्तो. प्रत्यिवत आपले शनयतकवया योग्य 

कस?े हव सांिय त्यवलव आलव असतो. पि ह ेर्व्तर् hide 

करतो. यदु्ध न करिे हवच आपलव धिा आह ेहे शर्श्ववसवने बोलतो. 

यव श्थशतलव अहांकवर कवरि असते ह ेभगर्तगीतव दिाशर्ते. दःुख 

टवळण्यवसवठी अजुानवलव सचुलेलव हव उपवय असतो.  

सिवजवत िनषु्ट्य आपलेच ज्ञवन श्रेष्ठ सिजनु नकवरवत्िक भवष्ट्य 

शर्श्ववसवने बोलत (प्रज्ञवर्वद, कठीि आह!ेर्वईट/शर्पररत घडिवर!) 

असतो. हव अहांकवर असतो, आत्िशर्श्ववस नसतो. 

भगर्तगीतव"अहांकवर vs आत्िशर्श्ववस" यवतील भेद "अज्ञवन vs. 

ज्ञवन" यव सांदभवात दिाशर्ते. अहांकवर Attachment दिाशर्ते. र् 

ज्ञवन यव सांदभवात Attachment vs. Non attachment यवचे 

िवस्त्र सवांगते.  

 

*ज्ञवन:ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 



*अहांकवर vs Nonattachment(ज्ञवन) 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

न आदते्त क्यशचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःू। 

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन ्िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

*िवनशसक िशक्त (Mindfulness/सिदु्रिवांशत) 

योगसांन्सय्त किवािां ... (४-४१) 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योगसांशज्ञति ्।(६-२३) 

अथवात ह ेिवस्त्र िवनशसक दबुालतेर्र (भय, शर्चशलत होिे) शर्जय 

शिळशर्ण्यवचे िवस्त्र ठरते.  

 

सवर : 

जग सुांदर आह ेपि यव सुांदर जगवत सर्वात सुांदर र््त ुिनषु्ट्यवचे 

्र्तःचे जीर्न असते. अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य अज्ञवनवलव ज्ञवन 

सिजतो. अहांकवरवलव आत्िशर्श्ववस सिजतो. िवनशसक दबुालतेलव 

धिा सिजतो. यवलवच िवयव (Delusion, Illusory energy) 

म्हटलेले आह.े र् यव िवयेर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी Divine 

quality, तसेच ईश्वरवची शनशित ओळख ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात 

भगर्तगीतव करुन दते आह.े  

 



 

दरै्ी शह एर्षवां गिुियी िि िवयव दरुत्ययव। 

िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवन ्तरशन्सत ते।।(७-१४) 

 

अथवात जीर्नवची सविवन्सय पवतळी(Survival) र् शर्कवस 

पवतळी(आत्िोन्सनशत) यवतील भेद ्पि होतो.  

 

 ***** 

(१-२९) : 

"रे्पथिु िरीरे िे रोिहर्षाि जवयत"े 

 (भय र् त्यवचव अांत-दःुखवन्सत) 

 

जीर्नवतील दःुख आशि दःुखवर्र िवत करण्यवची िवनशसक 

प्रशियव(Psychological process) जविनु घेतली तर 

भगर्तगीतेतील अजुानवची भयवची भशूिकव, Judgement (पवप) 

भशूिकव, शनशककयतेची भशूिकव र् त्यवचे कवरि लिवत यतेे. र् यवच 

दःुखवचव अांत करण्यवसवठी भगर्तगीतेच्यव ज्ञवनवचे िहत्र् कळते.  

 

१*कवळजी आशि त्यवचव अांत करण्यवची प्रशियव 



(Fearing the unknown) 

 

 भशर्ष्ट्य कसे उलगडेल ह ेआपल्यवलव कधीच ठवऊक नसते. 

तरीही भीती आपल्यवलव सध्यवच्यव पररश्थतीर्र आशि पिूातः 

असत्य असलेल्यव भशर्ष्ट्यवतील शनकवलवांर्र शर्श्ववस ठेर्ण्यवस 

प्रर्तृ्त करत.े ह ेशचांतेचे िळू आह.े  

 

*(Judgement thinking vs. Acceptance).  

 

कल्पनविक्ती सहसव एक िशक्तिवली सजानिील िक्ती असते, 

परांत ुजेव्हव भीतीसह कल्पनविक्ती लवग ूकेली जवते तेव्हव ती 

शचांतवजनक बनते.  

 

 र्तािवनवतील पररश्थतीचे योग्य आकलन करण्यवसवठी परेुिी 

िवशहती न घेतव आपलव अहांकवर आपली हीच कल्पनविक्ती 

अपहृत करतो आशि भय-आधवररत अनिुवनवांर्र उडी घेतो. 

अहांकवरवलव अज्ञवतवची भीती र्वटते, म्हिनू ते शनशिततेची भवर्नव 

र्वटण्यवसवठी शनष्ट्कर्षवांर्र उडी घेते.  

 



शनशिततव(Certainity) आपल्यव अहांकवरवची गरज असते म्हिनु 

आपि गशृहते(Assumptions) करतो. आशि जवे्हव आपि 

गशृहते करतो तवे्हव आपि चकुव करतो. अथवात judgement 

thinking यवचे कवरि असते. जव्त शर्चवर करुन चकुीच्यव 

शनष्ट्कर्षवार्र जवण्यवऐर्जी आपल्यव शर्चवरवलव शर्श्रवांती दणे्यवस 

शिकव आशि “िलव िवशहत नवही” असे म्हिव. अथवात र्व्तर्वचव 

श्र्कवर करव. (Acceptance) 

 

*र्तािवनवतील जवगरुकतव : 

The Universe works in mysterious ways. Embracing 

the mystery of life gives us a calm within the storm 

of uncertainty.  

आपि िनषु्ट्य आहवत, एकव सिहुवचे र् जगवचे सद्य आहवत. 

शनिवातव आपल्यवद्ववरे कवया करू िकतो. तो आपल्यवलव असे 

कवहीतरी दतेो जे आपिवस आपल्यव सांकटवतनू कवढून टवकते 

आशि यवद्ववरे आपि इतरवांसवठी आशि ्र्त: सवठीही एक िोठे 

िहविपि आशि बदु्धीित्तव प्रदशिात करु िकतव. हीच जवगरूकतव 

शिळर्व आशि आपल्यवद्ववरे िहवन गोिी केल्यव जवऊ िकतवत. 

आपलव हते ूअनभुर्तव यतेो आशि त्यवचे योगदवन शदले जवऊ 

िकते.  



 

Fulfilling your purpose represents your work in the 

world and the purpose for your coming here. You 

are freed from the past and are called into the 

present to something greater where you are needed, 

where you are destined to be and where your 

contribution is required. This is fulfillment. "  

 

----- ---- 

 

२. श्रीकृष्ट्िवलव अजुानवच्यव िवध्यिवतनु शर्शिि कवया करुन 

घ्यवर्यवचे होते. हचे शर्श्वरुपदिानयोगवत दिाशर्ले आह.े  

 

एखवद्यव आपदविळेु िनषु्ट्य घवबरतो, भयभीत होतो. जगवतील 

िहवयदु्ध ही आपदवच असते. िहवभवरतवतील िहवयदु्धवत अजुान 

भयभीत होतो.  

 

सीदशन्सत िि गवत्वशि िखुां च पररिषु्ट्यशत। 

रे्पथिु िरीरे िे रोिहर्षाि जवयते ।।(१-२९) 



श्रीकृष्ट्ि यव िहवयदु्धवचव हते ु्पि करतवत.  

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनभार्शत भवरत।(४-७) 

 

अथवात एकव िहवन पररर्तानवचव हव सांदिे असतो.  

 

जन्सिकिा च िे शदव्य एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः।(४-९) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत जन्सिितृ्य ुअपररहवया असे जीर्नवचे र्व्तर् आह.े 

तर सखुदःुख अशनत्य आह.े ईश्वरवचे जगवसवठी असलेले Design 

सिजनु घेिे र् ्र्तःलव, जगवलव यव दःुखी अर््थेतनु िकु्त 

करण्यवसवठी आपल्यव शर्धवयक भशूिकेद्ववरे योगदवन दिेे हव 

िनषु्ट्यवचव परुुर्षवथा असतो.  

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशतां ्थवनां प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(१८-६२) 

 

सवर : 



"एक िेतकरी र् कुां भवर उांटवर्र एकव बवजलुव भवजी र् दसुर् यव 

बवजलुव िडके लवदनु बवजवरवसवठी शनघतवत. र्त्यवत उांट िवन 

र्ळर्नु भवजी खवतो. िेतकरी पढेु असल्यविळेु त्यवलव शदसत 

नवही. कुां भवरवलव र्वटते आपले नकुसवन नवही म्हिनु चपु असतो. 

पि भवजीचव भवर हलकव होतो र् िडके खवली पडुन फुटतवत. " 

 

शर्श्ववचे सांतलुन असेच असते. सांतलुन शबघडले शक सर्वांचेच 

नकुसवन होते. यवलवच धिाग्लवशन, िोर्षि असे सिवज सांबोधत 

असतो. म्हिनुच "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च " अिी 

ईश्वरवची ओळख भगर्तगीतव दतेे.  

 ******* 

 (१-३०) 

************************ 

गवांडीर्ां स्त्रांसते ह्तवत ्त्यक्चरै् पररदह्ते। 

न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः।। 

************************ 

 

 (१-३०) : 

"गवांडीर्ां स्त्रसते ह्तवत ्त्र्क् चैर् पररदह्ते" 



(Psychodrama) 

 

भगर्तगीतवज्ञवनवची सरुुर्वत अजुानवच्यव Psychodrama त आह.े 

िहवभवरत असो शक रविवयि यवतील Psychodrama जविनु घेिे 

िहत्र्वचे ठरते.  

 

श्रीरविवच्यव रवज्यवशभरे्षकवची जय्यत तयवरी अयोध्येत सरुु असते. 

इकडे दरे्लोक िवत् अ्र््थ होतवत. ठरल्यवप्रिविे (ईश्वरवच्यव 

Design नसुवर) श्रीरविवलव र्नर्वस होतव. सर्ादरे् सर्र्तीलव 

रवज्यवशभरे्षक थवांबशर्ण्यवसवठी शर्नर्िी करतवत. तमु्ही ित्सरी 

आहवत, र् किलर्नवसवठी िी हिेांतऋतचुी रवत् व्हवर्ी ही तिुची 

इच्छव आह ेकवय  

असे सर्र्ती दरे्लोकवांनव फटकवर लवर्ते. पि खरे कवरि 

(असरुर्ध) सवांगनु पनुः शर्नर्णी करतवत. यवतील िहत्र् जविनु 

आपि बदनवि होिवर नवही यवची दितव घेर्नु, (शर्द्ववन कर्ी 

आपली तवरीफच करेल ह ेजविनु )हशर्षात होर्नु सर्र्ती िनथरेची 

शनयशुक्त करते.  

१. िनथरव दवसी असल्यविळेु रविीलव सल्लव दणे्यवचव अशधकवर 

नव्हतव. कैकयीचे लि रे्धण्यवसवठी नेिके आनांदवच्यव सियी 

फवटके र्स्त्र पररधवन करुन दःुखी िनवने (रविीच्यव) र्त्यवत बसते. 



कैकेयी कवरि शर्चवरते. ती उत्तरते, भशर्ष्ट्यवतील रविीचे दःुख िी 

पहवत आह े. र् आपले दःुख व्यशक्तगत नसनु िी रविीची 

शहतशचांतक आह ेअसे कैकेयीलव दिाशर्ते.  

२. िहवरवजवचे कवर्थवन हव िब्द ऐकुन कैकेयी िनथरेलव 

फटकवरते. तीची जवगव दवखर्ते. िनथरव दवसी असली तरी 

आपली शहतशचांतक आह,े ह ेजविनु तलुव हव शर्चवर कसव आलव 

यवचे कवरि शर्चवरत.े िनथरव ििव िवगत असते पि कैकेयीच्यव 

आग्रहव्तर् सरुु करते,  

३. रवज्यवशभर्षेकवच्यव र्ेळी भरतवलव िविवकडे पवठशर्िे हव 

कौसल्येचव डवर् आह.े सवर्त् यव सांदभवातील िेकडो कहवण्यव 

सवांगते. कैकेयी भयशभत होते. हीचे हृदय बांद पडवयलव नको म्हिनु 

कहवण्यव थवांबर्ते. र् सवांत्र्न करते.  

४. िी ज्योशतष्ट्यवलव शर्चवरल ेयवर्र उपवय केलव तर कैकेयीच 

रवजिवतव होईल असव शर्श्ववस दतेे. पि उपवय ऐकिवर कवय? हव 

प्रश्न करत.े तेंव्हव कैकेयी शर्श्ववस देते. त ुशर्शहरीत उडी िवरवयलव 

लवर्ली तरी िवरेल कवरि तझु्यवशिर्वय िविे हीतशचांतक कुिीही 

नवही.  

५. "अब आयव उट पहवडके शनचे" यवची खवत्ी िवल्यवर्र 

कसवयवने बळी जविवर् यव बकर् यवकडे पहवर्े तसव कटवि 

कैकेयीर्र टवकते. यवनांतर यथेे दोन र्रवची आठर्ि दतेे.  



रविवयिवत कैकेयीने कवय करवर्े हव शनिाय करण्यवसवठी कैकेयीलव 

िवनशसक दबुाल, भयग्र्त करण्यवत यतेे. तर भगर्तगीतेत अजुानवचे 

शनयतकवया ठरले असते. अजुान यदु्धिेत्वर्र ्र्जनवांनव पवहुन 

िवनशसक दबुाल होतो. त्यवचतेील नीट उभे रवहण्यवचे त्वि नि 

होते. यव अर््थेत तो शनशककयतेची शनर्ड करतो.  

गवांडीर्ां स्त्रसते ह्तवत ्त्र्क् चैर् पररदह्ते। 

न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः।।(१-३०) 

 कैकेयीचव Psychodrama रविवयिवचे कवरि ठरते. तर 

अजुानवचव Psychodrama भगर्तगीतवज्ञवनवचे कवरि ठरते.  

भयग्र्त अर््थव, िवनशसक दबुळी अर््थव नकवरवत्िक 

शर्चवरसरिीची कवरि ठरते. हीच िनोर्ि अर््थव असत.े यव 

अर््थेत िनषु्ट्य जगत तर असतो, पि त्यवची जीर्नयवत्व 

पवण्यवर्रील नवर् तफुवनी र्वर् यवने र्हवत रहवर्ी अिी असते. तो 

जीर्नशर्कवसवथा कवयवाचव एकशनिय करण्यवस सिि नसतो.  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनो अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(१८-६७) 

 

"A man without a goal is like a ship without a 

rudder. " 

-Thomas Carlyle 



त्िवद ्य्य िहवबवहो शनगशृहतवशन सर्ािः। 

इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-६८) 

अथवात आत्िर्ि(्र्तःर्र Command/्र्तःचव बांध)ु अर््थेचे 

िहत्र् येथे ्पि होते.  

सवर : 

केर्ळ कैकेयीलव शनदायी ठरशर्िे म्हिजेच रविवयिवतील 

Psychodrama दलुाशित केलेलव असतो. तसेच अजुान 

्र्जनवांनव पवहुन दःुखी िवलव म्हिनु ित्ु कुिीही असो, िवफ करु 

नकव असे म्हििवरे सिवजवत सवपडतील. र् यवसवठी गीतचेव 

दवखलव दतेील. हव सिवजवतील फवर िोठव गैरसिज आहे. िनषु्ट्य 

िवनशसक दबुळव िवलव, भयग्र्त िवलव तर तो योग्य सकवरवत्िक 

शर्चवर करण्यवस सिि नसतो. यवसवठी भगर्तगीतेतील हव 

Psychodrama सिजनु घिेे आर्श्यक आह.े  

******* 

 

(१-३०): 

"न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः" 

(Mental Weakness vs Strength) 

  



"Mental health is often missing from public health 

debates even though it's critical to wellbeing. " 

Diane Abbott 

 

जिी िवरररीक आरोग्यवची िनषु्ट्यवलव ओळख असते, तिी 

िनवच्यव आरोग्यवची ओळख नसते. िनवचे आरोग्य हव शर्र्षयच 

दलुाशित होतो. िनषु्ट्य सखुवसवठी कवया करतो पि यवच सखुवचे 

िवनशसक आरोग्यविी नवते आह ेह ेजवित नवही. िनोव्यवपवर यव 

सांदभवात सखुदःुख, तवितिवर्, िवांशत-अिवांशत आपि जवित 

असतो. व्यर्हवरवतील कवयवाचव धिवािी सांबांध असतो ह ेधिा 

जवििवरे जवितवत, पि यवच धिवािळेु अजुानवच्यव िनवत गोंधळ 

उत्पन्सन होतो. म्हिनु भगर्तगीतव 

(१)ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव उपयोग करीत आह ेर्  

(२) िवनशसक सििीकरि (श्थतप्रज्ञ, योगः किास ुकौिलि)् 

यवचे ज्ञवन सवांगत आह.े  

 

व्यर्हवरवत कवयवाचव सखुदःुखविी सांबांध असतो. सखुवसवठी 

इच्छवपशुता र् इच्छवपशुतासवठी कवया (State of want - State of 

art) अिी ही प्रशियव असत.े यव िवगवातच अजुान दःुखी होतो. 

दःुखविळेु शर्चशलत होतो. अथवात अिवांशत असते. सरळ दःुख 



टवळण्यवसवठी कवया टवळिे योग्य सिजतो. यव प्रशियेत अजुानवचव 

िोक हचे र्व्तर् असते. दःुखी िवल्यवर्र त्यवची अर््थव 

भ्रशििवसवरखी होते.  

सीदशन्सत िि गवत्वशि िखुां च पररिषु्ट्यशत। 

रे्पथिु िरीरे िे रोिहर्षाि जवयते। 

गवांडीर्ां स्त्रांसते ह्तवत ्त्यक्चरै् पररदह्ते। 

न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः।।(१-३०) 

 

* अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो, 

अथवात व्यर्हवरकवयवाचव धिवािी सांबांध जोडतो. धिा िनषु्ट्यवची 

भशूिकव योग्य-अयोग्य ठरशर्ते, पि येथे धिा यव सांदभवातच 

अजुानवचव गोंधळ उडतो. पवांडर्वांनव न्सयवय शिळवर्व म्हिनु अखेरचव 

उपवय म्हिनु धिायदु्ध ठरत,े पि अजुान यवच धिायदु्धवलव अधिायदु्ध 

ठरशर्तो. यवचवच अथा योग्य-अयोग्य यव सांदभवात धिा येथे कवि 

करीत नवही. म्हिनु भगर्तगीतेने ज्ञवनवचव उपयोग केलव आह.े र् 

ज्ञवन यव सांदभवातच अध्यवत्िवचव उपयोग केलव आह.े र् हव सांपिुा 

शर्र्षय िवनशसक सिितेचव होतो अथवात िनोशर्कवसवचव होतो. 

योग यव िब्दवची व्यवख्यव दःुखवन्सत आह ेह ेयेथे उल्लेखशनय आह.े  

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्। (६-२३) 

 



*ज्ञवन अज्ञवन: 

 

सिवजवत ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी, शनशककयतेच ेसिथान 

करण्यवसवठी Excuses चवलतवत. अजुान यवच excuses सवठी जे 

ज्ञवन र्वपरतो, यव ज्ञवनवलव भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वद सांबोधते. ज्ञवन 

िवगवातील अडथळे दरु करते (ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्) र् िवगा 

शनशित करते (योगसांन्सय्तकिवािां).  

 

ज्ञवन यवच सांदभवात श्रेष्ठवांचव "अितृत्र्वय कल्पते" हव िवगा ठरतो. 

िवगा ठरशर्तवांनव चवांगले-र्वईट, िवश्वत-अिवश्वत यव सांदभवात सत-्

असत ्चव शर्चवर होतो.  

उभयोः अशप दृिो अांतः त ुअनयोः तत्र्दशिाशभः ।(२-१६) 

 

यव िवगवार्र चवलतवांनव शर्चशलत होत नवही.  

 यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

हव प्रर्वस आत्िोन्सनशतचव(िनोशर्कवस) असतो. यवच सांदभवात 

िनोर्ि vs आत्िर्ि यव भशूिकेचे ्पशिकरि आलेले आह.े यव 



िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय असतो. धिा-अधिा यव सांदभवात 

्र्तःचव ्र्धिा (करवर्यवचे शनयतकवया)िहत्र्वचव असतो. शकां र्व 

द्वांद्विशुक्तसवठी बशुद्धयोगवचव र्वपर करतो र् ्र्तःचव 

शनिायअशधकवर र्वपरुन कवयवाचव एकशनिय करतो. हव िवगा 

िनषु्ट्यवलव शनभाय करतो.  

(्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्) 

 

 

"Nothing can stop the man with the right mental 

attitude from achieving his goal; nothing on earth 

can help the man with the wrong mental attitude. " 

 -- Thomas Jefferson 

 

 ******* 

 (१-३१) 

************************ 

शनशित्तवशन च पश्यवशि शर्पररतवनी केिर्। 

न च श्रेयोअनपुश्यवशि हत्र्व ्र्जनां आहरे्।। 

************************ 



 

 

१. ३०/१:  

"शनशित्तवशन च पश्यवशि शर्पररतवनी केिर्!" 

(प्रथि प्रशतशियव) 

 

सिवजवत भवष्ट्य चवलत असते. भवष्ट्य Communication चे 

िवध्यि असते. यव भवष्ट्यवत पवरदिाकतव असवर्ी, सत्य असवर्े, 

पर्पर सहकवयवाचे भवष्ट्य असवर्े, आनांद दिेवरे असवरे्, उदे्वगिकु्त 

असवरे् ही िनषु्ट्यवची इच्छव असते.  

 

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयहीतां च यत ्।(१७-१५) 

 

िनषु्ट्य सखु अनभुर्ण्यवसवठी जीर्निवगा चवलत असतो. 

जीर्नवच्यव यवच प्रशियते अजुान दःुख अनभुर्तो. प्रत्यि कवयवाची 

रे्ळ आली असतव अजुान दःुखवच्यव रे्दनव अनभुर्तो. त्यवचे गवत् 

शिशथल होते. भ्रशित होतो. यव श्थशतत तो प्रशतशियव दतेो. त्यवची 

प्रथि प्रशतशियव असते,  

 



शनशित्तवशन च पश्यवशि शर्पररतवनी केिर्!(१-३०) 

येथे अजुानवचे सखुदःुख योग्य कवय?-अयोग्य कवय? यवचे 

िवगादिान करीत आह े. यवचे दिान आह.े  

 

पढेु योग्य-अयोग्यचव आढवर्व घेतो. प्रथि तो "कवयवाची गरज" 

(Want) यव सांदभवात आढवर्व घेतो. भोगैश्वयवाचे सखु (ज्यवसवठी 

कवया श्र्कवरले आह)ेनको आह.े र् यवच सखुवसवठी कवया 

करवयचे असेल तर तो "लोभ" होईल. र् यव लोभवपवयी ्र्जनवची 

हत्यव!म्हिजे पवपच! 

 

आतव शतसर् यव टप्प्यवर्र येतो. त्यवचे शनयत कवया पवप आह ेहचे 

त्यवलव शसद्ध करवयचे असते. यवांत त्यवचे िवनशसक सिवधवन 

असते. पवपपणु्य धिाज्ञवनवचव भवग असतो. म्हिनु धिा यव सांदभवात 

भवष्ट्य करतो.  

अजुानवच्यव यव श्थतीत तीन Factors शनदिानवत यतेवत,  

१. सखु (गरज) २. कवया ३. ज्ञवन(शर्चवर) 

(यवच Factorच्यव आधवरवर्र पढेु शर्कवसिवगवात भशक्त-किा-ज्ञवन 

यवचव सिवर्ेि आह.े ) 

श्रीकृष्ट्ि सांपिुा भवष्ट्य ऐकुन घतेवत र् यव भवष्ट्यवर्र सर्ाप्रथि " 

ज्ञवन" यव सांदभवात प्रशतशियव दतेवत. अजुानवचे भवष्ट्य 



(सिवधवनवसवठी) प्रज्ञवर्वद असते. ते ज्ञवन (पढेु शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन 

हवच शर्र्षय बनतो) ठरत नवही. िनषु्ट्यवच्यव प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्यवचव 

त्यवच्यव िवनशसक सिवधवनवचव सांबांध असतो ह ेयेथे ्पष्ठ होते.  

 नांतर दसुरी प्रशतशियव "सखु" यव सांदभवात असते. यवच सांदभवात 

अिवश्वत र् िवश्वत हव शर्र्षय येतो. र् िवश्वतवचे ज्ञवन जवििवरव 

िवगवात दःुखवने शर्चशलत होत नवही ह े्पि करतवत. यवच 

िवगवासवठी सत(योग्य, िवश्वत) र् असत (अयोग्य-अिवश्वत) असव 

शनिय होत असतो.  

न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयो अशप दृिो अांतः त ुअनयोः तत्र्दशिाशभः।।(२-१६) 

भोगैश्वयाप्रवशिसवठी कवया हव सरळ व्यर्हवर असतो. सां्कवररत 

व्यशक्त कवयवाचे िहत्र् जवितो र् ्र्तःलव कवयारत करतो. 

(सविवन्सयजनवांनव योगिेिवसवठी कवयासांशध उपलब्ध करुन दिेे ह े

सिवजव्यर््थेचे दवशयत्र् ठरते. ) अजुान सां्कवररत, शिशित 

असतो, ्र्तःचे शनयतकवया जवितो. तरीपि िवगवात अडथळव 

अनभुर्तो. यवचे कवरि जीर्नशर्कवसिवगवाचे अज्ञवन असते.  

 

िनषु्ट्यवलव सखुवसवठी भोगैश्वया (Material wants) कळते. पि 

दःुखवन्सत श्थशत (ज्यविळेु शनभायतव, धैया अनभुर्तो) अथवात योग 

यवची ओळख नसते. यव (िवश्वत) सखुवची ओळख असेल तरच 



िवगा दृढ असतो, शर्चशलत होत नवही. यवच अनरु्षांगवने जीर्नवचे 

प्रकृशतज्ञवन, ईश्वर यवचे सांपिुा ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह ्पि होते.  

दःुख अिवश्वतविी attachment असते. तर दःुखवन्सत िवश्वतविी 

attachment अथवात अिवश्वतविी Nonattachment असते. 

म्हिनु म्हटले,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 जीर्निवगवात सखु अनभुर्ि ेयव सत्यवर्र िनषु्ट्यजीर्नच उभे 

असते. दःुखवन्सत श्थशत(योग) यव िशक्तची सवधनव होण्यवसवठीच 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त हव शर्कवसिवगवाचव Concept आह.े म्हिनु 

शनष्ट्कवि कवया ही कवयाकौिल्यवची प्रशियव (आध्यवशत्िक 

व्यर््थवपन) आह.े  

यवप्रिविे जीर्नशर्कवसिवगवाचे आध्यवशत्िक व्यर््थवपन हवच 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय ठरतो.  

 **************** 

 

(१-३१)/२: 

"न च श्रेयो अनपुश्यवशि हत्र्व ्र्जनि ्आहरे्" 

(जीर्नयवत्ेतील Frustration) 

*जीर्नवतील Frustration: 



 

िनषु्ट्यवच्यव प्रगशतच्यव सांकल्पनव भौशतक असतवत. ही Survival 

श्थशत असते. शसकां दर खवली हवत गेलव!यव सांदिेवद्ववरे सखुवसवठी 

भौशतक प्रगशत परेुसी नवही, िवांशत हर्ी असते असव सरु शनघत 

असतो. यवचवच अथा िनषु्ट्य सखुवसवठी जगत असलव तरी 

"जीर्नवांतील Frustration" हव िदु्दव नेहिीच िनषु्ट्यजीर्नवलव 

आव्हवन दते रवहिवर असव सांदिे शिळत असतो.  

 

जीर्नवत सदव प्रसन्सन असवरे् ही िनषु्ट्यवची ्र्वभवशर्क इच्छव 

असते. Frustration, अिवांशत, भय ह ेसर्ा िवनशसक 

poverty/illness ठरते. सखुवचव नवि होतो. शर्चशलत होतो.  

 

"It’s a lack of clarity that creates chaos and 

frustration. Those emotions are poison to any living 

goal. " 

-Steve Maraboli 

 

अजुानवलव यदु्धिेत्वर्र आपल्यव शनयतकवयवात सांिय येतो. दःुखी 

होतो. उत्सवहवची जवगव Frustration घतेे. आपि चकुीच्यव 

िवगवार्र आहोत असे त्यवचे शर्चवर बनतवत.  



 

शनशित्तवशन च पश्यवशि शर्पररतवशन केिर्। 

न च श्रेयो अनपुश्यवशि हत्र्व ्र्जनि ्आहरे्।।(१-३१) 

 

"शर्नविकवले शर्पररत बशुद्ध" यवप्रिविे अजुानवलव त्यवचे 

शनयतकवयाच योग्य र्वटत नवही, शर्पररत र्वटते! यवचे कवरि 

िोधण्यवसवठी तो आपल्यव Frustration चव आढवर्व घतेो.  

 

यव कवयवात ्र्जनवांची हत्यव आह.े ्र्जनवची हत्यव करण्यविवगे 

आपलव हते ुकवय? 

िलव कवांहीच नको!िग हव लोभ ठरतो!लोभवसवठी ्र्जनवची 

हत्यव घडिवर आह.े र् हे तर पवप आह.े  

यव आढवव्यवनसुवर यदु्ध करिे हचे Frustration चे कवरि आह े

असव शनष्ट्कर्षा कवढतो.  

 

अजुान Frustrationचव आढवर्व घेतवांनव जीर्नवच्यव Survival 

Stage र्र येतो. जीर्न आह ेतर जगवर्े लवगिवरच आह ेहीच 

Survival भशूिकव आह.े आपल्यव Survival सवठी ्र्जनवांची 

सरळ हत्यव करिे पवप आह ेअसव शनष्ट्कर्षा कवढतो. पवांडर्वर्र 



अन्सयवय िवलव असतव जो धिायदु्धवचव तोडगव शनघतो, त्यवलव गैर 

ठरशर्तो. ज्यव शबांदपुवसनु धिायदु्धवची यवत्व सरुु होते, त्यवच शबांदरु्र 

तो येर्नु ठेपतो.  

 

*सिवजव्यर््थव र् िनषु्ट्यजीर्न: 

 

सिवजवच्यव सांचवलनवसवठी व्यर््थव असते. धिायदु्ध यवच 

व्यर््थेचव भवग असतो. सिवजवतील ्र्ैरतेर्र िवत करण्यवसवठी 

सिहुव्यर््थवपन व्हवरे् म्हिनु धिा आलेत. ह ेधिा सिवजवतील 

िोर्षि र् िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्तील सांिय/द्वांद्व यवचे शनदवन 

करण्यवस उपयकु्त ठरतवत. अजुान Frustrationचव आढवर्व घेतवांनव 

धिवालव अधिा र् अधिवालव धिा ठरशर्तो ह ेअज्ञवनवचे शनदवन 

असते. िोर्षि बवह्शर्घ्न र् अिवांशत आांतररक शर्घ्न ठरत.े  

 

 िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्तील जगण्यवच्यव िहत्र्वच्यव दोनच श्थशत 

असतवत.  

१. Survival 

२. धिा/आदिा/ श्रेष्ठ 

 



"The meaning of life is not simply to exist, to 

survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to 

conquer. " 

Arnold Schwarzenegger 

 

Survival श्थशतिध्ये व्यर्हवर असतो. यव श्थतीत सकवि कवया 

असते. इच्छवपशुता, ध्येयपशुतासवठी कवया केल्यव जवते. जीर्नवत 

कवय सवध्य केले?यवचव आढवर्व भौशतक सांदभवात असतो.  

 

 जगण्यवची" श्रेष्ठ" श्थशत भगर्तगीतव सवांगत आह.े यव श्थतीत 

िवनशसक िशक्तची सवधनव असते. िवगवार्रुन शर्चशलत होत नवही. 

ही सवधनव होण्यवसवठीच कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त आह.े यव श्थतीत 

शनष्ट्कवि असतो, कवयवाचव शनिय असतो. यवांत िवनशसक िशक्त 

सवठी "योग" र् योगवसवठी(सवधनव) किायोग असे भगर्तगीतेतील 

प्रयोजन आह.े  

 

*र्तािवनवतील सिवजव्यर््थव, िनषु्ट्यवचे ्र्तःचे जीर्न र् 

गिुवत्िक शििि: 

 



र्तािवनवत सिहुव्यर््थवपनवत आधशुनक सिवजव्यर््थेच े

व्यर््थवपनवचव उपयोग होतो. जीर्नवत प्रगशत व्हवर्ी म्हिनु 

िनषु्ट्य शििि, प्रशििि घतेो.  

 

िनषु्ट्यवची " सखुी जीर्नवची सांकल्पनव " यव सांदभवात अिवांशत 

आढळते तेंव्हव भगर्तगीतेतील" योगः किास ुकौिलि"्; 

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि"् हचे (सांियिशुक्तचे र्) 

िशक्तसवधनेचे सांदिे उपयकु्त ठरिवर आहते.  

 

 Survival श्थतीिध्ये कवयवाची सकवि िवनशसकतव असते. तर 

यवच कवयवालव "अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवात र्वपरण्यवसवठी 

अथवात शनष्ट्कवि कवयवासवठी िलु्यवांचव (्र्धिा, र्चन- दृढशनिय) 

र्वपर करवर्व लवगतो. यवच ज्ञवनवलव गिुवत्िक शििि म्हितव 

येईल.  

 

"The direction in which education starts a man will 

determine his future in life. " 

-Plato 

 ********* 

 (१-३२)  



************** 

न कवांिे शर्जयां कृष्ट्ि न च रवज्यां सखुवशन च। 

शकां  नो रवज्येन गोशर्ांदां शकां  भोगैः जीशर्तन र्व।। 

************************ 

 

 

(१-३२)/१: 

"न कवांिे शर्जयां कृष्ट्ि न च रवज्यां सखुवशन च" 

(गरजव - आत्िशर्कवस vs किा) 

 

"यगुे अट्ठवशर्स शर्टेर्री उभव "- 

'िलव कवांशहही नको' असे ठवसनु सवांगिवर् यव(शपतवसेर्ेत िग्न 

असलेल्यव) पुांडशलकवने सविवत श्रीकृष्ट्िवलव आदिे शदलव, यव 

शर्टेर्र चवांगलव अट्ठवशर्स यगुवपयांत उभव रहव, ज्यवांनव गरज आह,े 

त्यवांनव दते रहव. "िलव कवांशहही नको" असे भवष्ट्य करिवर् यव 

अजुानवलव िवत् अज्ञवनी ठरशर्ले.  

 

न कवांिे शर्जयां कृष्ट्ि न च रवज्यां सखुवशन च।(१-३१) 



अजुानवच्यव "िलव कवांशहही नको" यव शर्धवनवर्र आिेप नव्हतव तर 

्र्तःच्यव शनशककयतलेव धिवाचव, आदिवाचव बरुखव अजुानवने 

चढशर्लव होतव. यवद्ववरे ्र्तःच्यव (अज्ञवनी) भशुिकेलव ज्ञवनी 

दिाशर्तो, यवर्र आिेप घेतलव.  

 

िनषु्ट्यवलव जीर्न जगतवांनव सखु शप्रय असते र् दःुख अशप्रय असते. 

यवच अनरु्षांगवने त्यवच्यव सखुवच्यव सांकल्पनव बनतवत. यवच 

सांकल्पनेिळेु अभवर् आलव असतव दःुखी होतो. दःुख, अडचिी 

यवर्र उपवय करिे हव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव प्रश्न असतो. शर्कवसवसवठी 

ती सांशध असते. पि जगवतील र्व्तर्वचव श्र्कवर न करतव 

प्रश्नवर्र आदिवाचे बरुखे चढशर्िे ही सिवजवतील सांर्य 

िोकवांशतकव असते. यवच सांर्यीचे दिान अजुानवने शदले . आनांदवने 

यदु्ध करण्यवसवठी यदु्धिैदवनवर्र आलेलव अजुान दःुखी होतो. 

अज्ञवनविळेु (दःुख टवळण्यवसवठी) शनशककयतेचे सिथान "धिा" यव 

सांदभवात करतो.  

 

यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहतचेतसः।(१-३७) 

अजुान म्हितो, (कौरर्पिवतील )यव लोकवांनव लोभविळेु अधिा 

शदसत नवही!पि आपि धिा जवितो, आपल्यवसवठी आपले 

कताव्य िहत्र्वचे आह,े र् ह ेकताव्य सवांगते, यदु्ध करिे पवप आह.े 



हव अजुानवच्यव Thought processचव पररिवि होतव. ( 

Thinking िवनशसक शियव असते, तर Thought हव 

Conditiond शर्चवर/Belief system असते. ) 

 

"Life Is A Reflection of our Thoughts" र् जिी 

शर्चवरवची पेरिी होते तसे उगर्ते. म्हिनु जीर्न शर्चवरवच्यव 

पेरिीचव पररिवि ठरते. यव सांदभवात र्तािवनवत िनषु्ट्य कसव शर्चवर 

करतो, ह ेिहत्र्वचे ठरते. शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन नसल्यविळेु अजुान 

र्तािवनवत अिवांत होतो. "िलव कवांशहही नको" ही त्यवची भशूिकव 

असते. यवचसवठी केलेले सिथानभवष्ट्य अिवांतीर्र केलेलव उपवय 

असतो.  

 

जीर्नवचे Purpose, Meaning िनषु्ट्य िोधत असतो. ज्यव 

(भौशतक)सखुवच्यव अभवर्विळेु दःुख होते, ते अिवश्वत सखु 

(बदलिवरे) ठरते तर आत्िशर्कवसवचे सखु िवश्वत असत.े यवच 

आत्िशर्कवसवसवठी िनषु्ट्यजीर्न लवभले आह ेयवची जवि 

िनषु्ट्यवलव नसते. आत्िशर्श्ववस, शनभायतव, सवहस, िवांशत, 

श्थरतव(बशुद्धची अशर्चल श्थशत), चवांगलेपिव (सत) इ. 

(दरै्ी)गिुवचव शनत्यशर्कवस हव आत्िशर्कवस असतो. व्यर्हवरवत 



गरजवपशुतासवठी कवया ह ेसवधन असते. यवच कवयवाद्ववरे 

आत्िशर्कवस हव भगर्तगीतचेव शर्र्षय आह.े  

 

Small is beatiful चव लखेक ई. एफ . ििेुकर म्हितो, िलव 

कवय हर्?े यव प्रश्नवची पवरदिाकतव यणे्यवसवठी गिुवत्िक 

शिििवची गरज प्रशतपवदन केली. तर भगर्तगीतव शर्कवसिवगवाचे 

ज्ञवन सवांगते र् त्यव अनरु्षांगवने कवयवाचे िहत्र् सवांगते.  

 

न िे पवथवाश्त कताव्यां शत्र्ष ुलोकेर्ष ुशक्चन।(३-२२) 

"िलव यव शत्लोकवतही कवांशहही शिळर्वयचे नवही, तरी िी कवया 

करीत आह,े कवरि िी किा केले नवही तर लोक िविे अनसुरि 

करुन आळिी होतील. "अिी ्र्तःची भशूिकव श्रीकृष्ट्ि ्पि 

करतवत. िनषु्ट्यजन्सि घेतल्यविळेु किा करिे ही जबवबदवरी 

श्र्कवरली. भगर्तगीतव िनषु्ट्यजीर्नवतील किवाचे िहत्र् (गहनव 

किािो गशतः) ्पि करते.  

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर।(३-१९) 

 

व्यवर्हवररक बोध: सां्कवर/िलु्यशििि यव सांदभवात कवयासां्कवर 

ही Priority असते. यवत ्र्तःचव ्र्धिा (Tiebreaker, Self 

approval), ्र्तःचव शनिाय अशधकवर, कवयवाचव दृढशनिय 



होण्यवसवठी जीर्निलु्ये (्र्वर्लांबन, बशुद्धयोग, ्र्धिा) िहत्र्वचे 

असतवत.  

 

िलु्यवांचव सांदिे 

्र्वर्लांबन : शनिायअशधकवरी (Beggars are not choosers) 

र्चन : Secret of honor-Honor your own words.  

बोले तैसव चवले त्यवची र्ांदवर्ी पवउले 

्र्धिा : 

 १. सिुहवत ठरलेल्यव शनिायवची जबवबदवरी श्र्कवरिे. (To 

surrender the right of governing self in the hands of 

team/assemly) 

२. Tiebreaker, Self approval 

 

बशुद्धयोग:  

(बदु ्ध्यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।२-३९) 

१र्तािवनवतील िवांशत (चांचलतविकु्त) 

२. कवयवाचव दृढशनिय 

३. जीर्नयवत्व शर्कवसवच्यव रवजिवगवार्र Transform 

(अितृत्र्वय कल्पत)े करि े



४. कवयवाद्ववरे योग (योगः किास ुकौिलि)् 

 ********* 

(१. ३२)/२ : 

"शकां  नो रवज्येन ्गोशर्ांदि ्शकां  भोगःे जीशर्तेन र्व!" 

(Purpose of Life) 

 

िलव कवांहीही नको असे म्हटले तरी जीर्नवचे दवशयत्र् सांपत नवही. 

िरीरवच्यव (भौशतक) प्रर्वसवलव ियवादव आह,े पि आत्म्यवचव 

प्रर्वस अखांड असतो. ईश्वरविी शिलन िवल्यवर्रच हव प्रर्वस 

थवांबतो.  

 

अनेकजन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशति ्।(६-४५) 

 

प्रर्वस िरीरवचव असो शक आत्म्यवचव, प्रर्वस जीर्नवचवच असतो. 

यव प्रर्वसवत सखुदःुख असत.े अजुानवलव यवच प्रर्वसवत दःुख िवले 

र् दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध न करिे ह ेoption आह ेअसे सिजनु 

यदु्ध न करिे यवचीच शनर्ड करतो. तेंव्हव कवया किवसवठी?यवचव 

आढवर्व घेतो र् म्हितो, िलव कोित्यवच सखुवची गरज नवही.  

न कवङ््किे शर्जयां कृष्ट्ि न च रवज्यां सखुवशन च। 



शकां  नो रवज्येन ्गोशर्ांदि ्शकां  भोगेः जीशर्तेन र्व।।(१-३१) 

जीर्नवचव हव प्रर्वस ्र्तःच्यव सखुवसवठी, आिवांच्यव सखुवसवठी, 

िवनर्तेच्यव कल्यविहतेनेु परिवथवासवठी असे िनषु्ट्य जवितो. र् 

यवसवठी कवयारत असतो. यवच सांदभवात ्र्वशथा, लोभी, त्यवगी 

(म्हिनु चवांगलव) अिव िब्दवांचव प्रयोग होतो. यवच सांदभवात अजुान 

म्हितो, िलव ्र्तःलव सखुवसवठी रवज्य नको, ज्यवांच्यवसवठी 

करवयचे ते सदु्धव प्रवि र् धनवची पर्वा न करतव यदु्धवसवठी आलेले 

आहते. िग कवयवाचे प्रयोजनच कवय?(हव तर लोभ आह!े) ह े

अजुानवचे कोडे सटुत नवही र् सरळ यवलव पवपकिा सांबोधतो! 

सविवन्सय िनषु्ट्य व्यर्हवरवत कवयवाशर्र्षयी असवच शर्चवर करतो. 

कवयवाचे भौशतक प्रवशिशिर्वय िहत्र् जवित नवही. यविळेु जीर्नवचे 

शनशित Purpose(िहत्र्) जवित नवही. हवच उलगडव 

भगर्तगीतेने केलेलव आह.े  

 

कवयवाद्ववरे भौशतक प्रवशि यव सांदभवात ्र्वथा-परिवथा अिी शर्भवगिी 

होते. िनषु्ट्यवर्र ्र्वथी (Selfish), त्यवगी (उदवर, चवांगलव, 

आदिा) असे लेबल शचकटर्ण्यवत यतेे. ्र्वशथा-परिवशथा यव 

आधवरवर्र जीर्नशर्कवसवचव शनशित बोध होत नवही र् ्र्तःच्यव 

दवशयत्र्वची पतुातव व्हवर्ी यवसवठी तत्र्रे्त्त्यवांनी Self- Interest हव 



िब्द पढेु आिलव. सॅम्ययुल ्िवईलने "SELF HELP" हव िब्द 

coin केलव. भगर्तगीतेत "आत्िोद्धवर" हव शर्र्षय आलव.  

 

"उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्" 

यवच सांदभवात " अध्यवत्ि" हव शर्र्षय िनषु्ट्यवची गरज आह ेह े

भगर्तगीतेने ्पि केले आह.े  

िरीरवचव प्रर्वस र् आत्म्यवचव प्रर्वस यवांत िरीरसखुवसवठी 

(इांशद्रयसखु) कवयवाचे िहत्र् िनषु्ट्य जवितो. अथवात अजुानवलव 

िवलेले दःुख आत्िसखु सांबांशधत आह ेह ेअजुान जवित नव्हतव. 

हचे रह्य भगर्तगीतव उलगडते.  

कवयाकवरि कतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोक्त्ततृ्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२०) 

 येथे शर्र्षय येतो, "िवनशसक दौबाल्य vs िवनशसक िशक्त" 

(शर्चशलत होिे vs शर्चशलत न होिे).  

िवनसिवस्त्र (Consciousness र् सखुदःुखवचे ज्ञवन) यव 

शर्र्षयवर्र फ्रवईडसह अनेक िवस्त्रज्ञवांनी, तत्र्रे्त्यवांनी प्रकवि 

टवकलव. भगर्तगीतेने सखुदःुखवचे िवस्त्रच सवांशगतले. शर्चशलत न 

होिे ही अर््थव दःुखवन्सत (योग), श्थतप्रज्ञ यवद्ववरव ्पि केली 

आह.े अथवात िरीरवचव प्रर्वस र् आत्म्यवचव प्रर्वस यवांत 



common कवया आह ेर् कवयवाद्ववरे (दःुखवन्सत)सखु यवलव "योगः 

किास ुकौिलि ्" म्हटले.  

सवर: आपि कवयारत असतो. यव प्रर्वसवत प्रवशिसखुवसवठी कवया ह े

आपि जवितो. सकवि कवया शनष्ट्कवि कवयवात transform केले 

तर कवयवाद्ववरे सखुवची सवधनव(योग) होते. हव भगर्तगीतेचव सांदिे 

आह.े  

 ******* 

 (१. ३३) 

************************ 

एर्षवां अथे कवांशितां नो रवज्यां भोगवः सखुवशन च। 

त इिे अर्श्थतव यदेु्धः प्रविवः त्यक्त्र्व धनवशन च।। 

************************ 

 

(१. ३३): 

"एर्षवां अथे कवांशितां नो रवज्यां भोगवः सखुवशन च" 

(प्रवशिसखु vs आदिा vs िवनशसक सविर्थया) 

 

आपि जे कवया करतो यवचे Purpose कवय?यवचे सवधे उत्तर 

सखुवसवठी असते. सखुवच्यव शर्रुद्ध दःुख असते. येथे अजुानवलव 



दःुख होते र् तो किवसवठी यदु्ध करवयचे यवचव आढवर्व घतेो. 

व्यर्हवरवत अभवर् म्हिजे गरीबी, दःुख िनषु्ट्य जवितो. प्रवशि यव 

सांदभवात अभवर्वने दःुख होते. म्हिनु प्रवशि यव सांदभवातच हव 

आढवर्व असतो.  

 

*प्रवशि vs. आदिा 

 

एर्षवां अथे कवांशितां नो रवज्यां भोगवः सखुवशन च। 

त इिे अर्श्थतव यदेु्ध प्रविवः त्यक्त्र्व धनवशन च।।(१-३३) 

 

िलव कवांही नको र् ज्यवांच्यव हीतवसवठी, कल्यविवसवठी करवयचे, 

ते पि प्रवि, धन यवची पर्वा न करतव यदु्धवसवठी उभे ठवकले 

आहते. कोित्यवही प्रवशिसवठी (शत्लोकवांचे रवज्य असले तरी) 

यवांनव िवरण्यवची इच्छव नवही. यव कृत्यविवगे लोभ आढळतो. 

अज्ञवनविळेु ह ेकृत्य घडते. पि जे ज्ञवनी(आपि) आहते त्यवांनी 

अिव कृत्यवपवसनु परवर्तृ्त होिे श्रेय्कर आह.े  

 

आदिा शक िवनशसक दबुालतव! 



अजुान आपल्यव भवष्ट्यवतनु ्र्तःलव आदिा दिाशर्तो . प्रवशि 

(भोगैश्वया) यव सांदभवात ह ेआदिा भवष्ट्य असते. चवांगले-र्वईट यव 

आधवरवर्र ह ेसिथानभवष्ट्य असते. चवांगले-र्वईट यवच आधवरवर्र 

्र्सिथान, परशटकव, उपदिेभवष्ट्य सिवजवत चवलत असते.  

 

सखु यव सांदभवात िवनशसक सविर्थया(शर्चशलत न होिे, शनभाय, 

सवहस) हव िहत्र्वचव िदु्दव भगर्तगीतव highlight करीत आह.े 

सविर्थयवाच्यव शर्रुद्ध दबुालतव असते. अजुानवच्यव भशूिकेलव 

िवनशसक दबुालतव (हृदयदौबाल्य) सांबोधण्यवत येते. येथे िवनशसक 

दबुालतव (िवगवात शर्चशलत होिे) सविर्थया शदसवर्ी हव प्रयत्न 

असतो. "आदिा" यव सांदभवातील ह ेअज्ञवन असते.  

 

*आदिा vs. िवनशसक सविर्थया 

 

प्रवशिसखुवच्यव अभवर्वने सविवन्सय िनषु्ट्य दःुखी होतो. "आदिा" यव 

सांदभवात भ्रि होतो. हलेन केलर अपांग होती पि िवनशसक दबुळी 

नव्हती. तीने आपल्यव कतृात्र्वने िवनशसक सविर्थयवाचे दिान 

जगवलव शदले. यवच सविर्थयवालव भगर्तगीतव प्रकविवत आिते.  

 



ईश्वरवचे एकत्र्वचे ज्ञवन नसल्यविळेु िनषु्ट्य भोगैश्वया 

आसक्त(सकवि) असतो. जीर्न भोगैश्वयवासवठी आह ेहचे केर्ळ 

त्यवचे ज्ञवन असते.  

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि ्। 

अपर्पर सांभतूां शकि ्अन्सयत ्कवि हतैकुि।्।(१६-८) 

 

केर्ळ यवच ज्ञवनविळेु (सखुवसवठी प्रवशि) चवांगलव िनषु्ट्यही िवगवात 

शर्चशलत होतो. यविळेु आदिवाशर्र्षयी गैरसिज होतो. 

भगर्तगीतव आदिा (चवांगलेपिव, सत) र् िवनशसक सविर्थया यवांचव 

सांबांध ज्ञवनशर्ज्ञवनवद्ववरे ्पि करते.  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

प्रत्येक िनषु्ट्यवची शर्श्वकल्यविवत उपयोशगतव असते. पि ज्ञवनवचे 

नवांर्वखवली आपली शनशककयतव आदिा शदसवर्ी र् आदिवाचे 

नवांर्वखवली आपली दबुालतव सविर्थया शदसवर्ी यव प्रयत्नवत कताव्य 

्र्वथा शदसवरे्(अजुान) शकां र्व ्र्वथा परोपकवर शदसवर्व असे भवष्ट्य 

बोलल्यव जवते. हवच आदिवाचव भ्रि असतो. असे भवष्ट्य ्र्तःलव 



तसेच/शकां र्व सिवजवलव भ्रिवत टवकत असते र् शभक नको कुत्व 

आर्र अिी श्थशत शनिवाि होते.  

 

सिवजवतील भ्रि दरु करण्यवसवठी कवला िवक्साने धिवालव अफुची 

गोळी सांबोधले. पि धिवालव अधिा आशि अधिवालव धिा 

(आदिा) सांबोधिे हवच सिवजवतील भ्रि असतो . सिवजवतील 

यवच अज्ञवनवलव भगर्तगीतव प्रकविवत आिते. र् िनषु्ट्यवलव 

शर्श्ववसवने जीर्नयवत्व करण्यवचे ज्ञवन सवांगते. सखुी जीर्नवचे रह्य 

कळत.े  

 

"There is always a solution to every challenging 

situation. " 

Lailah Gifty Akita 

 

 ***** 

 

(१-३३) : 

"त इिे अर्श्थतव यदेु्ध प्रविवन ्त्यक्त्र्व धनांजय" 

(जीर्नवचव अथा) 



 

 

*शनरथाक जीर्न vs. सवथा जीर्न;(प्रेिक vs नवयक) 

 

"Life is without meaning. You bring the meaning to 

it. The meaning of life is whatever you ascribe it to 

be. Being alive is the meaning. " 

-Joseph Campbell 

 

आपि जसे जीर्न जगतो, जीर्नवलव Response दतेो, अनभुर्तो 

तसव जीर्नवलव अथा दते असतो र् अथा कळत असतो. जीर्न 

आह ेम्हिनु जगवरे्च लवगते. ही जीर्नयवत्व जगत असतवांनव 

योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी अथवाजान करतो. यव अथवाजनवलव कुिी 

सवधन करतवत तर कुिी जीर्नवचे ध्येयच सिजतवत.  

 

असवच अजुानवलव प्रश्न पडतो. जगत असतवांनव िहवभवरतवत 

ठरलेले "धिायदु्ध" त्यवलव त्यवचे शनयतकवया दतेे. प्रत्यि 

यदु्धिेत्वर्र येतो, तेंव्हव त्यवलव त्यवचे शनयतकवया िोकप्रद र्वटते.  

१. जीर्नवत ्र्जनवांचव र्ध करुन रवज्य शिळर्वयचे? 



किवसवठी? 

िलव कवांही नको!ज्यव ्र्जनवांच्यव सखुवसवठी अथवाजान करवयचे, ते 

सर्ा धन, प्रवि यवांची पर्वा न करतव यदु्धवसवठी येथे आलेले आहते.  

 

एर्षवां अथे कवांशितां नो रवज्यां भोगवः सखुवशन च। 

त इिे अर्श्थतव यदेु्ध प्रविवन ्त्यक्त्र्व धनांजय।।(१-३३) 

 

केर्ळ अथवाजानवसवठीच नव्ह ेतर शत्लोकवांच्यव रवज्यवसवठीही यव 

्र्जनवांनव िवरण्यवची िविी इच्छव नवही.  

 

२. हे जीर्न धिवासवठी शिळवलेले आह.े आपि जे कवया करवयलव 

शनघवलो, ते अधिा कवया आह.े म्हिनु "धिाकताव्य" यव हतेनेु िी 

शनशककय रवहुन िस्त्रधवरी ित्पुिवकडुन िवरले जविे िवझ्यवसवठी 

श्रेय्कर आह.े  

 

३. यवप्रिविे अजुान आपल्यव जीर्नवच्यव "Purpose & 

Meaning" चव आढवर्व घतेो. िनषु्ट्य यवप्रिविेच आपल्यव 

सखुदःुखवनसुवर जीर्न जगतो र् जसव जगतो तसव अथा लवशर्त 

असतो. अजुान चवांगलव(दरै्ीगिुसांपशत्त असलेलव), िरु, शर्द्ववनही 



असतो. पि जीर्नवचव अथा िवत् ्र्तःच्यव जगण्यवनसुवरच जवित 

असतो.  

 

ज्यवांनव जीर्नवचव खरव अथा कळलव त्यवलव भगर्दगीतेने "आया" 

सांबोधले आह,े म्हिनु अनवया सांबोधन ज्यवांनव जीर्नवचव अथा 

कळलव नवही त्यवांच्यवसवठी केलेले आह.े  

 

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अकीशताकरि ्अजुान।(२-२) 

 

ज्यवांनव जीर्नवचव खरव अथा कळलव ते खर् यव अथवाने नवयकवची 

(Hero of his own life) भशूिकव जगत असतवत. अन्सयथव 

सविवन्सयवची (पे्रिक) भशूिकव जगत असतवत. यवच भेदवच(ेनवयक 

र् पे्रिक) सांदभवात "भवरशतय अध्यवत्िज्ञवनवचव उपयोग करुन 

नवयक भशूिकव जगव" हव सांदिे ्र्विी शर्रे्कवनांद यरु्व पीशढलव 

दते आह.े  

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सम्िोहां सगे यवशन्सत परांतप ।।(७-२७) 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 



ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

"If we hope to live not just from moment to 

moment, but in true consciousness of our existence, 

then our greatest need and most difficult 

achievement is to find meaning in our lives. " 

-Bruno Bettelheim,  

 

 ********** 

 (१-३५) 

************************** 

एतवन ्न हन्सतिु ्इच्छवशि घ्नतोअशप िधसुदून। 

अशप तै्लोक्यरवज्य हतेोः शकां  न ुिहीकृते।। 

************************** 

 

(१-३५): 

"अशप तै्लोक्यरवज्य हतेोः शकां  न ुिहीकृते" 

(शर्र्षयवांतर vs. कवयवाचव दृढशनिय) 

 



ठरल्यवप्रिविे अजुान यदु्धिेत्वर्र येतो र् दःुखी होतो. आपली 

कवांहीतरी चकु होत आह ेअसे त्यवलव र्वटते. आपल्यव 

शनयतकवयवाचव आढवर्व घेतो. "जे कवया हवती घतेले आह ेत्यवने 

कवय सवध्य होिवर?आपली गरज कवय?्र्जनवांनव िवरुन 

तै्लोक्यवचे रवज्य शिळवले तरी िलव नको आह ेिग यव परृ्थर्ीर्रील 

रवज्यवचव प्रश्नच उपश्थत होत नवही. " 

एतवन ्न हन्सतिु ्इच्छवशि घ्नतोअशप िधसुदून। 

अशप तै्लोक्यरवज्य हतेोः शकां  न ुिहीकृते।।(१-३५) 

 

र्रकरिी ह ेिहविपिवचचे भवष्ट्य र्वटते. पि येथे प्रश्न ्र्जनवांनव 

िवरिे शकां र्व रवज्य शिळशर्िे हव नसतो. हव प्रश्न ठरल्यवप्रिविे 

कवयवाचव(Committed work), ्र्तःच्यव 

कताव्यवचव(्र्धिवाचव, जबवबदवरीचव) असतो.  

 

जीर्निवगवात कवयवाचव िवगा पक्कव असेल तर िनषु्ट्य शर्चशलत होत 

नवही. िवगा पक्कव नसेल तर पळर्वट िोधतो. कठीि प्रसांगी िखु्य 

शर्र्षय सोडुन दसुर् यवच िदु्यवर्र घसरिे र् त्यवलवच चचचेव शर्र्षय 

बनशर्िे हव प्रज्ञवर्वद ठरतो. ती पळर्वट असते.  

 



"Most people do not really want freedom, because 

freedom involves responsibility, and most people 

are frightened of responsibility. " 

-Sigmund Freud  

 

 

सवर : 

प्रत्यि कृशत करतवांनव िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य सिजनुच कवयारत 

असतो. योग्य नसलव तरी योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन(ज्ञवनी 

भवष्ट्य)र्वपरतो. सिवजवत असेच भवष्ट्य र्वपरुन अनवर्श्यक चचवा 

होत असत.े िखु्य शर्र्षय बवजलुव पडुन अनवर्श्यक शर्र्षयवर्र 

चचवा होत असते.  

 

"It has been my observation that most people get 

ahead during the time that others waste. " 

Henry Ford 

 

एकीकडे अनवर्श्यक भवष्ट्य चवल ुअसते. दसुरीकडे लोक प्रत्यि 

कवयारत रवहुन शर्कवस सवधतवत, कुिी ईशप्सत सवध्य करतवत. 



यवचवच अथा अनवर्श्यक भवष्ट्यवत गुांतलेले भ्रिवत सवपडतवत. 

सिवजवतील यवच सांर्यीचव फवयदव धतुा लोक आपले ईशप्सत 

सवध्य करण्यवसवठी करीत असतवत.  

 

सिवजवत चवांगलेपिव, जनकल्यवि यव शर्र्षयवर्रही चचवा होतवत. 

पि प्रत्यि कवयवाशिर्वय यव चचवाही अथाहीन ठरतवत. अजुानवने 

िखु्य शर्र्षय (शनयतकवया, ्र्धिा)बवजलुव सवरुन धिा यव शर्र्षयवर्र 

चचेलव र्ळशर्ले. श्रीकृष्ट्िवने यव दोन्सही शर्र्षयवर्र प्रकवि टवकलव. 

र् किवाचे िहत्र् Highlight केले. " गहनव किािो गशतः" 

 

Action is a great restorer and builder of confidence. 

Inaction is not only the result, but the cause, of fear. 

Perhaps the action you take will be successful; 

perhaps different action or adjustments will have to 

follow. But any action is better than no action at all.  

Norman Vincent Peale 

 ******** 

 (१. ३६)  

 ************************** 

शनहत्य धवतारवष्ट्रवन्सनः कव प्रीशतः ्यवत ्जनवदान। 



पवपिेर्ि ्आश्रयेत ्अ्िवन ्हत्र्व एतवन ्आततवशयनः।। 

************************** 

(१. ३६) : 

"पवपिेर्ि ्आश्रयेत ्अ्िवन ्हत्र्व एतवन ्आततवशयनः" 

(चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे र्तािवनवतील अज्ञवन) 

 

भवरतभशूिर्र सांतिहवत्िे यवांनी नर्दृशि शदली. ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी 

म्हटले िहविवनर् एकच सांदेि दतेवत तो सांदिे नर्शपशढलव दृशि 

दईेल. पि नर्शपशढलव व्यशक्तपजूेत, पोथीत अडकर्ले तर िखु्य 

सांदिे नजरेआड होईल. हव धोकव जविनू िखु्य सांदिेवचव उपयोग 

Highlight करिे, र्तािवनवत आजच्यव सांदभवात त्यवलव नशर्न 

आयवि दिेे आर्श्यक असते. भगर्तगीतेत श्रीकृष्ट्िवच्यव यवच 

कवयवाचे दिान होते.  

 

१. फक्त एकच सांदिे: 

 

सिवजवत चवांगलेपिव यवशर्र्षयीच गैरसिज असतो. र् यवचे शनशित 

ज्ञवन नसल्यविळेु दबुालतेचव आश्रय होतो. हव भगर्तगीतचेव सांदिे 

आह.े  



 

फक्त एक सांदिे र्वल्यवचव िहशर्षा र्वशल्िकी बनशर्तो. तझु्यव 

किवाचव त ुएकटव जबवबदवर आह!ेहव तो सांदिे होतव. "आपल्यव 

जीर्नवचे आपि ्र्तः शिल्पकवर" हव सांदिे आपि ऐकत 

असतो. पि प्रत्यिवत िनषु्ट्य यिवचे श्रेय ्र्तःकडे घेतो र् 

अपयिवचे खवपर िवत् इतरवांच्यव, पररश्थशतच्यव िवथी फोडतो.  

 

अज्ञवन-ज्ञवन, दबुालतव-िशक्त(सविर्थया), योग्य-अयोग्य(धिा-

अधिा)यवचे शनशित ज्ञवन नसल्यविळेु दबुालतेलव सद ्गिु सिजिे 

र् हचे शसद्ध करण्यवसवठी ्र्तःलव ज्ञवनी सिजिे, ज्ञवन सवांगिे हचे 

अज्ञवन असते. श्रीकृष्ट्िवने हचे सत्य अजुानवलव दिार्नु शदले.  

पवपिेर् आश्रयेत ्अ्िवन ्हत्र्व एतवन ्आततवशयनः। 

त्िवत ्न अहवा र्यि ्हन्सतिु ्धवतारवष्ट्रवन ्र्बवांधर्वन ्।।(१-३६) 

अजुान चवांगलव िनषु्ट्य असतो. त्यवच्यव चवांगलेपिविळेुच आपल्यव 

शनयतकवयवाचव पररिवि दःुखच आह,े ह ेजविनु कवया टवळण्यवचव 

प्रयत्न करतो. आपले शनयतकवया पवपकिा आह,े असे भवष्ट्य करुन 

यदु्ध न करण्यवचव शनिाय करतो.  

२. चवांगल्यव व्यशक्तलव आत्िशर्श्ववस हर्व. शनभायतव येण्यवसवठी 

किायोग हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े यवच किायोगवचे िवस्त्र 

भगर्तगीतव सवांगते.  



भगर्तगीतेने यज्ञवलव, दरे्वलव नशर्न आयवि शदलव. जीर्नवत किा, 

ज्ञवनशर्ज्ञवन यवचे िहत्र् सवांशगतले. यज्ञवचे logic शनष्ट्कवि 

कवयवासवठी, अकिवासवठी र्वपरले. ईश्वर जीर्नशर्कवसवसवठी 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह ेयवचे तत्र् ्पि केले. "्र्धिा" 

्र्तःच्यव िवगवालव ्र्तःचेapproval असते. अथवात ्र्वतांत्र्यवचे 

जीर्निलु्य असते.  

यज्ञ 

यज्ञवय आचरतः किां सिग्रां प्रशर्लीयते।(४-२३) 

सर्वाशि इशन्सद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे।  

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

 

ज्ञवन 

ज्ञवनसश्छन्सनसांियि।् 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(९-३३) 

  

अथवात ज्ञवनवने सांिय छेदनु कवयवाचव एकशनिय करिे र् 

सित्र्योगवने कवयारत होिे(शनष्ट्कवि किा). सर्ाकिवाचे अखेर 

ज्ञवनवतच शर्शलशनकरि असते.  

 



 ******* 

 (१ -३७) 

 

************************ 

त्िवत ्न अहवा र्यि ्हन्सतुां धवतारवष्ट्रवन ््र्बवांधर्वन।् 

्र्जनां शह कथां हत्र्व सशुखनः ्यवि िवधर्।। 

************************ 

(१ -३७): 

"त्िवत ्न अहवा र्यि ्हन्सतुां धवतारवष्ट्रवन ््र्बवांधर्वन ्"  

(Guilty conscious Vs. Rightous) 

यदु्धिेत्वर्र अजुान दःुखी होतो. त्यवबरोबरच यदु्धवत आपल्यव 

हवतनु ्र्जनवांची हत्त्यव होिवर यव शर्चवरवने नकळत अजुानविध्ये 

अपरवशधकभवर्नव(Guilt) घर करते. अजुान चवांगलव(दरै्ीगिु), 

िरु, शर्द्यवशर्भशुर्षत असलव तरी त्यवलव अपरवशधक भवर्नेने घेरले 

असते. यदु्ध करिे दःुखदवयी आह ेम्हिनु अयोग्य ठरशर्तो.  

त्िवत ्न अहवा र्यि ्हन्सतुां धवतारवष्ट्रवन ््र्बवांधर्वन ्। 

्र्जनां शह कथां हत्र्व सशुखनः ्यवि िवधर्।।(१-३७) 

 



्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी िवत् शनयतकवयवालव पवप 

ठरशर्तो. यवसवठी धिाज्ञवनवचव आश्रय करतो. प्रत्यिवत यथेे 

Rightous vs. Guilt असव Psychological प्रश्न तयवर होतो.  

 

Psychological facts about 

 "Righteous vs. guilt" 

 

*Righteous is free from sin or guilt.  

* Guilt is responsibility for wrongdoing.  

*All the seven deadly sins(कवि, िोध, लोभ, िोह, ित्सर) 

are man's true nature. Of course, you have to control 

them, but if you're made to feel guilty for being 

human, then you're going to be trapped in a never-

ending sin-and-repent cycle that you can't escape 

from.  

*Many people absorbed a sense of guilt and/or 

shame from a very early age; their 'mind-set' is 

towards feeling worthless or in need of punishment.  



*We all feel the urge to condemn ourselves out of 

guilt, to blame others for our misfortunes and to 

fantasize about total disaster.  

 

अजुानवच्यव सिथानभवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधण्यवत यतेे. हीच घटनव 

भगर्तगीतव ज्ञवनवचे द्ववर उघडते.  

What is Right & Rightous act? 

 

 

योग्य -अयोग्य हव धिवाचव शर्र्षय असतो र् यवांत द्वन्सद्व असते. 

भगर्तगीतेत शनद्वान्सद्ववचे ज्ञवन आह े. जगवत गररबी-श्रीिांशत, सखु-

दःुख, अांधवर-प्रकवि, चवांगले-र्वईट, शित-उष्ट्ि, दबुाल-सिि असे 

द्वांद्व आढळतवत. व्यर्हवरवत न्सयवय-अन्सयवय, लवभ-नकुसवन, यि-

अपयि असे द्वांद्व आढळतेच. यव द्वन्सद्ववलव र्ि असले तर कवयवाचव 

शनिय होत नवही. द्वांद्व िवगवातील अडथळव ठरतो. म्हिनु कवया ह े

द्वांद्विशुक्तचे सवधन आह,े ह ेभगर्तगीतेत ्पि िवले आहे.  

 

The reality you see outside of you is composed of 

two sides, polarities, dualities. These two sides 

always appear to be opposites of each other, These 



dualities look like two completely different realities, 

yet metaphysically they arise from the same 

Oneness.  

 

एकत्र्, सित्र्, दृढत्र् द्वांद्विशुक्त दिाशर्ते. म्हिनु भगर्तगीतेत 

शनष्ट्कवि किवाचे प्रयोजन आह.े र् ईश्वर एकत्र् अथवात द्वांद्विशुक्त 

दिाशर्ते. हचे Logic द्वन्सद्व vs शनद्वांद्व भगर्तगीतते र्वपरले आह.े  

 

सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

िशुन च एर् श्वपवके च पांशडतः सिदशिानः।(५-१८) 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

शनद्वांदो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।(२-४५) 

 

इच्छवदे्वर्ष सितु्थेन द्वांदिोहने भवरत... (७-२७)..  

.. ते द्वांदिोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।(७-२८) 

 

सत-्असत ्यव द्वांद्ववतनु िशुक्त: सत ् 



िवश्वत(अितृ)-अिवश्वत यव द्वांद्ववतनु िशुक्त: अितृ 

अांधवर-प्रकवि यव द्वांद्ववतनु िशुक्त : प्रकवि 

सखु-दःुख यव द्वांद्ववतनु िशुक्त : दःुखवन्सत(योग) 

दबुाल-सिि यव द्वांद्ववतनु िशुक्त : सिि 

शर्भक्त-एकत्र् यव द्वांद्ववर्र िशुक्तसवठी : प्रेि 

भय-शनभाय यव द्वांद्ववर्र िशुक्तसवठी शनभायतव  

ज्ञवन-अज्ञवन यव द्वांद्ववर्र िशुक्तसवठी ज्ञवन 

 

सत, अितृ(िवश्वत), प्रकवि, योग-सिि(उजवा), प्रेि ह ेईश्वरवचे 

Divine गिु आहते. म्हिनु जीर्नवत ईश्वरवचव आश्रय र् 

िशक्त(दःुखवन्सत- योग)सवधनेसवठी कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यवांतील 

रह्य ्पष्ठ होते.  

 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति।् 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 

 ******* 

१-३७ : 

"्र्जनां शह कथां हत्र्व सशुखनः ्यवि ्िवधर्" 

( Priority management) 



"Our life is the sum total of all the decisions we 

make every day, and those decisions are determined 

by our priorities. " 

-Myles Munroe(Ex president of the International 

Leadership Training Institute) 

 

िहवभवरतवत कौरर्वांच्यव अन्सयवयवशर्रुद्ध जेंव्हव धिायदु्ध हवच पयवाय 

उरलव तेंव्हव श्रीकृष्ट्िवची सशिय भशूिकव सरुु िवली. पि ही 

भशूिकव केर्ळ िवगादिाकवची होती. श्रीकृष्ट्िवने ्र्तः यदु्ध केले 

नवही.  

यदु्धिेत्वर्र अजुानवलव दःुख िवले तेंव्हव त्यवच्यवसिोर द्वन्सद्व उभे 

ठवकले! ठरल्यवप्रिविे यदु्ध करिे योग्य शक जेष्ठवांनव, ्र्जनवांनव न 

िवरिे योग्य?यवतनु एक शनर्ड करवयची असते. ्र्जनवांनव न िवरिे 

योग्य ही त्यवची Priority ठरते. आपली भशूिकव योग्य आह ेह े

शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवनवचव दवखलव दतेो.  

त्िवत ्न अहवा र्यि ्हन्सतुां धवतारवष्ट्रवन ््र्बवांधर्वन ्। 

्र्जनां शह कथां हत्र्व सशुखनः ्यवि ्िवधर्।(१-३७) 

िनषु्ट्यवलव जे करिे योग्य र्वटते हीच त्यवची प्रत्यि र्व 

अप्रत्यिपिे Priority असते. यवप्रिविेच कवया घडत असतवत. 

यव Priority चे ज्ञवन असेल तर शर्श्ववसवने कवयारत असतो. ज्ञवन 



नसेल तरी कवांहीतरी शनिाय होतच असतो. यवप्रिविेच कवया घडत 

असतवत. िनषु्ट्य ्र्तःलव सिवधवन शिळवरे् यवसवठी ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथान करीत असतो.  

 

“If it’s a priority you’ll find a way. If it isn’t, you’ll 

find an excuse. ”  

Jim Rohn 

सिथानवसवठी(Excuse) कवय योग्य(चवांगले) र् कवय अयोग्य 

यवर्र भवष्ट्य होते. पि िनषु्ट्यवलव शनिाय घ्यवयचव असतो. शनिाय 

घेतवांनव State of mind यव सांदभवात दोन अर््थव असतवत 

ज्यवचव शनिायवर्र पररिवि आढळतो.  

१. िनोर्ि अर््थव 

यव अर््थेत द्वन्सद्वर्ि असतो. यव अर््थेत सखुवसवठी(दःुख 

टवळण्यवसवठी) यदु्ध न करिे हव अजुानवचव शनिाय होतो. यवच 

सांदभवात भगर्दगीतव सवर्धवन करते.  

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

२. आत्िर्ि अर््थव 



यव अर््थेत िनषु्ट्य ्र्तः ्र्तःचव बांध ु(SELFHELP) ठरतो. 

यव अर््थेलव भगर्दगीतव Priority दते आह.े हचे सवध्य 

करण्यवसवठी जीर्नशर्कवसिवगवात कवयाकौिल्यवचे ज्ञवन र् 

जीर्निलु्यवांचे िहत्र् सवांगत आह.े हचे ज्ञवन Priority 

management चे ठरत.े  

 

१. ्र्धिा - Tiebreaker, Self approval 

२. बशुद्धयोग- यव शनष्ठेद्ववरव किायोगवचे आचरि होत असते. यवत 

कवयवाचव एकशनिय असतो र् सित्र्योगवने कवयारत असतो.  

 

“Time management is an oxymoron. Time is beyond 

our control, and the clock keeps ticking regardless 

of how we lead our lives. Priority Management is 

the answer to maximizing the time we have. ”  

– John C. Maxwell 

 

 ******** 

  

 



  

 ( १. ३८) 

 

************************ 

यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसवः। 

कुलियां कृतां दोर्षां शित्द्रोह ेच पवतकि ्।। 

************************ 

 

 १. ३८:"यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसः? 

 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले तरीपि सिवजवत गररबी, िोर्षि, अधिा 

कवां असतो? 

सिवजवत हवच एक िहत्र्वचव प्रश्न असतो, तो प्रवशचन कवळवतही 

होतव, र्तािवनवतही आह.े र् यवच प्रश्नवची जगवलव उकल करतव 

यवर्ी म्हिनु सविवत ईश्वरवने श्रीकृष्ट्िरुपवत अर्तवर धवरि करुन 

भगर्तगीतव जगवसिोर आिली.  

अथवात भगर्तगीतव यवच प्रश्नवचे उत्तर दते आहे.  

 



आपिव सर्वांनव जीर्न शिळवलेले आह.े जिी िनषु्ट्यवची त्यवच्यव 

जीर्नवशर्र्षयी धवरिव असते तिी त्यवची जीर्नयवत्व चवलत 

असते. यवच धवरिेनसुवर सिवजवत लोक आढळतवत.  

 

शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवांतवि ्उपवशश्रतवः। 

कविउपभोगपरिवां एतवर्त ्इशत शनशितवः।।(१६-११) 

 

ह ेजीर्न केर्ळ भोगैश्वयासखु उपभोगण्यवसवठी शिळवले आह.े 

अिी धवरिव असलेले लोक सिवजवत असतवत.  

(कविउपभोगपरिवां एतवर्त ्इशत शनशितवः) यवच धवरिेप्रिविे 

त्यवांची श्रेष्ठत्र्वची सांकल्पनव असते. यविळेु अन्सयवयवने अथासांचयन 

करण्यवस त्यवांनव सांकोच र्वटत नवही. तसेच सिवजवत गररबी, 

दःुखवने शपशडत असल्यविळेु शचांतव र् दःुखवचव आश्रय करुन 

जीर्न कां शठत असलेले लोक असतवत. (शचांतवि ्अपररिेयवां च 

प्रलयवांतवि ्उपवशश्रतवः) 

 

यवशिर्वय सिवजवत िहत्र्वचव गट असतो, जे चवांगले असतवत, 

शर्द्ववन असतवत. सिवजवलव योग्य शदिव दणे्यवत यव गटवची भशूिकव 

िहत्र्वची ठरते. अजुान यवच गटवतील असतो. यदु्धिेत्वर्र दःुख 

टवळण्यवसवठी आपले शनयतकवया टवळतो. र् आपली भशूिकव 



योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करतो. अजुान 

म्हितो, लोभविळेु यव लोकवांनव(कौरर्वांनव) अधिा शदसत नवही!पि 

आपि िहविे आहोत नव! 

यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसवः।(१-३८) 

कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवद ्अ्िवन ्शनर्शतातिु ्।(१-३८) 

 

सिवजवत ्र्तःलव चवांगले, श्रेष्ठ, ज्ञवनी सिजिवरे लोक हीच चकु 

करीत असतवत . (र्व्तर् hide करण्यवसवठी ) आपल्यव 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवसवठी बशुद्ध र्वपरतवत. भगर्तगीतव यव 

भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधते. र् जीर्नवत ज्ञवनवचे िहत्र् सवांगते.  

 

अथवात "ज्ञवन" यव सांदभवात दोर्ष त्यवांचव नसतो, जे जीर्नच 

भोगैश्वयवासवठी आह ेही धवरिव करुन जगतवत शकां र्व िोर्षिविळेु 

शपशडत असतवत! 

पि अज्ञवनवलव ज्ञवन दिार्नु सिवजवत भ्रि शनिवाि करिे 

(Illusion of knowledge)ही कशथत श्रेष्ठवांची (चवांगल्यवांची, 

शर्द्ववनवांची) चकु ठरते.  

 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो. ्र्तःचे अज्ञवन कबलु करतो. 

्र्तःच्यव िवगवाचे ज्ञवन हव शर्र्षय चचीलव जवतो, जो ्र्तःसवठी 



Standard िवगा ठरतो. (शनयतकवया ्र्धिा करिे र् शनिाय 

अशधकवर जविनु कवयवाचव शनिय दृढ करिे). हव िवगा अितृांगिय 

असतो र् यव िवगवार्र (दःुखवने)शर्चशलत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सोअितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

यव िवगवार्र कवयवाद्ववरव ईश्वरभशक्त सवध्य होते. बशुद्ध श्थर असते. 

म्हिनु कोित्यवही भवष्ट्यवने िोशहत होत नवही.  

 यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च।।(२-५२) 

 ******* 

 ( १. ३८) : 

"यद्यप्यन्सते न पश्यशन्सत ...  

कुलियां कृतां दोर्षां शित्द्रोह ेच पवतकि ्" 

(The External world vs. Inner world ) 

"Your soul's mission is to serve in the grandest way 

it can. Divine plans lie imprinted in your inner 

world, and there are important lessons for you to 

learn and share on this journey to your most 

magnificent self. " 



Debbie Ford 

िनषु्ट्यवच्यव आांत(Inner world) Strength असते, तसेच 

Weakness असते. यवच Strength र् Weakness चे शनशित 

ज्ञवन भगर्तगीतव दते आह.े  

अजुानवने आपल्यव शनयतकवयवालव पवप ठरशर्ले असते. यथेे 

Strength लव Weakness दिाशर्तो. र् आपल्यव शनशककयतेलव 

धिा ठरशर्तो, अथवात येथे Weakness लव Strength दिाशर्तो. 

यवचवच अथा त्यवलव Strength र् Weakness चे शनशित ज्ञवन 

नसते.  

अजुानवचे भवर्षि: 

यद्यप्यन्सते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसः। 

कुलियां कृतां दोर्षां शित्द्रोह ेच पवतकि ्।। 

कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवत ्अ्िवन शनर्शतातिु ्। 

कुलियां कृतां दोर्षां प्रपश्यद ्शभः जनवदान।।(१-३८) 

लोभविळेु यव बशुद्धभ्रि लोकवांनव (कौरर् पि) कुलियवचव दोर्ष र् 

शर्श्ववसघवतवचे (शित्शर्रोध) पवतक शदसत नवही. पि 

ज्यवांनी(आपि) ह ेपवतक जविले, त्यवांनी यव पवतकवपवसनु शनर्तृ्त 

कवां होर् ुनये? 

िनषु्ट्य शनशककय असलव तरी ्र्तःच्यव सिवधवनवसवठी, ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी चवांगले भवर्षि करतो. त्यवलव 



Supporting ज्ञवन र्वपरतो. योग्य-अयोग्य हवच त्यवचव शर्र्षय 

बनतो. यवबरोबरच इतरवांनी कवय करवर्े र् करु नये यवर्र भवष्ट्य 

करतो. ह ेयव जगवतील र्व्तर् आह.े  

"Everyone seems to have a clear idea of how other 

people should lead their lives, but none about his or 

her own.  

Why? 

We are told from childhood onward that everything 

we want to do is impossible. We grow up with this 

idea, and as the years accumulate, so too do the 

layers of prejudice, fear and guilt.  

*There comes a time when our personal calling is so 

deeply buried in our soul as to be invisible. But it’s 

still there. " 

-Paulo Coelho(Writer of Alchemist-The book 

describes people’s inability to choose their own 

Personal Legends. ) 

जसे फुग्यवतील हर्व फुग्यवलव र्र घेर्नु जवते, फुगव कवळव शक 

शनळव यविळेु फरक पडत नसतो. तसेच जगवतील श्रेष्ठ लोक 

्र्तःचे आांतील Strength र् Weakness शनशितपिे जवित 



असतवत. Weakness र्र िवत करतवत र् Strength शर्कशसत 

करतवत. यवप्रिविे Inner world शर्कशसत करतवत.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

िनोर्ि अर््थेत िनषु्ट्य चांचल असतो, शर्चशलत होतो. म्हिनु 

आत्िर्ि अर््थेचे िहत्र् भगर्तगीतव सवांगत आह.े येथे Lower 

consciousness (िन) vs Higher consciousness (Soul) 

हव भेद ्पि होतो.  

"Cherish your visions and your dreams as they are 

the children of your soul, the blueprints of your 

ultimate achievements. " 

-Napoleon Hill 

भगर्तगीतेतील ज्ञवनवचव, अध्यवत्िवचव, आत्िोन्सनशतचव हते ु

Internal world िधील Weakness र् Strength यवांतील भेद 

जवििे, Weakness र्र िवत करिे र् Strength शर्कशसत करिे 

अथवात "Strengthening of Internal world " यवप्रिविे ्पि 

होतो.  

 ********  

  



 (१-३९) 

 

************************ 

कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवद ्अ्िवन ्शनर्शतातिु।् 

कुलियां कृतां दोर्षां प्रपश्यशत्भः जनवदान।। 

** ********************** 

 

 

१. ३९/१ : "कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवद ्अ्िवन ्शनर्शतातिु ्?" 

 

 

कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवद ्अ्िवन ्शनर्शतातिु।् 

कुलियां कृतां दोर्षां प्रपश्यशत्भः जनवदान।।(१-३९) 

 

भगर्तगीतेचे रह्य अजुानवच्यव (प्रवरांभवतील) भशूिकेतच दडलेले 

आह.े ठरल्यवप्रिविे प्रत्यि यदु्ध करण्यवस कुरुिेत्वर्र 

(Warfield) आलेलव अजुान यदु्ध न करण्यवची आपली भशूिकव 

श्रीकृष्ट्िवजर्ळ ्पि करतो, आम्हवलव पवपपणु्यवचे ज्ञवन आह.े 

लोभविळेु पवपपणु्यवचे ज्ञवन कळत नवही. पि ज्यवांनव ज्ञवन आह े



त्यवांनी यव पवपवपवसनु शनर्तृ्त होिे र् आपलव धिा पवळिे, हचे 

श्रये्कर आह.े  

 

"गलुविवलव गलुविीची जवशिर् करुन द्यव म्हिजे तो बांड करुन 

उठेल" असे एकव िहवनभुवर्वचे सांदिेपर र्वक्य आह.े भगर्तगीतव 

"्र्वतांत्र्यवचे अज्ञवन" दिार्नु दतेे.  

 

पवपवचरि करिवरे यदु्ध न करिे. हचे िविे ्र्वतांत्र्य आह ेही 

अजुानवची भशूिकव असते. अजुानवच्यव भवष्ट्यवर्र प्रशतशियव दतेवांनव 

श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, अिव कशठि प्रसांगी दबुालतव तझु्यवसवरख्यव 

श्रेष्ठ परुुर्षवस अिोभशनय आह.े अिी सिज शदल्यवर्र अजुान 'यदु्ध 

करिे योग्य शक अयोग्य हव भ्रि शनिवाि िवलव आह ेर् ज्यव 

शर्जयविळेु शनष्ट्कवरि िोक शनिवाि होईल असे कवां करवयचे? हव 

प्रश्न उपश्थत करतो. अथवात येथे तो आपले अज्ञवन कबलु करतो.  

 

ज्यव िनषु्ट्यवलव शनिाय योग्य शक अयोग्य ह ेकळत नवही, तो सोपव 

उपवय म्हिनु शनिायच टवळतो. र् त्यवचे ज्ञवनी सिजनु सिथान 

करतो. ही ्र्ैरतव ठरते. यवचवच अथा ज्यवलव शनिायिितव नवही, 

त्यवलव अशधकवरवची गरज र्वटत नवही. अशधकवरवचव सांबांध 



्र्वतांत्र्यविी असतो. र् यवचे अज्ञवन हचे िनषु्ट्यजन्सिवचे अज्ञवन 

असते.  

*िोिेसने यहुदींनव ्र्वतांत्र्य शिळर्नु शदले पि ्र्ैरतव आढळली 

तेंव्हव Ten Commandments शदले. अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य 

्रै्रतेलवच ्र्वतांत्र्य सिजतो.  

*शपांजर् यवतील पोपटवलव उड्डवनवचे ्र्वतांत्र्य शदले तरी तो 

शपांजर् यवत परत येतो र् िवलकवलव म्हितो हचे िविे ्र्वतांत्र्य 

आह,े त ुव्यर््थव कर हव िविव अशधकवर आह.े येथे पोपटवची 

उड्डवन करण्यवची नैसशगाक िशक्त (Born free)िीि होते. Born 

to win but conditioned to loose.  

*शपांजर् यवत र्वढलेल्यव एल्सव यव शसांशहिीलव िवलक र्नवत 

सोडतो. र्नवत रवहण्यवची नैसशगाक सांघर्षािशक्त (Bornfree) 

शतच्यवत नसते. ती िवलकवकडे परत येते. अनेक प्रयवसवनांतर ती 

सांघर्षवास सिि होते र् परत शफरत नवही.  

 

किा करिे िनषु्ट्यवचे Born free आह.े (किवानबुांशधशन 

िनषु्ट्यलोके). यवचसवठी शनिायअशधकवरवची जवशिर् भगर्तगीतव 

करुन दतेे. (किाण्येर्वशधकवर्ते). यव Bornfreeचे िनषु्ट्यवलव 

अज्ञवन असेल तर परवर्लांशब होतो. र् यवलवच ्र्वतांत्र्य सिजतो.  



* अशधकवर, ्र्वतांत्र्य यवांचे जीर्नवत िहत्र् कळवरे् म्हिनु 

्र्वर्लांबी होिे यवचे िहत्र् जवििे आर्श्यक असते. परवर्लांबन 

ह ेिवनशसक पांगतु्र् आह,े हे अपघवतवत पवय गिवर्ललेव िवयकेल 

अॅन्सडरसन जवितो, म्हिनुच शर्िवनवचव पवयलट होतो.  

शनिायअशधकवरवचव र्वपर करण्यवसवठी कवयवातील योग्य अयोग्य 

जविले तरच कवयवाचव दृढशनिय होतो. हीच शनिायिितव असते. 

हचे ज्ञवन किायोगवचे ज्ञवन आह.े यवचसवठी बांधन-िोि यवचे ज्ञवन 

आह.े  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

भगर्तगीतेतील हचे ज्ञवन (आध्यवशत्िक) िवांशतचव सांदिे दतेे. 

अथवात जीर्नवतील ्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन जविनु ्र्तःिध्ये पररर्तान 

घडर्नु आिते.  

जगवतील िवांशतचव इशतहवस ्र्वतांत्र्यवचव आह.े ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेुच 

यरुोपवत फ्रें चिवांशत घडुन आली.  

ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव उपलशब्धिळेु यरुोपिध्ये १५व्यव ितकवलव Age 

of Reasoning/Enlightenment Age म्हटल.े २०र्े ितक 

जगवत ्र्वतांत्र्यवच्यव िवांशतने गवजले. दिे ्र्तांत् िवले, तरी 

"आजवदी" ची द्तक थवांबली नवही ह ेसिवज अनभुर्त आह.े 

जोर्र यव भतूलवर्र िवनर्जीर्न आह,े तोर्र "्र्वतांत्र्य"हव शर्र्षय 



जीर्ांत रवहिवर. यवच सांदभवात जगवतील प्रत्येक िवनर्वलव 

भगर्तगीतेची भशूिकव जविनु घेिे आर्श्यक आह.े कवरि 

िनषु्ट्यजीर्नवतील ्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन केर्ळ भगर्तगीतेनेच ्पष्ठ 

केले आह.े ज्यवांत कुिवचवही दे्वर्ष न करतव ्र्तःचे ्र्वतांत्र्य 

अबवशधत आह.े  

अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च। 

 ्र्वतांत्र्यवच ेअज्ञवन असेल तर िनषु्ट्य जे करतो (शकां र्व करीत नवही 

र् त्यवलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो)त्यवलव 

्र्वतांत्र्यच सिजतो. हव अहांकवर असतो.  

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते। 

 हचे अज्ञवन दरु करण्यवसवठी भगर्तगीतेतील ्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन ( 

बांधन-िोि) िनषु्ट्यवत (आध्यवशत्िक) िवांशत घडर्नु आिते.  

******* 

:(१-३९)/२ 

"कुलियां कृतां दोर्षां प्रपश्यद ्शभः जनवदान" 

(Check your thinking behavior) 

िनषु्ट्यवचव Problem कवय आह?े 



तो म्हितो, िलव Problem नवही. ज्यव जगवत आलो ते जगच 

Problem आह!ेजग परु्ीसवरखे(चवांगले) रवहीले नवही, ते 

सधुवरण्यवपलीकडे आह!े 

"Every generation imagines itself to be more 

intelligent than the one that went before it, and wiser 

than the one that comes after it. " 

George Orwell 

अजुान म्हितो, िलव शदसत आह ेशक ह ेयदु्ध आिच्यव  

लोभवपवयी होत आह.े कुलधिा हव धिवाचव पवयव आह ेर् तोच नि 

होिवर आह.े यविळेु जगण्यवतील िहविपि कोित?ेहचे ठरर्वयचे 

आह.े  

"जगण्यवतील िहविपि" यव सांदभवात शर्चवरसरिी बदलर्व, Be 

Positive असे भवष्ट्य आपि ऐकत असतो. पि यवचव शनशित 

बोध भगर्तगीतव करुन दते आहे.  

यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसः।(१-३७) 

कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवद ्अ्िवन ्शनर्शतातिु ्। 

कुलियां कृतां दोर्षां प्रपश्यद ्शभः जनवदान।।(१-३८) 

अजुान म्हितो, िलव कवांहीच नको, िहवण्यवांनी यव (्पि 

शदसिवर् यव) पवपवपवसनु शनर्तृ्त कवां होर् ुनये?अथवात ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध ठरशर्ण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. ह ेजगण्यवचे िहविपि नसनु 



यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वदी शर्चवरसरिी सांबोधले आह.े यवच 

शर्चवरसरिीत बदल करिे अथवात र्व्तर् श्र्कवरिे हव 

भगर्तगीतेचव प्रवथशिक धडव आह.े हव धडव सिजल्यवशिर्वय पढेु 

जविवर कसव? 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो र् ("जगण्यवचे िहविपि") ऐकण्यवस 

तयवर होतो.  

जग र्वईट आह ेअसे सिजनु कबीर र्वईटपिव िोधवयलव 

शनघतवत, िोध लवगतो.  

बरुव जो दखेन िैं चलव, बरुव न शिशलयव कोय,  

जो शदल खोजव आपनव, ििुसे बरुव न कोय। 

जग सुांदर आह ेकवरि ती ईश्वरवची शनशिाशत आह.े र् हे जविले तर 

यव सुांदर जगवत सर्वात सुांदर र््त ुिनषु्ट्यवचे ्र्तःचे जीर्न असते.  

अथवात जग र्वईट सिजले तर सर्वात र्वईट ्र्तःच ठरतो, 

्र्तःच ्र्तःचव ित् ुठरतो. र् जग चवांगले जविले तर ्र्तः 

्र्तःचव बांध ुठरतो.  

"You, yourself, are the eternal energy which appears 

as this Universe. You didn’t come into this world; 

you came out of it. Like a wave from the ocean. " 

Alan Watts 



म्हिनु भगर्तगीतव "आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु"अथवात ्र्तः 

्र्तःचव बांध ुव्हव हव सांदिे दतेे. यवचसवठी िनोर्ि अर््थव (ित्)ु 

vs. आत्िर्ि अर््थव(बांध)ु यवतील भेद ्पि करते.  

 

 ******** 

  



 (१-४०) 

************************ 

कुलिये प्रिश्यशन्सत कुलधिवाः सनवतनवः। 

धिे नि ेकुलां कृत््नां अधिाः अशभभर्त्यतु।। 

************************ 

(१-४०) : 

"धिे नि ेकुलां कृत््नां अधिाः अशभभर्त्यतु" 

Religion vs. Spiritual Wisdom (Beyond good & 

evil) 

िी र्वईट नवही म्हिनु चवांगलव आहो असव प्रज्ञवर्वद (बौशद्धक) 

सिवजवत चवलत असतो.  

" Nobody thinks that they're evil or bad, they think 

that they're doing the right thing". -Andrew 

McCarthy  

 अजुान म्हितो, िलव कवांही नको, िी लोभी नवही र् ह ेयुद्ध करिे 

म्हिजे धिानवि आह ेम्हिजे अधिा आह.े  

धिे नि ेकुलां कृत््नां अधिाः अशभभर्त्यतु।(१-४०) 

"Good & evil refers to ancient conception i. e. 

objectve forces in world. Beyond good&evil is one 



of the phrases quoted by Friedrich Nietzsche. He 

refered Good&bad to psychological question of the 

strength & satisfaction of our desires. " 

-Beyond Good and Evil: (Prelude to a Philosophy of 

the Future is a book by philosopher Friedrich 

Nietzsche ) 

शनट्िे Herd र् Master morality यवर्र भवष्ट्य करतो.  

भगर्तगीतव यव दोन Moralities द्वन्सद्विोह यव सांदभवात ्पि करत.े 

र् यवलव(द्वन्सद्विोह) र्ि होर् ुनकव यवचव सांदिे दतेे.  

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छे तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

Herd िवनशसकतव: 

इच्छवदे्वर्ष सितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतुवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

The master िवनशसकतव: 

एर्षव त ुअांतगतां पवपां जनविवां पणु्य किािवि ्। 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

Religion concerns right or wrong. Spirituality 

concerns द्वांदिोहशनिुाक्तव i. e. ( concerns deeper 



happiness)to experience beyond good and evil. and 

enjoy rightous action(योगः किास ुकौिलि)्.  

 बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुत दषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

This is spiritual wisdom (as defined by 

Bhagwatgeeta) 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

 ******* 

  



 (१-४३) 

************************ 

दोरै्षरेतेः कुलघ्नवनवां र्िासांकरकवरकैः। 

उत्सवद्यन्सते जवशतधिवाः कुलधिवाि िवश्वतवः।। 

************************ 

(१-४३) : 

"दोरै्षःएतःै कुलघ्नवनवां र्िासांकरकवरकैः" 

(भगर्दगीतेची धिवाशर्र्षयी भशूिकव) 

* धिा र् सां्कवर 

धिा सिवजवलव सिि, ससुां्कृत करण्यवसवठी असतो. िनषु्ट्य 

सिवजवतील घटक असतो. सिवजवत चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव सांभ्रि 

तयवर िवलव तर चवांगलव िनषु्ट्यही दबुळव ठरतो. म्हिनु धिा्थवपनव 

यव सांदभवात चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव सिि होण्यवचे ज्ञवन भगर्दगीतव 

सवांगते.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

सां्कवरवचव अभवर् म्हिजे दगुुािी(पिरु्त ्)असव सिवजवत सिज 

असतो. यवचवच अथा जो दगुुािी नवही तो सां्कवरीत असव सिज 

असतो. यवच आधवरवर्र िी दगुुािी नवही म्हिनु सां्कवरीत आहो 

असव अथा िनषु्ट्य कवढतो.  



अजुान चवांगलव िनषु्ट्य असतो. दःुख िवल्यविळेु ्र्तःच्यव 

चवांगलेपिवर्र िांकव येते. ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो.  

दोरै्षःएतैः कुलघ्नवनवां र्िासांकरकवरकैः। 

उत्सवद्यन्सते जवशतधिवाः कुलधिवाि िवश्वतवः।(१-४३) 

अजुान शनशककयतेलव धिा दिाशर्तो. यदु्धकवयवािळेु कुलिय होईल. 

कुलधिा नि होतील. र्िासांकर होईल. यविळेु अधिा पसरेल. 

शर्श्ववत कुलधिा, जवतीधिा हचे िवश्वत धिा आह.े यव िवश्वत 

धिवालव नि करिवरव पवपी ठरतो. म्हिनु धिा र्वचशर्ण्यवसवठी यदु्ध 

न करिे श्रेय्कर आह.े  

जीर्नवचे आव्हवन श्र्कवरण्यवस असिथा ठरिे हीच बवब 

सां्कवरवचव अभवर् दिाशर्ते. अथवात सां्कवरवचव अभवर् 

असल्यविळेुच िनषु्ट्य दबुळव ठरतो, हतबल होतो, नैरवश्य येते. तरी 

आपि चवांगले आहो हव गैरसिज करुन ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी शनशककयतचेे सिथान करिे, यव प्रर्शृत्तिळेु सिवजवत 

दबुालतेचे दिान होते.  

 

*सिवज vs. ्र्तःची भशूिकव 

(Extrovert vs Introvert) 

जीर्नवत प्रश्न शनिवाि िवलव तर दोर्ष सिवजवचव शक ्र्तःचव! हव 

प्रश्न उपश्थत होतो. पवांडर्वलव न्सयवय शिळवर्व यव हतेनेु धिायदु्ध 



ठरते. अथवात सविवशजक दोर्ष दरु करण्यवसवठी धिायदु्ध ठरले 

असते. र् अजुानवलव शनयतकवया शिळते. येथे प्रश्न अजुानवच्यव 

्र्तःच्यव ्र्धिवाचव असतो.  

 

 सिवजवत ्र्तःचे प्रश्न सोडशर्ण्यवस िनषु्ट्य सिि नसेल तर िनषु्ट्य 

आपली असिथातव लपशर्ण्यवसवठी/ ्र्तःलव सिथा 

दिाशर्ण्यवसवठी सिवजवर्र/पररश्थशतर्र दोर्ष ढकलतो.  

यव पवश्वाभशुिर्र सिवजवतील चवांगलेपिवबद्दल असलेलव गरैसिज 

दरु करिे आर्श्यक असते. भगर्दगीतव यवसवठी ्र्तःच्यव 

िवगवाचव शनशित सां्कवर कोितव ह े्पि करते.  

व्यर्हवरवतील जीर्निवगा आत्िोन्सनशतचव होण्यवसवठी 

"Transformation" हव भगर्दगीतचेव शर्र्षय आह.े यव िवगवार्र 

शर्चशलत होत नवही.  

 

 १. ्र्धिवाचरि म्हिजे सिपाि. कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त.  

"सिहुवचे प्रश्न र् ्र्तःचव ्र्धिा" यव सांदभवात सिहुवचे प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी Commonwealth हव िब्द इांग्लांडिध्ये 

(Political community) प्रचशलत िवलव.  



To surrender the right of governing self in the hands 

of person /assembly of persons, thereby vesting the 

power for common good.  

"सिहुवचे प्रश्न र् ्र्तःचव ्र्धिा" यवनसुवर सिहुवतील शनयतकवया 

्र्तःचव ्र्धिा ठरतो. भगर्दगीतेनसुवर ्र्धिा िवगवातील 

Tiebreaker (द्वन्सद्विशुक्त) ठरतो, िवगवार्र ्र्तःची िांजरुी 

(्र्वतांत्र्य) ठरते.  

"ित्किा परिो भर् "(१२-१०) 

२. कवयवाचव एकशनिय र् शनष्ट्कवि कवया(फलसिपाि) 

"कतुां िद ्योगि ्आशश्रतः" (१२-११) 

३. (िवश्वत-परुुर्षोत्ति)ईश्वरविी जोडिे. -बशुद्धयोग 

ये त ुधिां अितृां इदां यथव उक्तां  पयुापवसते। 

श्रद्धधवनव ित्परिव भक्तवः ते अतीर् िे शप्रयवः।।(१२-२०) 

सवर: 

अजुानवने र्िासांकर हव िब्द र्वपरुन र्िवाश्रिवलव िवश्वत धिा 

ठरशर्ल.े पि हव यशुक्तर्वद अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी र्वपरतो र् धिा म्हिजे कवय? हव प्रश्न उपश्थत होतो. 

भगर्दगीतव िनषु्ट्यजीर्नवत धिवाचव शनशित हते ुसवांगते. , ज्यवचव 

आधवर बांधन-िोि आह.े िवश्वत ईश्वर यव शर्श्ववचव आधवर आह.े 



यवच िवश्वत ईश्वरविी जोडिे हव िवश्वत धिवाचव शनशित हते ुआह.े 

हव हते ुसवध्य होत नसेल तर सांदिे आह,े  

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) धिवािळेु 

शनिवाि िवलेले द्वन्सद्व दरु करण्यवसवठी ईश्वरवलव िरि जविे. अथवात 

ईश्वरविी जोडिे ही Priority असते, ज्यविळेु जीर्नयवत्व 

"अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवार्र असते.  

अथवात "आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च " ह ेधिवाचे िळु तत्र् 

भगर्दगीतव ्पि करते.  

 ******** 

  



(१-४३) : 

"उत्सवद्यन्सते जवशतधिवाः कुलधिवाि िवश्वतवः? 

(Change of Mindset) 

 

सर्ासविवन्सयवांचव प्रश्न : 

जगवत अनेक लोक जगत असतवत. लोक चवांगले जगण्यवसवठी, 

पैसे शिळशर्ण्यवसवठी शििि घेतवत. अध्यवत्ि, ईश्वर हव तर 

जेष्ठवांचव शर्र्षय असतो. धिा यव सांदभवात जवतीधिा असतो. जवती 

व्यर्सवयदिाक असतवत. पि र्तािवनवत शिििविळेु व्यर्सवय 

बदलत आह.े िग शििि यव सांदभवात भगर्तगीतचेव शनशित 

उपयोग कवय?हव सर्ासविवन्सयवांचव प्रश्न असतो.  

िवनशसकतव भेद : 

जगवत शसांह जगतो, तसेच कोल्हवही जगतो. पि दोघवांच्यव 

िवनशसकतेत फरक असतो.  

"एक शसांहीि कोल्ह्वच्यव शपलवचे आपल्यव शपलवबरोबर पोर्षि 

करते. िोठे िवल्यवर्र सर्ा िलुे बवहरे बवगडत असतवत तेंव्हव हत्ती 

शदसतो. त्यवलव पवहुन शसांह(िलेु) आनांशदत होतवत. पि कोल्हव 

घवबरतो. पळ कवढतो र् शसांशहिीलव म्हितो, हत्ती आलव, िलुवांनव 

र्वचर्व!तेंव्हव शसांहीि म्हिते, तलुव शर्द्यव सवरखी शिळवली पि त ु



ज्यव कुळवत जन्सिलव तेथे हत्ती िवरत नवही. अथवात िवनशसकतव यव 

सांदभवात कुळवचव उल्लेख होतो.  

यत ्कुले त्र्ि ्उत्पन्सनां गजः तत् न हन्सयते। 

म्हिनु त ुआतव जव, आपल्यव ्र्भवर्वनसुवर जग. " 

जगवत िहवन कवये करिवरे धैयार्वन, शनभाय असतवत.  

जसे िवगा चवलत असलेल्यवलवच अडथळव जविर्तो, तसेच 

कवयारत असलले्यवच अडथळव, भय जविर्ते. कवयारत 

होण्यवसवठीच शिििवचव उपयोग होतो. तसेच ज्ञवनविळेुच 

अडथळ्यवर्र िवत होते. यव सांदभवात भगर्तगीतेचव सांदिे आह,े  

"योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्" 

अजुान िवगवार्र असतो. यव िवगवात अडथळव जविर्तो. आपले 

शनयतकवया दःुखदवयी आह ेम्हिनु ह ेकवयाच पवपकिा आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी धिवाचव आश्रय घेतो. धिा यव सांदभवात जवतीधिवाचव 

उल्लेख करतो. कुलिय िवल्यविळेु जवतीधिा नि होतील ! 

उत्सवद्यन्सते जवशतधिवाः कुलधिवाि िवश्वतवः।(१-४३) 

उत्सन्सनकुलधिवािवां िनषु्ट्यविवां जनवदान। 

नरके शनयतां र्वसो भर्ती इशत अनिुशु्रिु।।(१-४४) 

आपली शनशककयतव आदिा शदसवर्ी यवसवठी शनशककयतेचे सिथान 

करिे, इतरवांच्यव चकुव कवढुन शटकव करिे, इतरवांनी कवय करवरे् र् 



करु नये, िी र्वईट नवही म्हिुन चवांगलव आहो ! यवशर्र्षयी सरवास 

भवष्ट्य होत असते. यविळेु ्र्तःच्यव र्व्तर्वलव र् ्र्तःचे 

कतृात्र्, धैया यव गिुवांनव hide केल्यव जवते. िवनशसकतव 

कोल्ह्वची, पि शसांह दिाशर्ण्यवचव हव प्रयत्न असतो. िनषु्ट्यवच्यव 

यवच चकुीच्यव सांर्यीलव भगर्तगीतेने प्रकविवत आिले आह.े 

अिव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले आह,े ज्यवलव िनषु्ट्य "ज्ञवन" 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो.  

कोल्ह्वची िवनशसकतव बदलनु शसांहवची िवनशसकतव धवरि 

करण्यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव दतेे.  

*किाण्येर्वशधकवरः ते। 

किा करण्यवचव अशधकवर (शनिाय अशधकवर) 

* योगः किास ुकौिलि ्। 

किवाद्ववरे योग सवध्य करिे ह ेकवयाकौिल्य 

*तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति।् 

योग म्हिजे दःुखवन्सतिशक्त 

*सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते। 

शनष्ट्कवि किवाचे रह्य, अितृांगिय, िवगवात शर्चशलत न होिे.  

*्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्। 

ही (शनभायतव)िशक्तसवधनवच.  



सवर : 

दःुखविळेु िनषु्ट्य शर्चशलत होतो. अिवांत होतो. दबुालतेिळेु 

सिवजवत ित्सर दे्वर्ष असतो. भयविळेु िनषु्ट्य शनशककय होतो. ह ेसर्ा 

िवनशसक Weakness असतवत. िवरररीक आजवरवर्र िनषु्ट्य 

उपचवर घेतो. पि िवनशसक Weakness ची ओळख िनषु्ट्यवलव 

होत नवही. शकां बहुनव ही ओळख करुन घेर् ुइशच्छत नवही. ही 

िनषु्ट्यवची सांर्य त्यवच्यव शर्कवसवतील अडथळव ठरते. हचे 

भगर्तगीतव प्रकविवत आिते. यवच अनरु्षांगवने (सिितव) 

शर्कवसवचे ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवचे ज्ञवन आलेले आहे.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 ***** 

 

  



 (१-४४) 

************************ 

उत्सन्सनकुलधिवािवां िनषु्ट्यविवां जनवदान। 

नरके शनयतां र्वसो भर्ती इशत अनिुशु्रिु।। 

************************ 

१. ४४/१ : 

"उत्सन्सनकुलधिवािवां िनषु्ट्यविवां जनवदान" 

(Effect of belief system & Thought process) 

Changing mindset, Change your thoughts ह ेर्वक्य 

Motivation च्यव सांदभवात आपि ऐकत असतो. तर 

भगर्तगीतेत "बदल" हवच शर्र्षय आलेलव आह.े हवच बदल 

जविनु घिेे भगर्तगीतव ज्ञवनवचे Purpose आह.े  

Changing Mindset : Facts of Belief & Thought 

*The difference between a thought and a belief is 

that you may have thousands of thoughts going 

through your mind but none of them have any 

power except those that are beliefs. A belief is a 

thought that you make real, or accept as truth.  



*Many people absorbed a sense of guilt and/or 

shame from a very early age; their 'mind-set' is 

towards feeling worthless or in need of punishment.  

*Just saying of Change your thoughts/mindset, it 

won't make it happen,  

 nor will 'positive thinking'.  

We have to work at it every day and prove to 

ourselves that we are worthwhile.  

*We have to change the beliefs of a lifetime .  

*Belief System, Blind faith & Thought process : 

Every human being has a belief system that they 

utilize, and it is through this mechanism that we 

individually, "make sense" of the world around us.  

Blind faith is “belief without true understanding, 

perception, or discrimination. ” 

 

प्रत्येक िनषु्ट्यवची Belief System त्यवची ्र्तःची असते. ह े

सत्य असले तरी जेंव्हव आपले शर्चवर िनषु्ट्य दसुर् यवर्र थोपशर्त 

असतो, तेंव्हव Reasoning/Questioning ची सांधी दणे्यवऐर्जी 

"त्यवच्यव भलवईसवठी, हीतवसवठी" अिी कवरिे दते असतवत. 



अिी शर्चवरसरिी Blind faith ठरत असते. यरुोपवत 

शर्ज्ञवनिवांशत आली तेंव्हव त्यव कवळवलवच "Age of reasoning 

"(प्रश्न शर्चवरण्यवची सांशध) असे सांबोधण्यवत आले.  

Thought process: The process of using your mind to 

consider something carefully.  

प्रत्येक िनषु्ट्यवचव जीर्नवचव अनभुर्, त्यवचे ज्ञवन त्यवची Life 

Belief System बनर्ीत असते.  

-पैसव: जीर्नवत पैसवच सर्ाकवांही आह.े शकां र्व पैसव कवय र्र नेिवर 

आहोत? 

- जग : जग चवांगले आह ेशकां र्व र्वईट आह!े 

-जीर्न : िलु्यर्वन आह ेशक भवर आह े(Asset or Liability) ! 

यवप्रिविे िनषु्ट्यवची Belief System सकवरवत्िक शकां र्व 

नकवरवत्िक, Fear based or Faith based(Value based ) 

बनर्ीत असते.  

*Fear based ( belief) system vs. Value based (belief) 

system: 

िनषु्ट्य लहवनपिवपवसनु ज्यव सां्कवरप्रिवलीत घडत असतो, ती 

प्रिवली एकतर fear based असते शकां र्व value based असते. 

बवलपिवत Reasoning/Questioning नसते तर िोठे िवल्यवर्र 

Reasoning/Questioning होत असते. ही Thought 



process ची प्रशियव असते. िनषु्ट्यवची Thought process 

system सिि नसेल तर Negativity यणे्यवची िक्यतव असते.  

"जग र्वईट आह"े 

"िी ददुरै्ी आह े" 

अिी नकवरवत्िक शर्चवरसरिी आत्िशर्श्ववसवचव अभवर्(low 

Selfworth)दिाशर्त असते.  

*Change 

Mindset शकां र्व Thought process ची प्रिवशल िनषु्ट्यवलव 

जीर्नशर्कवसिवगवार्र guide करण्यवस असिथा ठरते तेंव्हव बदल 

आर्श्यक असतो.  

 Thought process system vs. Conditioned belief 

system  

कवया योग्य शक अयोग्य? ह ेठरशर्ण्यवस अजुानवची Thought 

process system सिि नसते.  

आपले शनयतकवया योग्य शक अयोग्य?हव प्रश्न अजुानवसिोर उभव 

ठवकलव. यव कवयवाचव पररिवि दःुखद असल्यविळेु त्यवने 

"अयोग्य" र्रच शिक्कविोताब केले र् हचे शसद्ध करण्यवसवठी धिा 

यव सांदभवातील आपल्यव Conditioned Belief System चव 

र्वपर करतो. कुलधिवाचव नवि होिे हचे पवपवचे कवरि बनेल! 

उत्सन्सनकुलधिवािवां िनषु्ट्यविवां जनवदान। 



नरके शनयतां र्वसो भर्ती इशत अनिुशु्रिु ।।(१-४३) 

अजुान Default (Conditioned)Belief System चव उपयोग 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी करतो. यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले. 

ही Belief system शर्कवसवस पोर्षक ठरत नवही. भगर्तगीतेने 

Thought Process System चे िहत्र् सवांगीतले र् त्यव 

प्रिवशललव सिि करण्यवस ज्ञवन सवांशगतले.  

Thought Process System 

र्व्तर्वचव श्र्कवर  

Acceptance of Challanging situation.  

Step 1.  

*Acceptance of Ignorance.  

अज्ञवन जविले तरच ज्ञवनवचे िहत्र् कळते.  

Step 2.  

* Right of questioning.  

श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव प्रश्न शर्चवरण्यवची सांशध दतेवत. र् यव 

प्रश्नवनसुवरच उत्तरवद्ववरे ज्ञवन सवांशगतल्यव जवते. श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव 

त्यवचव शनिायअशधकवर र्वपरण्यवची सांशध दतेवत.  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

* Use of Value based (Belief ) system 



सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वि ्सर्ापवपेभ्यः िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े सशृि, जगतवचे िळु ईश्वर हचे 

िवश्वत तत्र् आह.े यवच ईश्वरवच्यव अांिवने प्रवितत्र् अश्तत्र्वत 

असते. अश्तत्र् यव सांदभवात अिवश्वत र् िवश्वत तत्र्वचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव सवांगते. ज्यवद्ववरे िनषु्ट्यवचव Standard 

जीर्नशर्कवसिवगा बनतो. हव िवगा Value based असतो. अथवात 

Value based system चव र्वपर Standard िवगवासवठी 

(अितृत्र्वय कल्पत)े करण्यवत येतो.  

  

***** 

१. ४४/२: 

"नरके शनयतां र्वसो भर्ती इशत अनिुशु्रिु" 

I. (ज्ञवन vs. प्रज्ञवर्वद) 

सिवजवत व्यर्हवर असतो. योग्य-अयोग्य, चवांगले-र्वईट यवर्र 

भवष्ट्य चवलते. ्र्तःलव " योग्य" सिजनुच िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व 

सरुु असत.े यव पवश्वाभशूिर्र िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व "सखुवची शक 

दःुखवची "हवच िहत्र्वचव प्रश्न असतो. दःुखी जीर्नयवते्िळेुच 

Stress, Depression सवरख्यव Mental illness चव िनषु्ट्य 



victim होतो, म्हिनु" सखुवची जीर्नयवत्व " हव शर्र्षय 

िनषु्ट्यवसवठी िहत्र्वचव असतो. यवचसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवन असते.  

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन श्रेष्ठ आह ेर् श्रेष्ठच रवहिवर हव भगर्तगीतेचव 

सांदिे आह.े शर्श्ववत शर्कवस होतो र् प्रश्नही शनिवाि होतवत. प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठीच ज्ञवनशर्ज्ञवन असते.  

अजुानवलव शनयतकवया दःुखप्रद जविर्ते. ते कवयाच त्यवलव 

टवळवयचे असते. र्रुन आपिच िहविे आहोत ह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन िोधतो.  

 

नरके शनयतां र्वसो भर्ती इशत अनिुशु्रिु।(१-४४) 

अहो बत ्िहत्पवपां कतुां व्यर्शसतव र्यि ्।(१-४५) 

आपि नकळत पवपच करवयलव शनघवलो होतो!पि आतव 

िहविपिव करवयलवच हर्व, म्हिनु यदु्ध करिवर नवही ही भशूिकव 

घेतो. ्र्वभवशर्क आह!ेिनषु्ट्य सखुवसवठी जगतो. चकुीचव असलव 

तरी त्यवची ्ततुी केली तर तो सखुवर्तो.  

श्रीकृष्ट्ि त्यवच्यव िहविपिवची ्ततुी तर करीत नवही, उलट " 

अज्ञवनी" भशूिकव दिार्नु दतेवत. अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हव 

सर्ाप्रथि प्रश्न define होतो. अजुानवच्यव प्रश्नवची Priority धिा 

नसनु दःुख आह ेयवची पवरदिाकतव येते.  



िनषु्ट्य अिवांत असतो, होतो, तेंव्हव त्यवलव सिथानवची गरज 

भवसते. पि जो िवांत असतो, शर्श्ववसवने कवयारत असतो, त्यवलव 

(सखुवसवठी) सिथानवची गरज भवसत नवही, तो सखु अनभुर्तो. 

अथवात ज्यवची सखुवची जीर्नयवत्व आह,े त्यवलव सिथानवची गरज 

नसते.  

भगर्तगीतव यवच िदु्यवलव highlight करते. एकीकडे "सखुवची 

जीर्नयवत्व" ही िनषु्ट्यवची Priority असली तरी नकळत तो 

"दःुखवची जीर्नयवत्व" करीत असतो. यविळेुच अिवांत असतो र् 

इतरवांची नसली तरी ्र्तःच्यव सिथानवची गरज भवसत असते. 

यविळेुच Stress, भय, Tension इ. Mental illness चव 

शिकवर होतो.  

 

भगर्तगीतेने सिथान भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद म्हटलेले आह ेर् 

"प्रज्ञवर्वद vs ज्ञवनशर्ज्ञवन" यव शर्र्षयवपवसनु चचेलव प्रवरांभ होतो. र् 

िनषु्ट्यजीर्नवतील "सखुवची जीर्नयवत्व" यव िहत्र्वच्यव शर्र्षयवर्र 

प्रकवि टवकते.  

******************* 

१-४४/३:"नरके शनयतां र्वसो भर्शत इशत अनिुशु्रिु" 

 PartII. ( िनोरांजन vs आत्िशर्श्ववस) 

 



आपि सर्ा व्यर्हवर mode िध्ये जगत असतो म्हिनु सांसवर 

म्हटले आह.े व्यर्हवरवत तिवर् असतो र् अध्यवत्ि, ईश्वरभशक्त 

यविळेु सखुिवांशत शिळते ह ेआपि िवनतो, जवितो. यवच सांदभवात 

"ईश्वर सत्य सांसवर शिर्थयव" असेही ऐकतो. यवच भवष्ट्यवर्रील "अरे 

सांसवर"ही प्रशतशियवही सर्ाश्रतु आह.े  

सिवजवत असे पर्परशर्रोधी भवष्ट्य चवलत असते. कवय खरे?कवय 

खोटे?यवचवच सिवचवर भगर्तगीतव घेते. व्यर्हवरवत किा असते. 

शनयतकिा टवळण्यवसवठी अजुान आदिार्वद बोलतो.  

नरके शनयतां र्वसो भर्शत इशत अनिुशु्रिु।(१-४४) 

यवच िदु्यवर्र भगर्तगीतव सरुु होते. दबुालतेलव श्रेष्ठ(Greatness) 

दिाशर्िे, शनशककयतेलव आदिार्वदी दिाशर्िे, अज्ञवनवलव ज्ञवन 

सांबोधिे!यव एकवच िदु्यवचव भगर्तगीतव सिवचवर घेते. कवरि हव 

िनषु्ट्यवच्यव ्र्तःच्यव अशधकवरवतील प्रश्न असतो.  

किा: 

न शह कशित ्ििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्।(३-५) 

अथवात किा शनत्य घडत असते. किवाचे शनशित व्यवर्हवररक ज्ञवन 

नसेल तर कवयाशनिय एक नसतो.  

किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन् ।(३-६) 



अथवात किा टवळले तरी िनवने इच्छवशचांतन असते. यविळेु दबुालतव 

अनभुर्तो र् ्र्तःलव सिि दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. भवष्ट्य 

बोलतो.  

भवष्ट्य: 

कुिी ्र्सिथानवथा भवष्ट्य बोलतो, कुिी इतरवांच्यव चकुव कवढतो. 

कुिी ्र्तःचे हीत सवध्य करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. कुिवच्यव 

भवष्ट्यवने किजोर होतो, कुिवचे भवष्ट्य सवहस र्वढर्ते. ह ेसर्ा 

सिवजवत अनभुर्वयलव येते.  

हलेेन केलर यव शर्दशुर्षलव "शबचवरी अपांग होती" असे भवष्ट्य 

र्वपरले तर ते िनोरांजनवचव शर्र्षय होईल पि "अनवथवची नवथ" ही 

शतची ओळख शतची िशक्त /Asset दिाशर्ते.  

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयशहतां च यत ्।(१७-१५) ) 

जगतवांनव िनषु्ट्य सहज भवष्ट्य बोलत असतो. जेंव्हव ह ेभवष्ट्य 

जीर्नशर्कवसवलव उपयकु्त ठरते तेंव्हव ते किाच (र्वङ्किय तप) 

ठरते. अन्सयथव ते केर्ळ ्र्िनोरांजन असते.  

ज्ञवन: 

जीर्नवत सखुदःुख आह.े दःुखिशुक्तसवठी आदिार्वद बोलनु 

अजुान िनोरांजन करतो. ज्ञवन सांियिशुक्त करते. अजुान र्व्तर् 

श्र्कवरतो तेंव्हव त्यवलव ज्ञवनवची गरज भवसते, ज्यविळेु तो 

आपलव िवगा योग्य आह ेह ेजविनु शर्श्ववसवने कवयारत होईल.  



 

सखु यव सांदभवात िनोरांजन vs िशक्त (आत्िशर्श्ववस) हव भेद जविनु 

किवाद्ववरे िशक्त (दःुखवन्सत, योग) यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

व्यवर्हवररक बोध: 

श्र्डन प्रदरु्षििकु्त दिे आहे. पि भशर्ष्ट्यवत प्रदरु्षििकु्त 

रवहण्यवसवठी "ग्रेटव" यव िलुीने पढुवकवर घेतलव. जवगशृत केली. 

यवउलट भवरतवत दरर्र्षी १० लवख लोक (र्वय ुर् जल) 

प्रदरु्षिविळेु ितृ्यिुखुी पडतवत. १ लवख आत्िहत्यव करतवत(यवांत 

िेतकरी २० हजवर, शर्द्यवशथा १०हजवर). ितृ्यचुे ह ेथैिवन असतवांनव 

शनशित किवची र् कुिवची गरज आह ेयवचव िोध घेतलव तर 

"ग्रेटव"चे िहत्र् कळते.  

(सांदभा सकवळ/सिरांग शद. २१/४/२०१९) 

 

भवरतवत "ग्रेटनेस" यवर्र प्रबोधन होते, भवष्ट्य होते. पि प्रत्यिवत 

"ग्रेटव"ची गरज भवसत आह.े यवच पवश्वाभशुिर्र अजुानविधील 

Transformation सिवजवलव िवगादिाक ठरवर्े.  

 ************* 

  



 ~ (१-४५) 

************************ 

अहो बत ्िहत्पवपां कतुां व्यर्शसतव र्यि ्। 

यत ्रवज्यसखुलोभेन हन्सतुां ्र्जनां उद्यतव।। 

************************ 

१. ४५/१ : 

"अहो बत ्िहत्पवपां कतुां व्यर्शसतव र्यि ्" 

 (Diverted Language) 

सिवजवत, िवनर्ी जीर्नवत प्रश्न असतवत. यव सांदभवात भवष्ट्य 

चवलते. भवष्ट्य जर िळु प्रश्नच hide करीत असेल तर प्रश्न सटुिवर 

कस?ेभगर्तगीतेने सिवजवतील यव िळु सि्येलवच प्रकविवत 

आिले र् प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी /सि्यव शनर्वरण्यवसवठी योग्य 

चचवा घडुन यवर्ी यवसवठी शदिव शदली.  

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन उपलब्ध िवले. ही कवळवची फवर िोठी 

उपलशब्ध आह.े पि आधशुनक व्यर््थेत शनिवाि होिवरे प्रश्न 

शनर्वरण्यवसवठी ह ेज्ञवनशर्ज्ञवन सिथा व्हवर्े यवसवठी भगर्तगीतेने 

आचरलेली Scientific दृशि जविनु घेिे आर्श्यक आह.े  

 



अजुानवलव दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध टवळवयचे असते. पि अिवांत 

िनवलव िवांत करण्यवसवठी "िी योग्य आह"े ह ेशसद्ध करवयचे 

असते. तो दःुखी िवल्यवर्र जे प्रथि Statement करतो, 

("कवांशहतरी शर्पररत होत आह ेअसे र्वटते, ्र्जनवांनव िवरिे 

उशचत र्वटत नवही") त्यव Statement लव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो. यव भवष्ट्यवचे फशलत असते,  

अहो बत ्िहत्पवपां कतुां व्यर्शसतव र्यि ्।(१-४५) 

यवप्रिविे शनशककयतचेे सिथान करण्यवसवठी ्र्तःलव धिवात्िव शसद्ध 

करतो.  

श्रीकृष्ट्िवने यव भवष्ट्यवर्र (कोिते पवप र् कोिते पणु्य) र्वदशर्र्वद 

केलव नवही तर यव भवष्ट्यवच्यव िळुविी असलेले त्यवच्यव 

भशूिकेतील र्व्तर् दिार्नु शदले.  

"आशिबविीच्यव प्रसांगी िोह शनिवाि होिे र् त्यविळेु आलेली 

शनशककयतेची भशूिकव र् हृदयदौबाल्य श्रेष्ठवांनव अिोभशनय आह.े 

यवचव त्यवग करुन यदु्धवस तयवर हो" 

तेंव्हव अजुान आपल्यव सांभ्रिवचे कवरि सवांगतो. यविळेु धिादृि्यव 

िवझ्यवसवठी कवय योग्य आह ेयवचव शनिय करु िकत नवही. र् 

कवय योग्य आह ेयवची शर्चवरिव करतो, ऐकण्यवची तयवरी 

दिाशर्तो.  



 -जर यदु्ध करिे योग्य असले तर शकतीही प्रवशि िवली, (जवश्तत 

जव्त दरे्वचे रवज्य!)तरी िविव िोक िवत् कसव शिटेल ह े

अनवकलशनय आह.े म्हिनु िी यदु्ध करिवर नवही.  

येथे र्व्तर् सिोर येते. प्रश्नवची पवरदिाकतव यतेे. प्रश्न शर््तवरवने 

Define होतो. "यदु्ध करिे योग्य कसे?योग्य असेल तर िोक नि 

कसव होईल?"यवच प्रश्नवचे उत्तर शर््तवरवने येते.  

१. पवपपणु्य यव सांदभवात: 

कवयवाद्ववरे शर्कवस होतो. शनयतकवया शनषे्ठने करण्यवसवठी 

्र्धिवाचरि आर्श्यक. ्र्धिवाचरिविळेु कवया सिपाि र्शृत्तने 

होते. अथवात भशक्तसवठी कवया घडते. ्र्धिवाचरि टवळले तर पवप 

म्हटल.े  

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां शकशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

२. िोकिशुक्त यव सांदभवात: 

िोकिकु्त होण्यवसवठी योग;योग म्हिजे दःुखवन्सत; कवयवाद्ववरे योग, 

ह ेकिायोग ज्ञवन .  

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्।(८-२३) 

यवर्र ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह शर््तवरवने चचवा होते. कवय योग्य र् कवय 

अयोग्य यवचव खलुवसव होतो. ह ेजविनु शनिाय तलुव घ्यवयचव असे 

श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत.  



शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

शनिाय अशधकवरविळेु िनषु्ट्य ्र्वतांत्र्य अनभुर्तो. जसे पिवलव 

पांखवचे िहत्र् तसे िनषु्ट्यवलव शनिाय अशधकवरवचे असते. 

"शनिायअशधकवर" यव Awareness िळेु र्व्तर् श्र्कवरतो. 

दृढशनियवचे (Determination)िहत्र् कळते. म्हिनु 

शनिायअशधकवर िनषु्ट्यवचव Bornfree अशधकवर आह ेह े

भगर्तगीतेने "किाण्येर्वशधकवर्ते" यवतनु ्पि केले आह.े 

किायोगवचव शनिायअशधकवर पवयव आहे. शनिाय अशधकवर जविलव 

तर कवयवाचव दृढशनिय (Determination) र् त्यवचे िहत्र् 

कळत.े  

व्यर्सवय आशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

सवर: 

 १. सिवजवत जगतवांनव र्व्तर् hide करिवरे भवष्ट्य चवलते. तेंव्हव 

असे भवष्ट्य िी योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी र्वपरलेली कलव 

असते. यविळेु जेंव्हव अिव भवष्ट्यवर्र र्वदशर्र्वद चवलतो, तेंव्हव 

िळु प्रश्न/र्व्तर् बवजलुव पडतो. म्हिनु 

 अ)शनरथाक (शर्र्षय सोडुन Irrelevent)/भ्रशित करिवरे भवष्ट्य 

आशि 

 ब). र्व्तर् श्र्कवरुन प्रश्नवलव पवरदिाकतव आििे, प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी Scientific चचवा अथवात ज्ञवनवची दृशि असिे 



 यवांतील भेद जवििे, त्यवचे िहत्र् जवििे ही दृशि भगर्तगीतव दते 

आह.े  

२. योग्य कवय, अयोग्य कवय? यवसवठी िवगादिान असते पि 

शनिाय ्र्तःलव घ्यवयचव असतो. िवनर्ी जीर्नवत र् शर्िेर्षतः 

र्तािवनवतील ्र्वतांत्र्यवच्यव कवळवत शनिाय अशधकवरवचे िहत्र् 

जविले तर सांर्वद सलुभ होतो. कवय हर्े यवचे awareness येते.  

****** 

१. ४५/२:"यत ्रवज्यसखुलोभेन हन्सतुां ्र्जनां उद्यतव" 

 (चवांगलेपिवच्यव िशक्तचे अज्ञवन) 

"योग्य कवय"यवचे शनशित ज्ञवन असलेलव िनषु्ट्य शर्श्ववसवने 

जीर्निवगा चवलतो. योग्य कवय?यव सांदभवात अजुानवलव सांिय 

उत्पन्सन होतो र् शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी धिाज्ञवनवचव 

र्वपर करतो. यविळेु भगर्तगीतेत धिा हव शर्र्षय चचेत आलव.  

चवांगले-र्वईट, पवप-पणु्य यव सांदभवातील धिा अजुान जवित होतव. 

दःुख टवळण्यवसवठी त्यवलव यदु्ध टवळवयचे होते. म्हिनु चवांगले-

र्वईट, पवप-पणु्य यव आधवरवर्र ्र्तःलव लोभी ठरर्नु त्यवच्यव 

शनयतकवयवालव(Committed work) पवपवचरि(Judgement) 

ठरशर्तो.  

अजुानवलव ज्यव धिवाचे ज्ञवन होते त्यवच अनरु्षांगवने धिवाचरि यव 

सांदभवात ्र्धिवाचरि करिे यव ज्ञवनवचव उल्लखे होतो. 



्र्धिवाचरि करुन शजांकलवस तर रवज्य भोगशिल र् ितृ्य ुआलव 

तर ्र्गवास प्रवि होिील असे श्रीकृष्ट्ि भवष्ट्य करतवत. िवगवातील 

योग्य-अयोग्य हव Tie सोडशर्ण्यवसवठी ्र्धिा िलु्यवचे िहत्र् 

्पि होते.  

यवनांतर भगर्तगीतेलव अशभपे्रत असलेलव (िवश्वत) धिा(बांधन-

िोि) ज्ञवन सवांगण्यवत यतेे. हचे सत्य बशुद्धची सत, रज, ति 

अर््थव यवतनु ्पि िवले आह.े  

सत -बांधां िोिां च यव रे्त्ती बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की। 

रज-ययव धिां अधिां च कवया च अकवयां एर् च। 

अयथवर्त प्रजवनवशत बशुद्धः सव पवथा रवजशस।। 

ति-अधिां धिां इशत यव िन्सयते तिसव आर्तृव। 

(१८-३०, ३१, ३२) 

योग्य-अयोग्यचे ज्ञवन ्पि न िवल्यविळेु शनशककयतलेव अजुान 

धिवाचरि ठरशर्तो. प्रत्यिवत अजुानवच्यव यव भशूिकेलव त्यवचे 

सखुदःुख कवरि असते. र् चवांगले-र्वईट यव आधवरवर्र सिथान 

करतो.  

सखुदःुखवनसुवर िवगा चवलिे र् चवांगले-र्वईट यव आधवरवर्र 

सिथान शकां र्व शटकव करिे, ही जीर्नवची सविवन्सय श्थती असते. 

यव श्थतीत चवांगलव(दरै्ीगिु) अजुान ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो र् 

चवांगलेपिवच्यव िशक्तशर्र्षयी अनशभज्ञ असतो.  



भगर्तगीतव प्रकृतीचे सत-रज-ति तीन गिु र् गिुवतीत ईश्वर हे 

ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह ्पि करते. यवच ईश्वरवचव अांिवने जीशर्ततत्र् 

धवरि केले असते. यव आधवरवर्र १. चवांगलेपिवचव (सत ्)सांबांध 

ईश्वरज्ञवनविी जोडते. २. बांधन-िोि यवचे ज्ञवन सवांगनु जीर्नवचव 

िवश्वत शर्कवसवचव िवगा भगर्तगीतव सवांगते.  

ही धिवाचरिवची किवासवठी बशुद्धयोग शनष्ठव असते.  

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धःयोगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

यव ज्ञवनविळेु कवयवातील योग्य-अयोग्य, चवांगले-र्वईट यव 

सांियवपवसनु िकु्त होतो(किाबांधां प्रहव्यशस). र् कवयवाचव 

एकशनिय होतो. र् कवयवाद्ववरे योग (दःुखवन्सत, शनभायतव) सवध्य 

होतो.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

व्यवर्हवररक बोध:  

*िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव ठवयी असलेल्यव चवांगलेपिवची ओळख 

व्हवर्ी . त्यवलव सवकवर करण्यवसवठीच भगर्तगीतव शनभाय, 

शनःसांिय, दृढ होण्यवचे ज्ञवन दतेे. अन्सयथव यव व्यवर्हवररक जगवत 

्र्तःलव दबुळव जविण्यवची, अपरवशधक भवर्नेने ग्र्त होण्यवची 

िक्यतव असते. म्हिनु भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव त्यवची ओळख दतेे,  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 



*अजुानवच्यव ठवयी असलेल्यव चवांगलेपिविळेु तो दःुखी िवलव र् 

हृदय शर्दीिा िवले. ही श्थतीच अजुानवचे असविवन्सयत्र् दिाशर्ते.  

"Everyone is Unique" 

अजुानवच्यव ठवयी असलेलव चवांगलेपिव परु्ाजन्सिवचे सांशचत होते. 

म्हिनु ईश्वरवची सोबत शिळवली. र् ईश्वरविी जोडण्यवचे ज्ञवन 

शिळवले.  

परु्वाभ्यवसेन तेनैर् शर् हयते शह अर्िो अशप सः। 

शजज्ञवस ुअशप योग्य िब्द ब्रह्मअशतर्ताते।।(६-४४) 

 ********०* 

 (१-४६) 

************************ 

यशद िवि ्अप्रतीकवरि ्अिस्त्रां िस्त्रपवियः। 

धवतारवष्ट्रव रिे हन्सयःु तन्सिे िेितरां भरे्त।्। 

************************ 

शर्र्षय ६५५ : 

"यशद िवि ्अप्रतीकवरि ्अिस्त्रां िस्त्रपवियः" 

(Fixed mindset vs. Growth mindset) 

 

 



अजुानवची भशूिकव : 

धिवासवठी िलव ितृ्य ुिवन्सय आह.े िी शनःिस्त्र रवहुन िस्त्रधवरी 

कौरर्वांनी िलव िवरिे हचे िवझ्यवसवठी श्रेय्कर आह.े  

यशद िवि ्अप्रतीकवरि ्अिस्त्रां िस्त्रपवियः। 

धवतारवष्ट्रव रिे हन्सय ुतन्सिे िेितरां भरे्त।्।(१-४६) 

िवनसिवस्त्रज्ञवांनी Mindset Theory यव सांदभवात Fixed 

mindset vs. Growth mindset यवांतील भदे ्पि केलव आह.े  

[Mindsets are people’s lay beliefs about the nature 

of human attributes, such as intelligence or 

personality.  

Fixed mindset (or entity theory ) is the belief that 

human attributes, such as intelligence or personality, 

are fixed and cannot be changed.  

According to Mindset Theory, people with a fixed 

mindset, as compared to a growth mindset, are more 

interested in proving and validating themselves than 

in actual improvement and, hence, more vulnerable 

to get discouraged by mistakes and setbacks.  

 



Growth mindset is the belief that human attributes, 

such as intelligence or personality, are malleable 

and can be changed substantially. ] 

Mindset Theory नसुवर अजुानवची शर्र्षवदभशूिकव Fixed 

mindset ची असते. यव भशूिकेत र्व्तर् श्र्कवर न करतव 

Judgement thinking, Validation of self ही भशूिकव 

आढळते. भगर्दगीतेने "आत्िोन्सनशत" यव सांदभवात Growth 

Mindset( आत्िव उन्सनशत) चेच द्ववर उघडे केले आहे. यव 

ज्ञवनविळेु थवांबलेलव रथ सरुु होतो.  

बोध : 

"You try something, it doesn't work, and may be 

people even criticize you. In a fixed mindset, you 

say, 'I tried this, it's over. ' In a growth mindset, you 

look for what you've learned. " 

Carol S. Dweck 

********* 

:"धवतारवष्ट्रव रिे हन्सयःु तन्सिे िेितरां भरे्त"्: 

सांपिुा शर्श्व जि ु्र्तःलव योग्य सिजनुच कवयारत िवलेले भवसत 

असते. िनषु्ट्य "योग्य"सिजनुच कवयारत असतो, योग्य नसलव तरी 



"योग्य"शसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलत असतो. भवष्ट्य बोलतवांनव 

िनषु्ट्यवची ही सहजप्रर्शृत्त असते.  

पवांडर्वांनव आयषु्ट्यवत अडचिी आल्यवत. यव अडचिीतनु 

कोितवही िवगा कवढण्यवस कौरर् तयवर नव्हते. अखेर व्यर्हवरवचव 

भवग म्हिनुच "धिायदु्ध" ठरते. यव धिायदु्ध रुपवने अडचिीर्र िवत 

करण्यवस उपवय शिळवलव असतो. प्रत्यि कवया करण्यवची रे्ळ 

आली असतव, हव उपवयच चकुीचव आह ेअसे अजुान श्रीकृष्ट्िवच्यव 

शनदिानवस आिनु दतेो र् यव यदु्धवत ्र्तःलव (शनःिस्त्र रवहुन) 

ितृ्य ुयेिे ्र्तःसवठी योग्य सिजतो. (प्रत्यिवत हतबलतवच 

दिार्ीत असतो, पि आदिवाचव सवज चढशर्तो) 

 

  



यतद माम ्अप्रतीकारम ्अशसं्त्र शस्त्रर्ाणयः। 

धातपराष्ट्रा रणे हनयजः तनमे के्षमतरं भवेत।्।(१-४६) 

 

योगिेिवसवठी सर्ा जगच कवयारत असते. योगिेिवसवठी कवया 

हीच जीर्नवची सविवन्सय श्थशत र् कवयवाची सकवि गशत असते. 

जीर्नवची श्रेष्ठतव यव सांदभवात चवांगलेपिव, आदिा, श्रीिांशत इ. 

व्यवर्हवररक िब्दवांची िनषु्ट्यवलव ओळख असते.  

"गरीब खवरे् भङु्कगडव तो भखुव िरो खवर्े, अशिर खवर्े तो 

िौकस"ु 

अथवात श्रेष्ठतचेव इच्छवपशुतािी, श्रीिांतीिी सांबांध जोडतो, तेंव्हव 

श्रीिांतवांनव योगिेिवसवठी कवयवाची गरज नसते असव सविवन्सय 

लोकवांचव सिज होतो. सविवन्सय लोकवांच्यव यवच िवनशसकतेिळेु 

आपि लोकशहतवसवठी कवयारत आहो ह ेलोकवांच्यव गळी उतरशर्िे 

सोपे असते. तर दसुरीकडे कुिी शनशककयतेलव 

उच्चगशत(श्रेष्ठत्र्)दिाशर्त असतवत. इच्छवपशुता यवच सांदभवात 

"्र्वशथा, लोभी vs. त्यवगी, आदिा" असव अथा लवर्नु 

शनशककयतेचे सिथान केले जवते. यवच िवनशसकतेची अखेर 

अजुानवच्यव शर्र्षवदयोगवतनु दिाशर्ली आह.े  

 



यवचवच अथा प्रत्यिवत कवयवाच्यव उच्चगशतचे अजुानवलव अज्ञवन 

असते, र् यवचिळेु अजुान शनशककयतेलव उच्चगशत दिाशर्त असतो. 

सिवजवत यवच दृशििळेु योगिेिवसवठी होिवर् यव कवयवालव कि 

सिजण्यवत येते! 

इच्छवपशुता यवच सांदभवात (्र्वशथा vs परिवशथा) जीर्नवच्यव उच्च 

अर््थचेे ज्ञवन िनषु्ट्य ऐकत असतो. र् यवच सांदभवात अजुानवचे 

सिथान असते. म्हिनु हे ज्ञवन अपरेु ठरते. म्हिनु जीर्नवची उच्च 

अर््थव, कवयवाची उच्चगशत जवििे हचे िनषु्ट्यवचे दवशयत्र् ठरते. 

ही गशत जविली तरच िनषु्ट्यवलव जीर्नवत कवयवाचे िहत्र् कळते.  

भगर्तगीतेने कवयवाची उच्चगशत "गहनव किािो गशतः" हवच शर्र्षय 

highlight केलव आह.े  

सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्येत।् 

सर्वारम्भव शह दोरे्षि धिेून अशग्न इर् आर्तृवः।।(१८-४८) 

जसव अशग्न धरुवने व्यवपलेलव असतो, तसे कवयवातही दोर्ष असलव 

तरी सहजकवयवाद्ववरेच िनषु्ट्य शर्कवस सवधत असतो. पि ह े

सहजकवयाच सदोर्ष आह ेम्हिनु त्यव कवयवाचवच त्यवग करिे, ही 

पवळी अजुानवर्र येते.  

*जीर्नवची उच्च अर््थव: 

्र्धिाि ्अशप चवरे्क्ष्य न शर्कां शम्पतिु ्अहाशस।(२-३१) 



योगिेिवसवठी कवया ही कवयवाची सविवन्सय अर््थव आह ेर् 

कवयवाची सकवि गशत आह.े तर धिाकवयवासवठी सहजकवयवाचव 

र्वपर करिे ही जीर्नवची उच्च अर््थव असते.  

*कवयवाची उच्चगशत: 

योग्थः कुरु किवाशि सांगां त्यक्त्र्व धनांजय।(२-४८) 

जीर्नवतील कवयवाची उच्चगशत जविनु कवयवाद्ववरे Exercise 

(योग) सवध्य करिे, यवसवठी कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचे िवस्त्र 

भगर्तगीतव ्पि करते. यवचसवठी कवयासां्कवर आर्श्यक 

असतवत. येथे (सकवि) शनयतकवया ्र्धिवात(शनष्ट्कवि, शनद्वांद्व) 

Transform होते. शनिायअशधकवरवची जवि असते. कवयवाचव 

दृढशनिय असतो. यवप्रिविे कवयवाची उच्चगशत जविण्यवसवठी 

कवयवातील सकवि गशत vs शनष्ट्कवि (योग)गशत यवतील भदे 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

व्यवर्हवररक बोध:िनषु्ट्यजीर्नवतील दबुालतव, हतबलतव भयवर्ह 

रुप धवरि करते. जीर्न शनरस र्वटते. सिवजवत आत्िहत्यव 

होण्यवस िवनशसक दबुालतव हचे कवरि ठरते. हचे जीर्नवतील 

अज्ञवन ठरत असते. जीर्न आनांदवने जगिे हीच ईश्वरवची इच्छव 

असते.  

 



"You are never to allow a shadow of doubt to enter 

your mind that the Creator intended you to win in 

life's battle. " 

Orison Swett Marden  

म्हिनु जीर्नवची उच्च अर््थव जविनु कवयासां्कवरीत होिे 

यवसवठीच िलु्यशििि (Quality education) आर्श्यक ठरते.  

 ********* 

(१-४६) : 

"धवतारवष्ट्रव रिे हन्सयःु तन्सिे ििेतरां भरे्त"् 

vs.  

"हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि"् 

(जगिे आशि िरिे यवशर्र्षयी भ्रि ) 

सिवजवतील ्र्ैरतव, दबुालतव दरु करिे यवसवठी जगवत धिा, 

सांप्रदवय आलेत. सांघटन िजबतु करण्यवसवठी यव धिवाचव उपयोग 

होतो. िवत् यव धिवाचव उपयोग करुन सिवजवतील िोर्षि, दबुालतव 

पोसल्यव जविे, शनरपरवध्यवची शहांसव इ. धिवाशर्र्षयी भ्रि असतो. 

यविळेु पणु्यवत्म्यवलव पवपी र् पवप्यवलव पणु्यवत्िव शसद्ध करण्यवचे 

प्रतवप होत असतवत. म्हिनु जगवत धिा यव सांदभवात िवन्सत्यव घडुन 

आलेल्यव आहते असे इशतहवस सवांगतो.  



धिवाचव हते ुपरदःुख दरु करि,े शनः्र्वशथा, त्यवगी असिे, र् यवच 

सांदभवात "धिवासवठी प्रवि दईेल " असे अशभिवनवने बोलल्यव जवते. 

यवच आधवरवर्र अजुान म्हितो,  

यशद िवि ्अप्रतीकवरि ्अिस्त्रां िस्त्रपवियः। 

धवतारवष्ट्रव रिे हन्सयःु तन्सिे िेितरां भरे्त।्।(१-४६) 

चवांगलेपिव यव सांदभवात िनषु्ट्यवचव भ्रि होत असतो. र् शनशककयतव 

श्र्कवरतो. अजुान दःुखी िवल्यविळेु आपले शनयतकवया टवळिे 

पसांद करतो र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिवाचव आश्रय 

करतो. प्रवित्यवगवचवच सांदभा असेल तर धिा जग (्र्धिवाचरि 

कर) अथवात शनशककयतेलव धिा म्हि ुनको. हव भगर्दगीतचेव सांदिे 

आह.े  

हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि।्(२-३७) 

१. भगर्दगीतव धिवाचव शनशित हते ुसवांगते. सिवजवलव िोर्षििकु्त 

करिे, सशृिसांचलनवस सिवजवचे, िवनर्वचे सहकवया लवभिे 

यवसवठी धिा्थवपनव असते. अथवात सिवजवतील भय, दबुालतव, 

िोर्षि यवशर्रुद्ध लढव दणे्यवसवठी धिा्थवपनव असते र् यवचसवठी 

ईश्वरवचव आश्रय म्हटलेले आह.े  

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत। 

अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद ्आत्िवनां सजृवम्यहि ्।(४-७) 

 



२. भगर्दगीतेत ईश्वरवचे ज्ञवन ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात ्पि केले 

आह.े (प्रकृशत-परुुर्ष-परुुर्षोत्ति) यवच ज्ञवनवलव अध्यवत्िज्ञवन असे 

ओळखल्यव जवते. िनषु्ट्यवच्यव जीशर्ततत्र्वत (प्रवि) ईश्वरवचवच 

अांि असतो. म्हिनु Consciousness यव सांदभवात िेत्-िेत्ज्ञ 

ज्ञवन ्पि केले आह.े  

३. जीर्नशर्कवसवच्यव िहविवगवालव (िोि यव सांदभवात) 

"अितृत्र्वय कल्पते" असे सांबोधन आह.े अध्यवत्ििेत्वत यवलव 

आत्िोन्सनशत असे ओळखल्यव जवते. यव िवगवार्र ईश्वरभशक्त 

घडण्यवसवठी व्यर्हवरिवगवातील सकवि कवया शनष्ट्कवि किवात 

Transform होते. यव श्थशतत आत्िर्ि असिे, कवयवाचव 

एकशनिय असिे, शनषे्ठने कवयारत असिे अथवात भय, 

दबुालतव(शर्चशलत होिे), िोर्षि यवशर्रुद्ध लढव दणे्यवसवठी धिवाचे 

प्रयोजन ्पि केले.  

अजुान अहांकवरविळेु शनशककयतेलवही धिा सांबोधतो, अथवात 

नकवरवत्िक, शर्र्षवदी होतो. यवच अहांकवरवचे Replacement 

ईश्वरज्ञवनवने होते.  

सवर: 

डवशर्ानचे "Survival of the fittest" ह ेर्वक्य प्रशसद्ध आह.े 

Fittest यव सांदभवात ्र्वर्लांशब असिे, योगिेिवसवठी कवयािि 

असलेलव असे अशभप्रेत असते. तर Fittest यव सांदभवातच " बळी 



तो कवनशपळी", "शजसकी लवठी उसकी भैस" असे र्वक्य प्रचशलत 

िवलेले आढळते. अथवात Fittest यव सांदभवात व्यर्हवरवत भ्रि 

होतो. यवचवच अथा भ्रि केर्ळ धिवात नसनु व्यर्हवरवतही होत 

असतो. भ्रि म्हिजेच अज्ञवन. भ्रि यव सांदभवातच सवपवलव दोरी 

सिजिे र् दोरीलव सवप सिजिे असे सांबोधन होत असते. 

भगर्दगीतव यवच भ्रिवतनु जगवलव बवहरे कवढते. भगर्दगीतव 

"Fittest" यव सांदभवात दरै्ी-असरु सांपशत्तगिु असव भेद ्पि करते.  

 

 *********** 

  

  



(१-४७) 

********************* 

एर्ि ्उक्त्र्व अजुानः सांख्ये रथोप्थ उपवशर्ित ्। 

शर्सजृ्य सिरां चवपां िोकसांशर्ग्न िवनसः।। 

********************* 

(१-४७): 

"एर्ि ्उक्त्र्व अजुानः सांख्ये रथोप्थ उपवशर्ित ्" 

(Effect of Internal world on External world) 

 

"We're not teaching our students the importance of 

relationships with other people: how you work with 

them, what the relational pathology consists of, how 

you examine your own conscience, how you 

examine the inner world, how you examine your 

dreams. " 

Irvin D. Yalom 

 

सिवज िनषु्ट्यवांचव सिहु असतो. सिवजवचे सांचलन होत असतवांनव 

शर्श्वसांचलनवस सहकवया होि ेह ेधिवाचे कवया असते. तसेच 



व्यशक्तगत जीर्नवत हवच धिा Internal world र् External 

World यवांचव िध्य सवधत असतो.  

 

धिायदु्धवतील शनयतकवया र् त्यवचव पररिवि ह ेExternal World 

असते. तर शनयतकवया Execute करतवांनव अजुानवची िनःश्थशत 

किी असते हव Internal world चव शर्र्षय असतो. अजुानवची 

शनशककयतव र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी शनयतकवयवालव 

पवपकिा ठरशर्िे हव Internal world चव External पररिवि 

असतो.  

 

एर्ि ्उक्त्र्व अजुानः सांख्ये रथोप्थ उपवशर्ित।् 

शर्सजृ्य सिरां चवपां िोकसांशर्ग्न िवनसः।।(१-४७) 

 

Internal world यव सांदभवात अजुानवलव दःुख िवले असते. यव 

दःुखवने शर्चशलत होतो. यव हृदयदौबाल्यवच्यव, शनशककयतचे्यव 

श्थशतलव अिव कशठि प्रसांगी अनिुिे िदु्र, क्लैब्य सांबोधले. ही 

श्थशत ्र्गवापवसनु र्ांशचत करेल असे ्पि केले. म्हिनु 

External world (व्यर्हवर) सांदभवात श्रेष्ठवांनव अिोभशनय, 

कीशतापवसनु र्ांशचत अिी श्थशत आह ेम्हिनु म्हटले,  

 



िदु्रां हृदयदौबाल्य त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

 

येथे भगर्तगीतव ज्ञवन सरुु होते. अथवात ह ेज्ञवन Strengthening 

of Internal world यवसांबांधीच असते.  

 

१. िवगवात शर्चशलत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२. १५) 

 

२. शनभायतव प्रवि होते.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

३. दःुखवन्सत म्हिजे योग म्हिजे शर्चशलत न होिे म्हिजे िशक्त.  

यश्िन ्श्थतो न दःुखेन गरुुिवशप शर्चवल्यते। 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति।्(६-२३) 

 

४. योग्य-अयोग्य किा हव िदु्दव गौि असतो. िशक्तची सवधनव हचे 

कवयाकौिल्य.  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते" 



त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

 भगर्दगीतते External world र् Internal World यवचव 

िध्य यदु्ध यव सांजे्ञने सवधलेलव आह.े External world(व्यर्हवर) 

िधील यदु्धवचे कवया सवधन असते, तेच कवया Internal world 

िधील िशक्त(योग) सवधनेसवठी सवधन बनते. हव भेद सकवि किा 

vs शनष्ट्कवि किा असव असतो.  

********* 

 

 

 

१. ४७: 

"शर्सजृ्य सिरां चवपां िोकसांशर्ग्न िवनसः" 

(शर्कवसिवगवाचव त्यवग) 

 

* अजुानशर्र्षवदयोग(प्रथि अध्यवय) भगर्तगीतेतील सांपिुा 

ज्ञवनवचव आधवर आह.े व्यर्हवरवतील बवह्यदु्ध र् आांतररक 

यदु्ध(Internal battle) यवांचव सिन्सर्य भगर्तगीतते सवधलेलव 



आह.े अजुानवलव यदु्ध कर असे सांबोधले तेंव्हव तो सांदिे आांतररक 

यदु्धवचव बनतो.  

 

"रवत्ांशदनी आम्हव यदु्धवचव प्रसांग " 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च ।(८-७) 

 

* बवह्यदु्ध हव व्यर्हवरवचव भवग असलव तरी आांतररक यदु्ध शनत्य 

लढवर्ेच लवगते. आत्िोद्धवरवचव हव लढव असतो. हव लढव किजोर 

करिवर् यव ( कवि, िोह ) ित्शुर्रुद्ध असतो.  

 

जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।(३-४३) 

 

* अजुान दःुखी िवल्यवर्र र्व्तर् न श्र्कवरतव यव Problem लव 

bypass करतो. िनषु्ट्य दःुखी िवलव असतव ते प्रश्नवचे र्व्तर् 

श्र्कवरीत नवही, यविळेु ज्यव श्थशतत त्यवचे शर्कवस Status 

आह,े त्यवच श्थशतत रवहतो. अथवात शर्कवसिवगवार्रुन 

Withdraw होतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो. पि हव अहांकवरवचव आश्रय ठरतो. श्रीकृष्ट्िवलव िरि 

जवतो तेंव्हव र्व्तर्वचव श्र्कवर करतो. र् ज्ञवनवचे द्ववर उघडे होते.  



यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे। 

शिष्ट्य्तेअहां िवशध िव त्र्वि ्प्रपन्सनि ्।(२-७) 

 

*दःुखी िवलव असतव अजुानवने यदु्ध करिवर नवही ही भशूिकव 

घेतल्यविळेु िस्त्र खवली ठेर्तो.  

एर्ि ्उक्त्र्व अजुानः सांख्ये रथोप्थ उपवशर्ित ्। 

शर्सजृ्य सिरां चवपां िोकसांशर्ग्न िवनसः।।(१-४७) 

 

आांतररक यदु्धवचव जीर्नवत प्रर्वस अखांड असतो. यव यदु्धवतील 

िस्त्र शर्सरतव येत नवही. यव आांतररक यदु्धवतील एक िस्त्र 

शनिायअशधकवर (प्रयत्नअशधकवर, किा अशधकवर) असते. िवयकेल 

अॅन्सडरसनलव अपघवतवत पवय गिर्वर्े लवगले. तलुव नेहिी 

कुिवची तरी िदत घ्यवर्ी लवगेल असव सहवनभुशुतपर सल्लव 

डॉक्टर दतेो. अॅन्सडरसन म्हितो, "पवयवने पांग ुअसलो तरी िवनशसक 

पांग ुिवलो नवही. िलव ईश्वरवनी प्रयत्नअशधकवर शदले आहते. " 

असे खडे बोल ऐकर्तो, तो पढेु शर्िवनवचव पवयलट होतो. 

अॅन्सडरसन िवनशसक पांगतु्र्वर्र शर्जय शिळशर्तो.  

 

सवर :  



"Never allow yourself to dwell upon your 

weaknesses, deficiencies, or failures. Holding firmly 

the ideal and struggling vigorously to attain it will 

help you to realize it. " 

-Orison Swett Marden 

 

"िवनशसक दबुालतव " िनषु्ट्यजीर्नवलव आव्हवन असते. 

भगर्तगीतेतील आांतररक लढवई यवच िवनशसक दबुालतेशर्रुद्ध 

आह.े (Fear vs Courage). यवच लढवईसवठी सां्कवरवची गरज 

असते. सां्कवरीत शनत्य (आत्िोद्धवर) शर्कवसिवगवार्र असतो. तर 

असां्कवरीत ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथान करीत 

जगत असतो. (नवचतव येईनव अांगि र्वकडे!) 

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य नच अयकु्त्य भवर्नव। 

न चअभवर्यतः िवांशतां अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

 ******* 

  



 

भगवदगीता 

 

 

 

 

अध्याय २ :सांख्ययोग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अध्यवय २ :सवांख्ययोग 
 

िनषु्ट्यवलव ज्ञवनवची गरज कवां आह?ेयवची पवश्वाभशुि प्रथि अध्यवयवत 

आलेली आह.े नकवरवत्िक असलव तरी िनषु्ट्य "िी योग्य" सिजनुच 

जगत असतो, यवचे दिान प्रथि अध्यवयवत होते.  

यदु्धवसवठी िस्रर्र्षवार् होण्यवची रे्ळ असतवांनव प्रत्यि यदु्ध करिे हव 

शर्र्षय होतव, पि िवझ्यवसवठी यदु्ध करिे पवप आह ेअसे Judgement 

करुन िखु्य शर्र्षयवलवच बगल शदली. येथे श्रीकृष्ट्िवची सोबत होती. 

श्रीकृष्ट्ि नसते तर कौरर्शर्जय शनशित होतव. चवांगल्यव(दरै्ी) िनषु्ट्यवची 

शनशककयतवच असरु प्रर्शृत्तलव सांधी दते असते. अजुानवलव 

चवांगलेपिविुळेच नकळत ही शनशककयतव योग्य र्वटवयलव लवगली. 

अथवात हचे अज्ञवन ठरते.  

श्रीकृष्ट्िवांनी सर्ा ऐकुन घेतले. अजुान ्तब्ध िवल्यवर्रच भवष्ट्य केले. 

हव शर्र्षय र्वदवचव(यदु्ध करिे पवप शक पणु्य!)नव्हतव. त्यविुळे हव शर्र्षय 

किव प्रकवरे Deal केलव, ह ेरह्य सवांख्ययोगवत आह.े पवांच िुद्द ेयवांत 

आलेले आह.े  

१. िखु्य प्रश्नवची पवरदिाकतव 

२. जीर्न रह्य 

३. ्र्धिवाचरि 

४. बशुद्धयोग-किायोग 

५. श्थतप्रज्ञ-जीर्नवची उच्च अर््थव 



२. १ िखु्य प्रश्नवची पवरदिाकतव 

*हवतपवय गवळुन िोकग्र्त अर््थेत बसलेल्यव अजुानवलव पवहुन 

श्रीकृष्ट्िवने िखु्य शर्र्षयवकडे त्यवचे लि रे्धले.  

तझु्यवसवरख्यव िरु र् श्रेष्ठ व्यशक्तलव अिव आशिबवशिप्रसांगी 

दबुालतव िोभत नवही. ही भशूिकव नव ्र्गवास(परलोकी) पवत् आह े

नव शकशतास(इहलोकी). िोहशनशिात दबुालतेचव त्यवग करुन तयवर 

हो.  

*आतव अजुानवचे लि िखु्य शर्र्षयवकडे र्ळले. आपल्यव िांकव 

व्यक्त करतो,  

-जे हवरवांनी पजुशनय आहते, त्यवांचीच बविवने हत्यव करवयची? 

-रवज्य शिळशर्ण्यवची इच्छवपशुता िवली तरी ते शसांहवसन रक्तवने 

िवखलेले असेल. जे रवज्यभोग िोकप्रद आह,े त्यवपेिव शभिकु 

बननु उदरशनर्वाह करिे िलव श्रेय्कर र्वटते.  

-यव दोन पिवत धिादृि्यव कोिवची बवज ुशजांकण्यवस योग्य आह,े हे 

कळेनवसे िवलेले आह.े तरीपि ज्यवांनव िवरुन शर्जय शिळशर्िे 

योग्य नवही तेच आिच्यवसिोर उभे ठवकले आहते.  

-अिव प्रश्नवांनी िविी बशुद्ध भ्रशित िवली आह.े धिादृि्यव कवय 

योग्य ही शनर्ड करण्यवस िी असिथा िवलो आह.े असे बोलनु 

शिष्ट्य सिजनु िवगादिान करण्यवची शर्नांशत करतो.  



-िनषु्ट्य प्रवशिसवठीच किा करतो. यव यदु्धवत दरे्लोकवांचे जरी रवज्य 

शिळवले, ते रवज्य िविव िोक नि कसव करेल?ह ेिवझ्यव 

सिजण्यवपलीकडे आह.े म्हिनु िी यदु्ध करिवर नवही.  

*येथे अजुानवसवठी यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य यव िखु्य शर्र्षयवर्र 

लि कें शद्रत िवले. पि यवच प्रश्नवत उपप्रश्न आलव तो 

िोकिशुक्तचव. कोितवही िनषु्ट्य सखुवसवठी किा करतो, दःुखवसवठी 

नव्ह,े म्हिनु त्यवचव प्रश्न योग्य होतव.  

-अजुानवने आधी यवच प्रश्नवर्र पडदव टवकलव होतव. आतव हव 

पडदव बवजलुव िवलव. अजुानवने आपले अज्ञवन कबलु केले र् 

ऐकण्यवस तयवर िवलव ही श्रीकृष्ट्िवसवठी आनांदवची बवब होती. 

अजुानवचव िोक अज्ञवनविळेु आह,े हे श्रीकृष्ट्ि जवित होत.े म्हिनु 

अजुान िोकग्र्त असतवांनवही श्रीकृष्ट्ि हशर्षात (प्रहसशन्सनर् भवरत) 

िवले .  

 

पांशडत कोि? 

-शर्द्ववन पांशडत अिवश्वतवचव िोक करीत नवहीत. जे िोक 

करण्यवलवयक नवही, त्यवचव त ुिोक करीत आहसे, ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी त ुजे ज्ञवन बोलत आह ेतो प्रज्ञवर्वद(बशुद्धर्वद) 

आह.े  

 



* िनषु्ट्य जे योग्य आह ेत्यव कवयवाचव शनिय करु िकत नवही, 

तेंव्हव जी शनर्ड होते, त्यवचे सिथान योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

करीत असतो, हवच प्रज्ञवर्वद असतो. ज्ञवन तर प्रकवि असते. 

"ज्ञवन" यव सांदभवात अांधवरवलव प्रकवि शसद्ध करण्यवसवठी र्वपरलेले 

ज्ञवन र् अांधवर शिटशर्ण्यवसवठी र्वपरलेले ज्ञवन, यवांतील भेद ्पि 

होतो.  

  

२. २ जीर्न रह्य  

शकि ्आियाि ्? हव प्रश्न यिवने धिारवजवलव केलव. तेंव्हव उत्तर 

असत,े दररोज ितृ्य ुपवहुनही आपि जगण्यवचव अिरपट्टव घेउनच 

जगत आहो यव आशर्भवार्वत िनषु्ट्य जीर्नवत इतकव गुांतलेलव 

असतो शक कसव(दःुखी अर््थेत शक दःुखिकु्त )जगतो यवचेही 

त्यवलव भवन नसते.  

जन्सि, जीर्न र् ितृ्य ुयवांत ितृ्य ुअपररहवया घटनव असते, पि 

जीर्न दःुखिय(नकवरवत्िक)जगिे शक दःुखिकु्त (सकवरवत्िक) 

जगिे ही िनषु्ट्यवची शनर्ड असते.  

दहेसांचलन िवश्वत शजशर्त तत्र्विळेु िळेु होते. जन्सि म्हिजे त्यव 

िवश्वत तत्र्वची नर्िरीरधवरिव असते. जीर्नवचे रह्य जविनु 

घेण्यवसवठी यव िवश्वत तत्र्वकडे आियवाने पवहतवत, बोलतवत, 

ऐकतवत. पि सिवधवन होत नवही. िरीरवलव ितृ्य ुअसतो म्हिनु 



िरीर अिवश्वत तर िवश्वत शजशर्त तत्र् अितृ असते. िवश्वत सत ्

र् अिवश्वत(बदलिवरे) असत ्जविनु श्रेष्ठ, जविकवर 

जीर्नयवते्तील शनिाय करतवत. दःुखवने शर्चशलत होत नवही. 

अथवात ते जीर्नवच्यव Values जवितवत, Purpose जवितवत.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

पवांडर्वांनी अनेक दःुखद अन्सयवय सहन केले. अन्सयवयवचव, दःुखवचव 

अशतरेक िवलव तेंव्हव िेर्टी धिायदु्ध ठरले. सिवज सखुवने रहवर्व 

यवसवठी सांरििवचव भवग म्हिनु यदु्धकवयवाचे प्रयोजन असते. 

सांघशटत दहितर्वद शनिवाि करुन शर्श्ववसघवतवने शनरपरवधवांची 

हत्यव करिे र् दिेशहतवसवठी यदु्धकवया यवांत भेद आह.े पि यव 

दहितर्वदवलवही धिवाचव र् पणु्यकवयवाचव रांग चढतवांनव आढळतो. 

तर यवउलट धिायदु्धवतील शनयतकवयवालव अजुान पवपकवया ठरशर्तो. 

ही Contravercy सिवजवत अनभुर्त असतो. यवच सांदभवात 

अजुानवच्यव( गैर)सिजतुीचे शनरवकरि केले.  

ज्यवचव (ितृ्य)ु िोक करु नय,े त्यवचव िोक करीत आह ेर् 

धिायदु्धवतील शनयतकवयवाचव(्र्धिात्यवग) त्यवग करिे ही 

 शनशितपिे िोकवांशतकव आह े. जबवबदवरी टवळुन शचांतव , िोक 

करीत बसिे हीच खरी िोकवांशतकव असते.  

 



२. ३ ्र्धिवाचरि: 

कवलवायल म्हितो, आर्डत्यव कवयवालव व्यर्सवयकवयवाची सांधी 

शिळिे भवग्य असते. अजुानवच्यव आर्डत्यव 

(्र्भवर्शनयत)कवयवालव धिायदु्ध सांधी लवभली होती, म्हिनु ह े

्र्गाद्ववर म्हटले. हे कवया टवळले तर पळपट्ुयव म्हिनु अपशकशता 

होईल. जी तिुी (िरु, श्रेष्ठ)ओळख आह ेत्यवलव तढे जवतील. 

ित्ुांनव शनांदवनवलश्त करण्यवची सांधीच शिळेल. म्हिनु ्र्गाप्रवशि 

शकां र्व शकशता यवशर्र्षयी तिुव गैरसिज दरु होण्यवसवठी तझु्यवसिोर 

option आह,े  

१. कवया टवळले तर ्र्गाप्रवशि शकां र्व शकशता यव दोहोपवसनु र्ांशचत 

होिील.  

२. कवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करुन यदु्ध केले . शजांकलवस 

तर रवज्य भोगिील. र् ितृ्य ुआलव तर ्र्गाप्रवशि होईल.  

३. दःुखवने शर्चशलत होिे, यविळेु आलेली दबुालतव ही िदु्रतव 

जविनु, पररिविवतील लवभ-हवनी द्ववरव शनिवाि होिवरे सखुदःुख 

सि जविनु ्र्धिवाचरि करिे . यविळेुच पवपशनर्शृत्त होईल.  

सखुदःुखे सिे कृत्र्व लवभ अलवभौ जयवजयौ। 

ततो यदु्धवय यजु्य्र् नैर्ां पवपां अर्वप््यशस।।(२-३८) 

------- 

 



२. ४ बशुद्धयोग/किायोग 

 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धःयकेु्त त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

यव ज्ञवनविळेु किवाच्यव Right/Wrong यव बांधनवतनु िकु्त होतो र् 

कवयाशनिय दृढ होतो.  

*अजुानवची Default belief system ज्यव धिवाची असते, 

त्यवप्रिविे त्यवलव ्र्धिवाचरि सवांशगतले. यवांत ्र्धिवाचे ्र्तःचे 

शिक्कविोताब करिे ह ेकताव्य असते. यविळेु ्र्तःचव िवगा शनशित 

होतो. ्र्धिवाचरि र् बशुद्धयोग यवांतील िधली अर््थव जविनु 

घेिे आर्श्यक आह.े शर्श्ववसवने शनशित िवगा ठरिे हवच दोहोंचव 

हते ुआह.े ्र्धिवाचरि सवांगतवांनव ्र्गवाची भवर्षव र्वपरली तर 

बशुद्धयोग यव शर्भवगवत ्र्गवाचे भवष्ट्य कसव सांिय शनिवाि करतो ह े

्पि केले आह.े  

*प्रेि, आदर शकां र्व आज्ञवपवलन ही सां्कृशत यव आदिा नवांर्वखवली 

आपले ित इतरवांनी शिरोधवया िवनवरे् अिी िनषु्ट्यवची इच्छव 

असते. यविळेु िनषु्ट्यवच्यव ्र्तांत् िवगवाची पवरदिाकतव नि होते. 

िनषु्ट्य ्र्वतांत्र्य इशच्छत असतो. गरज नसतवांनव दसुर् यवर्र ित 

लवदण्यवचव प्रयत्न करिे, ित लवदिवर् यवचव अहांकवर दिाशर्तो. यव 

ितवचव श्र्कवर करिे र्व न करिे हव िनषु्ट्यवचव अशधकवर असतो.  



म्हिनु िनषु्ट्यवचे ्र्वतांत्र्य, अशधकवर, जीर्निलु्य ेयवांत पवरदिाकतव 

असिे जीर्निवगवात आर्श्यक असते. पवरदिाकतेचव अभवर्च 

भ्रिवचे कवरि ठरते.  

*श्रीरविवच्यव र्नप्रयविवच्यव शनियवलव कुिी शपतआृज्ञव 

highlight करतवत. प्रत्यिवत "प्रवि जवई पर बचन न जवई" 

यवद्ववरे र्चन ह ेिलु्य highlight िवले आह.े र्चन पवळिे दिरथ 

िहवरवजवांची जबवबदवरी होती, यवनसुवर श्रीरविवलव र्नर्वस आदिे 

दिेे ही िहवरवजवांची जबवबदवरी ठरली. यवच जबवबदवरीचे ओिे 

हलके करण्यवसवठी श्रीरविवने िहवरवजवांनव आज्ञव करण्यवची शर्नांशत 

केली. पि िोकर्ि िहवरवजवांनी उत्तर शदले नवही. िकूसांिांशत 

जविनु र्नप्रयविवर्र श्रीरविवांनी ्र्धिवाचे शिक्कविोताब केले.  

 श्रीरविवचे आज्ञवपवलन असले तरी ्र्धिवाचे शिक्कविोताब 

्र्वतांत्र्य दिाशर्ते.  

*बशुद्धयोग शर्भवगवत कवयवाचव दृढशनिय हव पवयव आह.े म्हिनु 

शनिायअशधकवर िहत्र्वचव आह.े  

बशुद्धतनु सांियिशुक्त िवली नवही तर कवयवाचव दृढशनिय होत नवही. 

सांपिुा सांियिशुक्तसवठी बशुद्धची श्थर अर््थव बवह् ज्ञवनवपवसनु 

िकु्त असत.े यवचसवठी ईश्वरज्ञवनवचे िहत्र् असते. (बवह्ज्ञवन vs 

ईश्वरज्ञवन).  



*अजुान ्र्गाप्रवशिचव धिा जवितो. (अिकु केले तर ्र्गा र् तिकू 

केले तर नरक)्र्गाप्रवशि िरिोत्तर भोगैश्वया इच्छव असल्यविळेु 

कवयाशनिय होत नवही. धिािवस्र शत्गिुवत्िक प्रकृशत ज्ञवन असते. 

तर ईश्वरज्ञवनवसिोर कोित्यवही बवह् पु् तकी ज्ञवनवची शकां ित सर्ा 

जलिय िवले असतव शर्शहरीसिवन असते. सांियिशुक्तसवठी 

बशुद्धयोग आह.े  

*चांचलत्र्विळेु शनिय होत नवही. पररिविभयविळेु शनिय होत 

नवही. सांियविळेु आलेले भय दबुालतव दिाशर्ते. भयवर्र िवत 

करण्यवसवठी हव धिा आह.े म्हिनु कवया execute करतवांनव 

शनष्ट्कवि किा अथवात शसशद्ध-अशसशद्ध यवत सित्र् सवधनु 

सित्र्योग सवध्य करिे ही प्रशियव शदलेली आहे.  

्र्ल्पि ्अशप धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

*बशुद्धयकु्त अर््थेत Right-Wrong ह ेदयु्यि ठरते. Priority 

योग सवध्य करिे असते. पररिवि भयवपवसनु िकु्त असतो . योग 

सवध्य होत असतवांनव बवह् ज्ञवनविळेु भ्रशित िवलेली बशुद्ध श्थर 

होते. ऐकलेल्यव शकां र्व ऐकवर्यवच्यव ज्ञवनवचव कां टवळव येतो.  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 



*िनषु्ट्यवच्यव अांतरांगवत शदव्य अिव पे्ररिव ्फुरतवत. बशुद्धयोगविळेु 

यव पे्ररिेर्र शर्श्ववस असतो. यव पे्ररिव प्रत्यि सवकवर करण्यवस ह े

िवस्र उपयोगी ठरते.  

------ 

२. ५ श्थतप्रज्ञ 

िनषु्ट्यवलव जे जीर्न लवभलेले आह,े त्यवची ओळख करुन घेतली 

नवही, जीर्नवचे Purpose जविले नवही, तर िनषु्ट्य अज्ञवनी 

अर््थेत जगत असतो, ्र्तःच्यव जीर्नवची जबवबदवरी कळत 

नवही र् आपल्यव दःुखवसवठी, अतिृीसवठी जगवर्र, पररश्थशतर्र 

दोर्ष ढकलनु आपले िनोरांजन करुन घेतो. जि ुतो एखवद्यव अदृश्य 

कैदते अडकलव असतो र् जीर्न ईश्वरवने शदलेली िहवन सांधी आह े

यवचे त्यवलव शर््िरि होते. म्हिनु भगर्तगीतेच्यव तत्र्ज्ञवनवचव 

पवयवच "बांधन-िोि "असव आह.े किवाद्ववरे यवच िशुक्तची सवधनव 

(योगः किास)ु ह ेप्रथिच अजुान ऐकतो.  

आतवपवरे्तो अजुानवलव किवाद्ववरे भोगैश्वया प्रवशि, ्र्गाप्रवशि यवची 

जवि असते. पि किवाद्ववरे बशुद्धची श्थरतव सवध्य करिे, र् 

यवसवठी सिवशध हव िब्द ऐकतो.  

ही जीर्नवची उच्च अर््थव असते. यव अर््थेत िनषु्ट्य कसव 

र्वगतो?ह ेजविनु घणे्यवसवठी प्रथिच प्रश्न करतो.  

श्थतप्रज्ञ्य कव भवर्षव? 



"एकव िेतकर् यवचव घोडव जांगलवत हरर्तो. लोक म्हितवत, र्वईट 

िवले. कवांही शदर्सवनांतर तोच घोडव इतर पवांच घोड्यवांनव घरे्नु 

येतो, लोक म्हितवत, चवांगले िवले. नशर्न घोड्यवांनव शिकशर्तवांनव 

िेतकर् यवचव तरुि िलुगव लांगडव होतो. लोक म्हितवत, र्वईट 

िवले. पढेु त्यव रवज्यवर्र यदु्ध लवदल्यव जवते. यदु्धवसवठी सर्ा 

तरुिवांनव भरती करण्यवत येते. लांगडव तरुि आपोआप र्गळल्यव 

जवतो. लोक ितेकर् यवलव भवग्यर्वन म्हितवत. " 

*र्रील घटनेत प्रत्यके र्ेळी लोक Judgemental ित दतेवत. पि 

िेतकरी यव ितविळेु infect न होतव र्तािवनवचव श्र्कवर करुन 

शनशिांत, प्रसन्सन िनवने जीर्न जगत असतो.  

न अशभनन्सदशत न दे्वशि त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।(२-५७) 

*सिदु्रवत जिव नद्यव येर्नु शिळतवत, सिदु्र श्थर असतो. तसेच 

श्थर िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवांत घटनव घडत असतवत. कोित्यवही 

इच्छव, कविनव िनषु्ट्यवची प्रसन्सनतव नि करीत नवही.  

*सखुवची श्थशत म्हिजे प्रसन्सनतव आपि जवितो, प्रसन्सनतव 

म्हिजे दःुखशर्योग म्हिजे श्थरत्र् . ही श्थती लवभण्यवसवठी 

कवयासां्कवर/बशुद्धर्रील सां्कवर हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े 

(यव प्रशियेत अनिुिे इच्छव-कवया-दृढत्र्(सांयि)-श्थरत्र्(योग)-

ज्ञवन जीर्नसांचवलनवसवठी यज्ञ भवर्वने Chanelize करण्यवत येते . 

यवचे Details पढेु येईलच) 



*शर्र्षयशचांतनवत िग्न असललेव व्यशक्त इच्छव-दे्वर्ष यव द्वांदवने infect 

होतो. अिवांत असतो. ही प्रशियव अनिुिे शर्र्षयशचांतन-आसशक्त-

कवि(greed)-िोध(अतशृििळेु अिवांती)-सांिोह (infection)-

शर्भ्रि-्िशृतभांि-बशुद्धनवि-र् हवस अिी घडते. म्हिनु अिवांत 

व्यशक्तलव सखु कोठुन शिळिवर? 

अिवांत्य कुतः सखुि ्।(२-६६) 

* सां्कवररत व्यशक्तसवठी जीर्निलु्यवांद्ववरे धवरि िवलेलव सांयि 

िहत्र्वचव असतो, तो जवगतृ असतो, पि अांसां्कवररत व्यशक्त 

यवसवठी िोपललेव असतो, त्यवचेसवठी शर्र्षय शचांतन, इच्छव 

आकवांिव हीच जवगशृत असत.े जी सां्कवरीत व्यशक्तसवठी रवत् 

ठरते.  

*सां्कवररत र् असां्कवररत ही अर््थव अनिुिे आत्िर्ि र् 

िनोर्ि यव अर््थेने दिाशर्ली आह.े पवण्यवर्र नवर् र्वर् यवने 

र्हवर्ी तसे िनोर्ि व्यशक्तच ेजीर्नसांचलन असते. तर सां्कवररत 

शकनवरव जवितो, जीर्नवचे िहत्र् जवितो, तो नवर् र्ल्हशर्त 

असतो. अांतकवळवपयांत श्थरत्र् सवध्य करीत असतो.  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यद ्िनोअनशुर्शधयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

***** 

  



अध्यवय २: िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

(२-१) : 

"शर्र्षीदन्सति ्इदां र्वक्यां उर्वच िधसुदूनः" 

(बोले तैसव चवल)े 

(२. २)/१: 

"कुतः त्र्वां कश्िलि ्इदि ्शर्र्षिे सि ्उपश्थति ्" 

 (Part I. Guilty Consciousness) 

२. २/२: 

"कुतः त्र्वां कश्िलि ्इदि ्शर्र्षिे सि ्उपश्थति ्" 

(Part II. Challanging situation) 

२. २/३: 

"अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरि ्अजुान" 

२. ३/१ : "क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा " 

Part I. Mental Poverty 

(२. ३)/२: 

"क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यत"े 

Part II.  

(Stupidity vs. Wisdom) 



२-३/३: 

"िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परन्सतप" 

(२-४) : 

"इर्षशुभः प्रशतयोत््यवशि पजुवहवार् अररसदून" 

(२-५)/१ : 

"श्रेयो भोकु्तां  भैक्ष्यि ्अशप इह लोके" 

(Your life your choice) 

(२-५)/२: 

"हत्र्वथा कविवां्त ुगरुुन ्इहरै् 

 भु् जीय भोगवन ्रुशधरप्रशदग्धवन ्" 

( Delusion vs. Awareness of Self determination) 

२. ६ :"न च एतद ्शर्द्मः कतरत ्नो गररयो 

 यद ्र्व जयेि ्यशद र्व नो जयेयःु।" 

२-७/१:"कवपाण्यदोर्षोपहत ्र्भवर्ः 

 पचृ्छवशि त्र्वि ्धिासम्िढुचेतवः" 

(२-७)/२: 

"पचृ्छवशि त्र्वां धिासम्िढू चेतवः 

 यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे" 



 (My Path?) 

(२. ७)/३: "धिासम्िढूचेतवः " 

 (धिा सांदभवातील भ्रि) 

२-७/४ : 

"यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे 

शिष्ट्यः ते अहां िवशध िव त्र्वां प्रपन्सनि ्" 

(Defing problem) 

२-८: 

"न शह प्रपश्यवशि िि ्अपनदु्यवत ्

 यत ्िोकां  उच्छोर्षिि ्इांशद्रयविवि ्।" 

(२-९): 

"न योत््य इशत गोशर्ांदि ्उक्त्र्व तषू्ट्िीं बभरू् ह" 

(My Priority!) 

२. १०/१: " प्रहसशन्सनर् भवरत " 

२. १०/२: 

"ति उर्वच हृशर्षकेिः प्रहसशन्सनर् भवरत" 

(The right time for dialogue) 

(२-१०)/३: 



"सेनयोः उभयोः िध्ये शर्शर्षदन्सति ्इदां र्चः" 

(The learning for Selfhelp) 

२. ११/१ :"अिोच्यवन ्अन्सर्िोच्त्र्ां प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे" 

२. ११/२ : " प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे " 

(२-१२) : 

" न त्रे्र्वहां जवत ुनवसां न त्र्ि ्न इिे जनवशधपः" 

(िनषु्ट्यवचे अश्तत्र्) 

(२-१४)/१: 

"िवत्व्पिवा्त ुकौंतये शितोष्ट्िसखुदःुखदवः। 

 (Fixed mindset vs. Growth mindset) 

२. १४/२: 

"आगिव अपवशयनो अशनत्यवः तवन ्शतशति्र् भवरत" 

(Reality & Change) 

२-१५/१: "यां शह न व्यथयन्सततेे परुुर्षां परुुर्षर्षाभ" 

२. १५/२:"सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते" 

२. १५/३: "सः अितृत्र्वय कल्पते" 

२. १६/१: 

"न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः" 



(२-१६)/२ : 

"उभयोःअशप दृिो अन्सतः त ुअनयोः तत्र्दशिाशभः" 

(जीर्निवगवात सत-असत शनर्ड अथवात सखुी जीर्नवचव िवगा) 

(२-१७): 

"अशर्नवशि त ुतद ्शर्शद्ध येन सर्ाि ्इदां तति ्" 

(Search for Permanent अथवात िवश्वतविी जीर्नवचे नवते) 

२. १८ :"अन्सतर्न्सत इिे दहेव शनत्य्य उक्तवः िरीररिः" 

(२-२२) : 

"र्वसवांशस जीिवाशन यथव शर्हवय" 

(Spiritual Revolution) 

(२-२६): 

"अथ चैनां शनत्य जवति ्शनत्यां र्व िन्सयसे ितृि ्" 

(सत्यवचव श्र्कवर) 

२-२७/१: 

"त्िवत ्अपररहवये अथे न त्र्ां िोशचतिु ्अहाशस" 

२. २७/२:" न त्र्ि ्िोशचतिु ्अहाशस" 

 (Stop worring, Start living) 

(२-२७)/३ : 



"त्िवद ्अपररहवयअेथे न त्र्ि ्िोशचतिु ्अहाशस" 

(जीर्नवचे जन्सिितृ्यचुि vs अध्यवत्िज्ञवन) 

(२-३०): 

"दहेी शनत्यि ्अर्ध्यः अयां दहे ेसर्ा्य भवरत" 

(िवश्वत-अिवश्वतवचे ज्ञवन) 

२. ३१/१ : 

 "्र्धिाि ्अशप चवरे्ि न शर्कशम्पतिु ्अहाशस" 

(२. ३१)/२: 

"धम्यवात ्शह यदु्धवत ्श्रयेः अन्सयत ्िशत्य्य न शर्द्यते" 

(्र्भवर्शनयत-सहजकवया-्र्धिा) 

२. ३१/३: 

"धम्यवात ्शह यदु्धवत ्श्रयेो अन्सयत ्िशत्य्य न शर्द्यते" 

(प्रज्ञवर्वद Excuses vs. ्र्धिा Self approval) 

(२-३२)/१: 

"यदृच्छयव च उपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्अपवर्तृि ्" 

(जीर्नशर्कवसवचे द्ववर ) 

२-३२/२ : 

"सशुखनः िशत्यः पवथा लभन्सते यदु्धि ्इदृिि ्" 



(२-३३)/१: 

"अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस?" 

(बवह् र् आांतररक सांग्रवि) 

२-३३/२:"ततः ्र्धिां शकशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस" 

(२-३३)/३ : 

"ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस" 

 (Low aim vs. High aim) 

२. ३४/१: 

"अशकशतां च अशप भतूवशन कथशयष्ट्यशन्सत ते अव्ययवि ्" 

(शनशककयतव) 

२. ३४: 

"सांभवशर्त्य च अकीशताः िरिवत ्अशतररच्यते" 

(Tie and Tiebreaker) 

(२-३५)/१: 

"भयवत ्रिवत ्उपरतां िां्यन्सते त्र्वां िहवरथवः" 

 (Breaking barrier of fear) 

(२-३५)/२: 

"येर्षवां च त्र्ि ्बहुितो भतू्र्व यव्यशस लवघर्ि ्" 



(जीर्निलु्ये Lifevalues) 

(२. ३६)/१ : 

"अर्वच्य र्वदवांि बहून ्र्शदष्ट्यशन्सत तर् अशहतवः" 

(जगवतील शटकव करण्यवची सांर्य vs सिितव) 

२. ३६/२: 

"शनांदशन्सत तर् सविर्थयां ततः दःुखतरां न ुशकि ्?" 

(Determination vs. Devotion) 

(२-३७)/१: 

"हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि"् 

२. ३७/२ : 

"त्िवत ्उशत्तष्ठ कौंतेय यदु्धवय कृतशनियः" 

२-३८/१: 

"सखुदःुखे सिे कृत्र्व लवभवलवभौ जयवजयौ" 

 (Duality vs Excellence/Devotion/Loyalty) 

२. ३८/२: 

"ततो यदु्धवय यजु्य्र् नैर्ां पवपि ्अर्वप््यशस" 

(Non violence) 

२. ३९/१: 



"एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ"ु 

 (MasterKey ) 

२. ३९/२: "किाबांधां प्रहव्यशस" 

(२. ३९)/३: 

"बदु ्दध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस" 

 (Self discipline/Disciplined mind) 

(२-४०)/१: 

"न इह अशभिि नविोअश्त प्रत्यर्वयो न शर्द्यते" 

(Strength grows when we dare) 

२. ४०/२: 

"्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्" 

२. ४०/३ : "त्वयते िहतो भयवत ्" 

२. ४१/१ :" व्यर्सवयवशत्िकव बशुद्धः " 

२-४१/२: 

"व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन" 

(शनियवचे बळ) 

२-४१/३: 

"बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयो अव्यर्सवशयनवि"् 



 (Transformation) 

(२. ४१)/४ : 

" बदु्धयोअव्यर्सवशयनवि ्" 

(कवयवाचव एकशनिय नसि)े 

२. ४२/१: 

"यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दशन्सत अशर्पशितः" 

 (Bookish knowledge vs. Best version of SELF)  

(२-४२)/२ : 

"रे्दर्वदरतवः पवथा न अन्सयत ्अ्तीशत र्वशदनः" 

(पु् तकी ज्ञवन र् र्तािवन) 

(२. ४३)/३: 

"कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां" 

(Ritual vs. Philosophy of life) 

(२. ४३)/४ : 

"शियवशर्िरे्षबहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत" 

(The goal of life) 

२-४४/१: 

"भोगैश्वया प्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्" 



(Logic of Internal battle) 

(२-४४)/२: 

"व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते" 

(Importance of Determination) 

२-४५:"शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन"् 

 (Principle of Rightousness) 

(२. ४६):"यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके" 

 ( ज्ञवन यव सांदभवात उशक्त vs कृशत) 

२. ४७/१: 

"किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन" 

 (Know your Rights) 

२. ४७/२: " किाण्येर्वशधकवर्ते" 

(२-४७)/३ : 

"किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन" 

(्र्तःचे अशधकवरिेत्) 

(२-४७)/४ : 

"किाण्येर् अशधकवरः ते" 

(Power of Choice) 



२-४७/५: 

"िव किाफलहतेःु भःू िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि" 

 (अपेिव vs अशधकवर) 

२. ४८/१: "योग्थः कुरु किवाशि " 

 ( " Elevating yourself to higher level of 

consciousness. ") 

२. ४८/२ : 

"योग्थः कुरु किवाशि सांगां त्यक्त्र्व धनांजय" 

(शनर्ड, शनिाय र् अशधकवर Choice Architecture) 

(२-४८)/३ : 

"शसशद्धअशसध्योः सिो भतू्र्व सित्र्ांयोग उच्यते" 

(सखुी जीर्न र् सखुवची सवधनव) 

२. ४९/१:"दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय" 

२. ४९/२: "बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ " 

 (I. SELF AWARENESS) 

२-४९/३ : 

"बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिवः फलहतेर्ः" 

 (II. बौशद्धक पांगतु्र् vs. बौशद्धक सिि) 

(२-४९)/४ : 



"बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिवः फलहतेर्ः" 

(III. Right mental attitude) 

२. ५०/१ :"बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृत"े 

(२-५०)/२:"बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृत"े 

 (Right work or right path?) 

२. ५०/३: "त्िवत ्योगवय यजु्य्र् " 

 (Transformation) 

२. ५०/४: "योगः किास ुकौिलि ्" 

 Mindfulness (िवनशसक व्यवयवि) 

*२-५१ 

"किाजां बशुद्धयकु्तव शह फलां त्यक्त्र्व िनीशर्षिः" 

(Art of Transformation) 

२. ५२/१ : "यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत" 

(Task of Overriding automatic Behavior) 

२. ५२/२: "तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च" 

 ( उशक्त आशि कृशत) 

(२-५३)/१:"श्रशुतशर्प्रशतपन्सनव ते यदव ्थव्यशत शनिलव" 

(२-५३)/२: 



"सिवधौ अचलव बशुद्धः तदव योगि ्अर्वप््यशस" 

(श्थतप्रज्ञ) 

२-५४/१:"श्थतप्रज्ञ्य कव भवर्षव?" 

२. ५४/२ :"श्थतधीः शकां  प्रभवरे्षत ्शकि ्आसीत व्रजेत ्शकि ्?" 

(२. ५६)/१ : 

" दःुखेर्ष ुअनशुद्वग्न िनः सखुरे्ष ुशर्गत्पहृः" 

(श्थतप्रज्ञ-िवश्वत सखुवचे रह्य) 

२. ५६/२: 

"र्ीतरवगभयिोधः श्थतधीः िशुनः उच्यते" 

(Weak vs. Strong State of mind) 

(२-५८): 

:"इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव" 

 (Principle of freedom) 

(२-५९): 

"रसर्ज्यां रसोअशप अ्य परां दृि्र्व शनर्तात"े 

(Higher taste ceases lower) 

(२. ६०): 

"इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः" 



२. ६१: "यकु्त आसीत ित्परः" 

 (Priority of Life) 

(२. ६२)/१: 

"ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगः तेर्ष ुउपजवयत"े 

(बशुद्धनवि vs बशुद्धयकु्त) 

२. ६२/२: 

"सांगवत ्स्जवयते कविः कविवत ्िोधः अशभजवयत"े 

(The barrier & its breaker) 

(२-६३) : 

"्िशृतभ्रांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत" 

(शर्नविकवले शर्परीत बशुद्ध ) 

 (२-६४)/१ : 

"रवगदे्वर्षशर्िकैु्तः त ुशर्र्षयवन ्इांशद्रयःै चरन"् 

(व्यर्हवरवत असतवांनव िवांशत अनभुर्िे अथवात सखुी जीर्नवचव 

िवगा) 

२. ६४/२ : "आत्िर्श्यैः शर्धेयवत्िव " 

 (Regulating Principle of Freedom 

(२-६४)/३: 

"आत्िर्श्यै शर्धेयवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत" 



२. ६५/१:"प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते" 

 (सखुी जीर्नरह्य) 

(२-६५)/२:"प्रसन्सनचेतसो ह्वि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठत"े 

 (र्तािवनवतील प्रसन्सनतव) 

२. ६५/३ : " प्रसन्सनचेतसो ह्वि ु" 

 (शचत्तवची प्रसन्सनतव Happy-minded) 

२. ६६/१ : नवश्त बशुद्धः युक्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव?  

 (्र्तःच्यव िवगवाचव सां्कवर) 

(२-६६)/२:"अिवांत्य कुतः सखुि ्" 

 (Happy life) 

२-६७/१ :" इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्शधयते" 

२. ६७/२:  

"तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस" 

२. ६८ :" त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव" 

२. ६९/१ : 

"यव शनिव सर्ाभतूवनवां त्यवां जवगशता सांयिी" 

२. ६९/२: 

"य्यवां जवग्रशत भतूवशन सव शनिव पश्यतो िनेुः" 



(्र्वथा-परिवथा, जगतशहतवय-उच्च शर्चवरवचव प्रर्वह) 

२. ७०/१ :"आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ् 

 सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्" 

(२-७०)/२: 

"तद्वत ्कविव यां प्रशर्श्यशन्सत सरे् 

 स िवांशति ्आप्नोशत न कविकविी" 

(Our priority:Peace or Desire?) 

२. ७१:"शनिािो शनरहांकवरः स िवांशति ्अशधगच्छशत" 

(Peace, the gate of happiness) 

  



(२-१) 

******************** 

तां तथव कृपयव आशर्िि ्अश्रपुिूवा कुलेििि।् 

शर्र्षीदन्सति ्इदां र्वक्यां उर्वच िधसुदूनः।।  

******************** 

(२-१): 

"शर्र्षीदन्सति ्इदां र्वक्यां उर्वच िधसुदूनः" 

(बोले तैसव चवल)े 

भगर्दगीतेत व्यर्हवर आशि अध्यवत्ि(शकां र्व ्र्धिा) यव सांदभवात 

दोन भवगवत ्पष्ठ शसिवरेखव आलेली आह.े ही रेखव शर्चवर(भवष्ट्य) 

आशि कृशत यव सांदभवातील तवांशत्क शर्भवगशि दिाशर्ते. प्रथि भवग 

व्यर्हवर र्व शर्चवरवचव आह.े हव भवग अजुान कुरुिेत्वर्र(कवयािेत्) 

येईपयांत आलेलव आह.े येथे त्यवलव शनयतकवया(्र्धिा)शिळते. तर 

दसुरव भवग कृशतचव आह.े हव भवग अजुानवचव शर्र्षवद येथनु सरुु 

होतो. हवच भगर्दगीतव ज्ञवनवचव िहत्र्वचव भवग आहे.  

तां तथव कृपयव आशर्िि ्अश्रपुिूवा कुलेििि।् 

शर्र्षीदन्सति ्इदां र्वक्यां उर्वच िधसुदूनः।।(२-१) 

व्यर्हवर आशि अध्यवत्ि यवतील तवांशत्क शर्भवगशि अनिुिे भवष्ट्य 

र् कृशत यव सांदभवात लिवत घेतली तर जीर्न शर्कवसवचे रह्य 



कळत.े कवयवाचे िहत्र् कळत.े आपि जे भवष्ट्य बोलतो त्यवचव 

व्यवर्हवररक उपयोग कळतो. "बोले तैसव चवले " यव सांदभवात 

व्यर्हवरवत कृशतच्यव भवगवलव Personal Loyalty म्हिनु जग 

ओळखते. हवच भवग शर्कवसभवग ठरतो. िनषु्ट्यवची खरी पररिव 

यवांच शर्कवस भवगवत होते. यव भवगवत िनषु्ट्यवलव ्र्तःचव िवगा 

्र्तःलवच चवलवयचव असतो. ्र्तःलवच अडथळ्यवर्र िवत 

करवयची असते. ह ेअडथळे पवर करिे जिल ेनवही तर र्व्तर् 

hide होते र् िनषु्ट्य ज्ञवन, धिा, आदिा यवचव दवखलव दरे्नु सिथान 

करतो. शनरथाक भवष्ट्य बोलतो. धिाभवष्ट्य बोलिे र् धिा जगिे 

यवांतील भदे भगर्दगीतव ्पि करते.  

िनषु्ट्य "योग्य" सिजनुच जगत असतो. जगत असतवांनव ्र्तःचे 

सिथान करिे, इतरवांनी कवय करवर्े र् करु नये, यव 

शर्चवरसरिीचव(Habit of thinking) शिकवर होतो तेंव्हव 

शकशतही ज्ञवन घेतले तरी हीच शर्चवरसरिी घट्ट होत जवते. यव 

भशूिकेलव िनषु्ट्य ज्ञवनी भशूिकव सिजतो पि र्व्तर्वत हव व्यर्हवर 

असतो.  

 

१. कवय हर्े?/शनिाय/शनयतकवया 

 व्यर्हवरवत फवयदव-नकुसवन, ज्ञवन, धिा(चवांगले-र्वईट) यव सर्वांचव 

शर्चवर होतो. चचवा होतवत, शनयोजन होते र् कवया ठरते. िनषु्ट्यही 



ध्येय ठरशर्तो र् कवया ठरते. व्यर्हवरवत "कवय हर्े" ही 

पवरदिाकतव असेल तर िनषु्ट्यवलव ्र्तःची भशूिकव शिळते. 

शनयतकवया शिळते. शनिाय ठरतो.  

सिहुवत शनिाय होतो. यवद्ववरे िनषु्ट्यवलव शनयतकवया शिळते. 

िहवभवरतवत धिायदु्ध ठरते र् अजुानवलव शनयतकवया शिळते.  

२. कृशत :Determination(्र्धिा, बशुद्धयोग-एकशनिय) 

िनषु्ट्यवच्यव अशधकवरवत कवया आह.े र् जगतवांनव कवयाच घडत 

असते. यव कवयवातील द्वांद्व िवगवात अडथळव बनतो. यव 

अडथळ्यवलव र्ि िवल्यविळेु अज्ञवन असते. ही िनोर्ि भशूिकव 

असते. ्र्तःर्रील command सटूत.े आत्िर्ि भशूिकेत िवगा 

दृढ होतो. हीच भशूिकव धवरि करण्यवसवठी जीर्नवत ईश्वर ज्ञवनवचव 

आश्रय िहत्र्वची भशूिकव बजवर्ते. जीर्निवगा "अितृत्र्वय 

कल्पते" असव होतो. ज्ञवनविळेु सांिय शिटतो र् कवयाशनिय होतो. 

यव िवगवार्र शनष्ट्कवि कवया घडते.  

३. सवर : 

प्रत्यि कवयवाद्ववरे भौशतक तसेच आध्यवशत्िक शर्कवस होतो. 

आध्यवशत्िक शर्कवस यव सांदभवात योग अथवात दःुखवन्सत िशक्त, 

शनभायतव यवलव भगर्दगीतेत प्रवधवन्सय शदलेले आह.े  

*भवष्ट्य र् कृशत यवांत जीर्नशर्कवसवसवठी कृशत Priority असते.  

* चवांगलेपिव सिि होण्यवसवठी भगर्दगीतव ज्ञवन आह.े  



*भय िनोदबुालतव दिाशर्ते. शनभायतव सविर्थया दिाशर्ते.  

* जीर्नवत दःुख आह,े दःुखविळेु िनोदबुालतव येते. म्हिनु "योगः 

किास ुकौिलि ्" हव भगर्दगीतेचव सांदिे आह.े  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्।(२-५०) 

प्रत्येक िनषु्ट्यवलव ्र्तःचव िवगा चवलवयचव असतो र् यवचचे 

िनषु्ट्यवलव अज्ञवन असते. अहांकवरविळेु ह ेअज्ञवन कवयि रवहते.  

"Everyone thinks of changing world but no one 

thinks of changing himself. " 

Leo Tolstoy------ 

हचे अज्ञवन दरु करण्यवसवठी ईश्वरवचे ज्ञवन भगर्दगीतेत "ज्ञवन" यव 

सांदभवात आलेले आह.े (ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्). यव ज्ञवनविळेु 

्र्तःचव प्रर्वस ईश्वरधविवकडे आह,े यवचव बोध होतो र् 

ईश्वरज्ञवनवचव आश्रय ्र्तःची भशूिकव correct करण्यवसवठी 

(सांियिशुक्त) आह ेयवची प्रशचशत येते.  

 

 **********  

  



 (२. २) 

******************** 

कुतःत्र्वां कश्िलि ्इदि ्शर्र्षिे सिउपश्थति ्। 

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरि ्अजुान ।। 

******************** 

 (२. २)/१: 

" कुतःत्र्वां कश्िलि ्इदि ्शर्र्षिे सि ्उपश्थति ्" 

 ( Guilty Consciousness) 

िव शनर्षवद प्रशतष्ठवां त्र्िगिः िवश्वतीः सिवः । 

हव रविवयिकवर िहशर्षा र्वशल्िशकचव प्रथि श्लोक आह े. हवच 

रविवयिवचव (तवशत्र्क) आधवर आह,े यवत िहशर्षाचे हृदय द्रर्ले र् 

व्यवधवने िौंच पिवच्यव आनांदवत शर्रजि घवलिवर् यव र् नरवचव 

र्ध करिवर् यव व्यवधवलव िवप शदलव.  

 "हृदय द्रर्िे (परशपडव पवहुन)"ही रविवयिवची सरुुर्वत आह ेतर 

"हृदयदौबाल्य(दरै्ी-चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे दःुख)" भगर्तगीतचेी 

सरुुर्वत आह.े भगर्तगीतते भगर्वन उर्वच प्रथि श्लोक िहत्र्वचव 

आह.े यवांत अजुानवच्यव "हृदयदौबाल्यवर्र" भवष्ट्य आह.े  

कुतः त्र्वां कश्िलि ्इदि ्शर्र्षिे सि ्उपश्थति ्। 

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अकीशताकरि ्अजुान।।(२-२) 



अिव कशठि प्रसांगी (िोहरुपी) अांधवर कसव शनिवाि िवलव?श्रषे्ठ 

व्यशक्तलव अिोभशनय आह.े  

िनषु्ट्य्र्भवर्वतील ्र्वथा-परिवथा, नम्र-दपा यव आधवरवर्र चवांगले 

-र्वईटही लेबल लवर्ण्यवत यतेे. "आजकवल" चवांगलेपिव चवलत 

नवही असे लेबलही लवर्ण्यवत येते. यविळेु भलेभले गोंधळतवत. 

अजुानही गोंधळलव. र् िनषु्ट्य्र्भवर्वतील यवच गोंधळवर्र उपवय 

भगर्तगीतेने सचुर्लव.  

दरै्ीगिु सांपशत्तिध्ये प्रथिगिु "अभय" आह,े तर िेर्टचव गिु 

नम्रतव आह.े चवांगलेपिव असलव तरी ्र्तःतील न्सयनुगांड, 

िवनशसक गलुवशि, िवनशसक अपांगत्र् यवर्र शर्जय 

शिळशर्ण्यवसवठी भगर्तगीतव शनशित असे िवगादिान करत.े  

अभयांसत्त्र्सांिशुद्धः ...  

...... न अशतिवशनतव भर्शन्सत सांपदि ्दरै्ीि ्।(१६-३) 

All the seven deadly sins (To be greedy. To be 

hateful. To have lust... ) are part of human nature. 

Of course, you have to control them, but if you're 

made to feel guilty for being human, then you're 

going to be trapped in a never-ending sin-and-repent 

cycle that you can't escape from.  

Marilyn Manson 



िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिव, नम्रतव जीर्नशर्कवसवतील सवधन आह.े 

जीर्नशर्कवसवतील सवधन र् सवध्य यवतील भेद जविलव नवही तर 

गोंधळ होतो. िनषु्ट्यवत न्सयनुगांड असिे, आत्िशर्श्ववस नसिे, भय 

असिे, परवर्लांशब असि,े Determination चव अभवर् असिे. 

अथवात ्र्तःलव कृशत करण्यवसवठी आत्िशर्श्ववस नसिे पि 

इतरवांनव िवत् त्यवच कवयवासवठी दरुवग्रह करिे. यवचव पररिवि 

्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु सतत इतरवांर्र शटकव करिे, इतरवांनी कवय 

करवर्े यवर्र भवष्ट्य करिे. पि ्र्तः िवत् आपल्यव शनशककयतेचे 

सिथान करिे. हव व्यशक्तित्र्वतील Error असतो. र् यवच Error 

लव भगर्तगीतेने प्रकविवत आिले आह.े  

"Everyone thinks of changing the world, but no one 

thinks of changing himself. " 

Leo Tolstoy 

 जगवने कसे र्वगवर्?ेकसे चवलवर्े? यवचव आयषु्ट्यभर िनषु्ट्य 

आढवर्व घेतो. र् अिकु व्यशक्त, जग कसे र्वईट आह ेयवर्र भवष्ट्य 

करतो. पि जे अशधकवरवत आह,े "्र्तः बदलिे" यवर्र दलुाि 

होते. म्हिनु गवशलब म्हितो,  

"धलु थी चेहरेपर हि आईनव सवफ करते रह।े 

उम्रभर गवशलब यही गलशत दोहरवते रह।े" 

 



सवर : 

हृदयदौबाल्य Stress तसेच Guiltyness चे ही कवरि ठरत.े 

भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवचव Standard िवगा, जीर्नवचे शनशित 

ध्येय यवर्र भवष्ट्य करते.  

Standard Path: 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

सवध्य: 

न इह अशभिि नविोअश्त प्रत्यर्वयो न शर्द्यते। 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।।(२-४०) 

********* 

(२. २)/२ : 

"कुतः त्र्वां कश्िलि ्इदि ्शर्र्षिे सि ्उपश्थति ्" 

(Challanging situation) 

"It is Universal need to teach people how to take 

effective action in challenging situations. " 

िनषु्ट्यजीर्नवांत Challanging situation येतवत. यवचेच नवांर् 

िनषु्ट्यजीर्न आह.े यवरे्ळी िनषु्ट्यवची शियव-प्रशतशियव (Action-

Reaction) किी असते, हीच िनषु्ट्यवच्यव व्यशक्तित्र्वची, State 



of progress ची पररिव असते. जि ुयवच पररिेत अजुानवलव 

उतरशर्ले असते.  

*Situation : Negative vs. Challanging  

यदु्धवच्यव प्रत्यि िस्त्रप्रहवरप्रसांगीच अजुान दःुखी होतो र् 

प्रशतशियव दतेो. दःुखी होिे घटनेतील प्रशतशियवच (Reaction) 

असते. अथवात जीर्नवतील दःुख Situation ची प्रशतशियव असते. 

म्हिनुच ही Situation च Challanging ठरत असते.  

अजुानवची यदु्ध न करण्यवची शनर्ड र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी धिाज्ञवन सवांगिे ही त्यवची यवच Situation लव 

प्रशतशियव असते. अथवात प्रवि Situation लव Negative 

situation बनशर्तो.  

सिवजवत घटनव घडतवत र् प्रशतशियव यते असतवत. तसेच 

िनषु्ट्यजीर्नवांत अिव Situation येतवत. यवर्रील प्रशतशियव ही 

्र्वभवशर्क सांर्य असते. पि शनशित शियव करण्यवची खरी गरज 

असते . अजुानवच्यव जीर्नवतील ही घटनव Challanging 

situation असते, पि प्रशतशियव त्यवच्यव जीर्नवतील Negative 

Situation दिाशर्ते, अथवात अजुान Challanging situation 

लव Negative Situation करतो. येथेच Life of reaction र् 

Life of Action यवतील भदे भगर्तगीतव ्पि करते.  

 



A life of reaction is a life of slavery, intellectually 

and spiritually. One must fight for a life of action, 

not reaction  

- RITA MAC BROWN 

* Challanging Situation ची ओळख (र्व्तर्) 

Bhagwatgeeta is translation of the earlier Spiritual, 

Social psychology and related fields into meaningful 

insights and tools that individuals can use in their 

everyday lives to transform negative situations and 

create positive change.  

जसव रोग िवलव तर और्षध घेतो, तसेच जीर्नवतील Situation- 

Negative situation, यवतील प्रशतशियव र् शियव यवतील भेद, 

िवनशसक दबुालतव र् सिितव यवतील भेद जवििे आर्श्यक 

असते. भगर्तगीतव हवच भदे दिाशर्त आह.े  

अजुानवची िवनशसक दबुालतव ही घटनेतील प्रशतशियव असते. 

श्रीकृष्ट्ि दबुालतेचव त्यवग करुन शियव करण्यवशर्र्षयी सवांगतवत.  

 

कुतः त्र्वां कश्िलि ्इदि ्शर्र्षिे सि ्उपश्थति ्।(२-२) 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

 



Challanging situation आली शक िनषु्ट्य शर्चशलत होतो. 

अजुान यवचेच कवरि सवांगतो. यव Situation च्यव प्रशतशियेतील 

सत्य (र्व्तर्) सवांगतो. र् येथे प्रश्नवची पवरदिाकतव यतेे. 

दःुखिशुक्त किी होईल? 

*शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन : 

There might number of circumstances, emotions, 

values drives the life. But it is response either fear or 

faith cause the drive. Fear arrest the devepopement 

and keeps life stagnant. Faith motivate life to 

 get ahead.  

भगर्तगीतेने शर्कवसिवगवातील ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांची शनशित 

भशूिकव ्पि केली आह.े सांिय भय शनिवाि करते. ज्ञवन सांिय 

शिटर्नु शर्श्ववस शिळर्नु दतेे. किवाद्ववरे (Action) शर्कवस होतो. 

भशक्त(Devotion) प्रत्यि शर्कवस सवध्य करते.  

****** 

(२. २)/३ 

"अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरि ्अजुान" 

िनषु्ट्य आपल्यव भवर्नवांनव कसे respond करतो, यवसांबांधी 

भगर्तगीतेचव हव शर्र्षय बनतो. िनषु्ट्य र् पि ुयवांत िहत्र्वचव भेद 

बशुद्धचव असतो ह ेआपि जवितो. िवनसिवशस्त्रय भवर्षते हव भेद 



Self Consciousness System चव असतो. यव System चव 

उपयोग करण्यवची कलव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आहे.  

{यवच सांदभवात िवनसिवशस्त्रय शर्र्षय पशुढलप्रिविे येतो.  

"How to understand the emotions and how to 

adaptively relate to and process them. "  

That feelings are primitive, animalistic response sets 

that orient the individual toward action.  

Shame orients you to submit,  

anger to punish other,  

fear to run away.  

In contrast to such simple impulses, human society 

often requires very complex, long term responses.  

However, unlike animal, humans have a whole 

additional dimension of consciousness, called the 

self-consciousness system.  

Emotions: 

1. Emotions are a central part of core consciousness.  

First, there are your sensory perceptual experiences 

(i. e. , seeing trees, hearing music).  



Second, there are drives (i. e. , good things you 

intuitively want to approach and bad things you 

intuitively want to avoid).  

 Third, there are emotions, which are “response 

sets” that prepare and energize action in response to 

perceptions and drives.  

2. Emotions provide information about one’s core 

goals and needs.  

3. There are two broad systems of emotions, 

negative and positive.  

Negative emotions signal threat to needs and goals 

and energize avoidance.  

Positive emotions signal opportunity to meet needs 

and goals and energize approach.  

4. Emotions prepare an individual for action.  

5. There are differences in emotional temperaments.  

----What we need going forward is : 

we must learn to adaptively regulate the more 

problematic action oriented aspects of feelings, and 



effectively merge them with our long term goals and 

valued states of being. } 

बशुद्ध भ्रि पवर्ली असतव भवर्नवांचे Processing ज्यव पद्धतीने 

होते, ती Maladaptive Processing असते. यविळेु नकवरवत्िक 

भवर्नव धवरि होते. िनषु्ट्य भवष्ट्यवतनु आपल्यव भवर्नव व्यक्त 

करतो. दःुखी िवल्यवर्र अजुानवने आपल्यव भवर्नव व्यक्त केल्यवत. 

श्रीकृष्ट्ि यवर्र Respond करतवत, अिव कशठि प्रसांगी तिुी 

दबुळी भशूिकव तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठ श्रेिीतील व्यशक्तसवठी 

अिोभशनय आह!े 

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरि ्अजुान।(२-२) 

क्लैब्यां िव्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते।(२-३) 

अजुान सर्ाप्रथि र्व्तर् श्र्कवर करतो. र् सकवरवत्िक सांर्वद सरुु 

होतो. भगर्तगीतव ज्ञवनविळेु अजुानवची नकवरवत्िक भवर्नव 

सकवरवत्िकिध्ये बदलते. र् यदु्धवस तयवर होतो. िवनसिवशस्त्रय 

भवर्षेत ही प्रशियव"Adaptive Processing of Emotions" 

म्हिनु ओळखल्यव जवते.  

"निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व" 

 ****००****** 

 

  



 (२-३) 

******************** 

क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते। 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।। 

********************* 

२. ३ /१: "क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा " 

Part I. Mental Poverty 

Mental health is often missing from public health 

debates even though it's critical to wellbeing.  

Diane Abbott 

भगर्तगीतव िनोशर्ज्ञवन िेत्वतील िहवन सांिोधन आह.े म्हिनुच 

भगर्तगीतव ज्यव कवरिविळेु सवांगण्यवत आली, त्यवचे कवरि प्रथि 

जविनु घिेे आर्श्यक आह.े हचे श्रीकृष्ट्िवांनी अगदी सरुुर्वतीलव 

र्दलेल्यव यव सांदिेवत आह.े  

क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते। 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप ।।(२-३) 

The very greatest things - great thoughts, 

discoveries, inventions - have usually been nurtured 



in hardship, often pondered over in sorrow, and at 

length established with difficulty.  

Samuel Smiles 

िनषु्ट्यवलव सखुिवांती हर्ी असते. पि यव सखुिवांतीचव ित् ुकोि? 

यवचव िोध न घेतव सरळ Philosophy र्वपरतो . र् पशुढल प्रर्वस 

करतो.  

Those who lack the courage will always find a 

philosophy to justify it.  

Albert Camus 

अजुान सिथानवसवठी Philosophy र्वपरतो.  

सिवजवत असे भवष्ट्य आपि ऐकत असतो . "िवनशसक दबुालतव" 

हव ित् ुतसवच कवयि रवहुन Conditioned होत असतो.  

"Born to win but conditioned to loose" 

िवनर्जन्सिच िनषु्ट्यवलव लवभलेले िौल्यर्वन रत्न आह.े केर्ळ 

जीर्न आह ेम्हिनु जगवयचे, ह ेपिलुवही कळते. म्हिनु "क्लैब्यां 

िव ्ि गिः पवथा" यवद्ववरे भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव जवगे करीत आह.े 

िवनर्जन्सिवलव पिुात्र् सवकवर करण्यवचे र् अनभुर्ण्यवचे िवस्त्र 

सवांगते.  

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो. र् सांर्वद सरुु होतो.  



िनषु्ट्य र्व्तर् श्र्कवर करीत नवही र् अज्ञवनी भशूिकेलव ज्ञवनी 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. हीच नकळत चकु करतो. िनषु्ट्यवच्यव 

यवच भशूिकेिळेु र्व्तर्वतील प्रश्नवचे शनदवन होत नवही. यविळेु 

शनरोगी सांर्वद होत नवही. म्हिनु भगर्तगीतव येथे प्रज्ञवर्वदी 

भशूिकव vs. ज्ञवनी भशूिकव (Rightous) यवतील भेद दिाशर्ते.  

"Discouragement, fear, doubt, lack of self-

confidence, are the germs which have killed the 

prosperity and happiness of tens of thousands of 

people. " 

Orison Swett Morden  

************* 

२. ३/२: 

"क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यत"े 

Part II.  

. Stupidity vs. Wisdom 

*प्रवशचन vs आधशुनक: 

ज्ञवन:(भवरशतय )प्रवशचन ग्रांथवतील ज्ञवन र् आधशुनक ज्ञवनशर्ज्ञवन 

यवांत प्रवशचन र् आधशुनक असव भेद केल्यव जवतो. जगवने 

आधशुनक ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे िहत्र् शनशर्ार्वद िवन्सय केलेले आह.े पि 

"ज्ञवन" प्रवशचन र्व आधशुनक होत नवही. ज्ञवन हे ज्ञवनच असते, 



त्यवांत दररोज भर पडत असत.े र्तािवनवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी 

ज्ञवनच उपयोगी पडत.े ह ेर्व्तर् श्र्कवरले तर प्रवशचन ग्रांथवतील 

ज्ञवनवचे िहत्र् "ज्ञवन" यव सांदभवात र्तािवनवत उपयोगवसवठी 

जगवसिोर आले पवशहजे.  

सखुदःुख- 

 िनषु्ट्यजीर्नवतील दःुख, अिवांशत, अडचिी ही प्रवशचन र् 

आधशुनक होत नवही. िहवभवरतवत अजुान यदु्धिेत्वर्र दःुखी होतो. 

अिवांत होतो र् यदु्ध करिे अधिा आह ेअसे Judgement दतेो. 

्र्तःचे र्व्तर् न श्र्कवरतव ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

उपलब्ध ज्ञवनवचव र्वपर करतो. नकवरवत्िक असनुही ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवची सिवजवतील हीच "अज्ञवनवची सांर्य" 

असते. यव सांर्यीलव िवका  ट्रे्न सरळ Stupidity म्हितो.  

"Never argue with stupid people, they will drag you 

down to their level and then beat you with 

experience. " 

-Mark Twain 

श्रीकृष्ट्िवांनी यवच Stupidity लव "क्लैब्य" सांबोधले.  

क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते। 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।।(२-३) 

*चकुीची सांर्य(अज्ञवनी) vs. ज्ञवनी 



िनषु्ट्य प्रकृशतनसुवर(/्र्भवर्शनयत सांर्यीनसुवर)जगतो. िवगवात 

अडचि आली असतव चकुीच्यव सांर्यीिळेु नकळत 

अज्ञवनवच्यव(द्वांद्व) जवळ्यवत सवपडतो र् ्र्तःच ्र्तःचव िवगा 

अडर्ीत असतो.  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

तयोःन र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

भगर्तगीतव यवच चकुीच्यव सांर्यीर्र िवत करण्यवसवठी ज्ञवनवचे 

िहत्र् सवांगते. यवांत प्रथि टप्पव असतो, र्व्तर्वचव श्र्कवर करिे. 

यविळेु शनशित शर्र्षय शिळतो, प्रश्नवचे शनदवन होते.  

येथे अजुानवचव शर्र्षय असतो,  

"शनयतकवयवाद्ववरे दःुखिशुक्त?" 

कवया व्यर्हवरवतील सवधन असते. हव व्यवर्हवररक िवगा सकवि 

असतो. यविळेुच अजुानवचव कवयवाचव शनिय डळिळतो. म्हिनु 

प्रत्यि कवया करतवांनव कवया शनषे्ठने व्हवरे्, (योग)िशक्तची सवधनव 

व्हवर्ी यवसवठी यवच व्यवर्हवररक िवगवाचे "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

रवजिवगवात Transformation आर्श्यक असते. यव िवगवार्र 

शनयतकवया ्र्धिवात, शनिाय दृढशनियवत (Determination) 

पररर्शतात होते. ईश्वरभशक्त म्हिजे कवयासिपाि/फलत्यवग यवप्रिविे 

अथाबोध होतो. र् िशक्तची सवधनव होते. म्हिनु म्हटले,  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 



"A true teacher would never tell you what to do. But 

he would give you the knowledge with which you 

could decide what would be best for you to do. " 

Christopher Pike(Writer of Sati) 

******* 

(२-३)/३:"िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परन्सतप" 

III. Wisdom 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय उपश्थत होण्यवचे कवरि "श्रीकृष्ट्िवांनी 

अजुानवलव सर्ाप्रथि केलेले (दोन verses िधनु) सांबोधन " यवतनु 

्पि होते.  

कुत्त्र्व कश्िलि ्इदां शर्र्षिे सि उपश्थति ्।(२-२) 

.....  

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परन्सतप।(२-३) 

चवांगलव, िरु, शर्द्ववन असलेल्यव अजुानवलव श्रीकृष्ट्िवांनी श्रषे्ठ श्रेिीत 

गिले. आपले शनयतकवया करण्यवसवठी तयवरीत असतवांनवच 

त्यवलव चहुकडे दःुखवचव पहवड (्र्तःलवही दःुख र् इतरवांनवही 

दःुख)जविर्तो. जविनुबजुनु खड्ड्यवकडे कवां जवरे्?अिी त्यवची 

िनःश्थशत होते. र् तो जो उपवय करतो, आपली योग्यतव शसद्ध 

करण्यवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो.  



चवांगलेपिव जेंव्हव दबुालतव ठरते र् शनशककयतेचे सिथान होते, तेंव्हव 

सिथानवथा केलेले भवष्ट्य नकवरवत्िक भवर्नेचे प्रशतशबांब असते. 

यवचवच अथा आपल्यव चवांगल्यव भवर्नवांनवही सकवरवत्िक आकवर 

दणे्यवस(Processing of emotion) अजुान असिथा ठरतो. यवलव 

िवनसिवशस्त्रय भवर्षेत Maladaptive processing of emotion 

म्हटले जवते.  

*Negative emotions signal threat to needs and goals 

and energize avoidance.  

Positive emotions signal opportunity to meet needs and 

goals and energize approach.  

let’s consider what happens if someone is trying to 

block negative emotions all the time. More and more 

mental energy will go into jamming more and more 

emotions back stage. That is, the core feeling self will 

feel wounded and judged by the self-consciousness 

system, which creates a bad intrapsychic cycle, a cycle 

where an individual turns against selves, which can 

easily lead to depression.  

This brings into view how the maladaptive processing 

of emotions might result clinically significant 

problems.  



(Gregg Henriques, Ph. D. , is a professor of psychology 

at James Madison University. ) 

भगर्तगीतव यव अर््थेलव (िनोर्ि ) "र्तेत आत्िैर् ित्रु्त" 

सांबोधत.े र् आत्िर्ि होिे हव उपवय सचुशर्ते. िवनसिवशस्त्रय 

भवर्षेत Higher Self/Consciousness शियवशिल करण्यवची ही 

प्रशियव असते.  

*Adaptive processing of emotion is aimed to 

transform negative emotion into positive emotion.  

यवचवच अथा जेंव्हव धिाही कवि करीत नवही (परलोकी ्र्गा नवही, 

इहलोकी शकशता नवही!) तेंव्हव िवनसिवस्त्रवचव उपयोग (Self 

consciousness system)केलव आह ेर् यवचसवठी 

अध्यवत्िज्ञवनवचव र्वपर केललेव आह.े अजुानवचव चवांगलेपिव 

दरै्ीगिुवचवच भवग असतो पि येथे बशुद्ध भ्रि पवर्ते. म्हिनु 

बशुद्धयोग धवरि होण्यवसवठी ईश्वरज्ञवनवचव उल्लेख आलेलव आह.े 

र् ह ेज्ञवन शर्ज्ञवनवसह ्पि केले आह.े  

Self consciousness system िधील िन, बशुद्ध, शचत्त, 

अहांकवर यव functioning faculties असतवत. अहांकवरवचव 

आश्रय अिवश्वतवचव आश्रय तर ईश्वरवचव आश्रय िवश्वतवचव 

आश्रय असतो. िनषु्ट्य दरे्तवांचव भक्त असलव तरी त्यवची ईश्वरश्रद्धव 

शनशर्ार्वद ्पि होते. व्यर्हवरवत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय व्हवर्व 



यवसवठी अव्यय ईश्वरवची ओळख प्रकृशतचव अध्यि, 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत म्हिनु हृदयवतील अांधवर दरु करिवरे ज्ञवन, 

अशधदरै् अिव शर्शर्ध रुपवतनु शर्शर्ध उपयोगवसवठी ्पि केली 

आह.े यव ज्ञवनविळेु जीर्नशर्कवसवचव िखु्य Goal शनशित होतो. 

अथवात शर्कवसिवगा ठरशर्तो र् कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत-शनभायतव) 

म्हिजेच ईश्वरवप्रत िवगाििि ह ेLogic(येन िवि उपयवशन्सत ते) 

्पि होते. अथवात भगर्तगीतेतील भशक्तचे प्रयोजनच िवनशसक 

दबुालतव दरु करण्यवसवठी आह.े र्तािवनवत शनरोगी, सकवरवत्िक 

िवनशसकतव असवर्ी यवसवठी शनत्य ईश्वरवचव आश्रय यवची 

उपयकु्ततव ्पि होते.  

 िनषु्ट्यवचे हृदय्थवनी ईश्वर आह.े  

(सर्ा्य च अहां हृदशद सांशनशर्िो।१५-१५) 

म्हिनु ्र्तःर्र शर्श्ववस येण्यवसवठी म्हटले,  

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

(Now Arjuna can “approach” being tough because 

that is adaptive, rather than shaming himself into 

avoiding looking like a wimp. ) 

  



(२-४) 

******************** 

कथां भीष्ट्ििहां सांख्ये द्रोिां च िधसुदून। 

इर्षशुभः प्रशतयोत््यवशि पजुवहवार् अररसदून।। 

******************** 

(२-४) :"इर्षशुभः प्रशतयोत््यवशि पजुवहवार् अररसदून" 

अजुान शनशककयतेचे सिथान करतो र् यदु्ध करिवर नवही ही भशूिकव 

घेतो. यव घटनेत दोन Stages येतवत.  

१. सिथान Judgement thinking: 

अजुान दःुखविळेु गशलतगवत् होतो. र् त्यवलव ह ेिोकदवयी यदु्ध 

करवयचे नसते. तो केर्ळ सिथान करीत नवही तर यव घटनेलव 

(रवज्यप्रवशिसवठी ्र्जनवांनव िवरिे म्हिजे लोभीपिव 

ठरर्नु)धिवाचव सवज चढशर्तो. ही त्र्रीत प्रशतशियव असत.े  

यव प्रशतशियेलव श्रीकृष्ट्िवचव सकवरवत्िक प्रशतसवद शिळत नवही, 

उलट ही भशूिकव अयोग्य आह ेअसे त्यवलव सवांगण्यवत येत.े तेंव्हव 

तो यव घटनेतील सत्यतव कबलु करतो. ही दसुरी Stage असते. 

यवच आधवरवर्र प्रश्नवची शर्चवरिव होते.  

२. प्रश्न 

इर्षशुभः प्रशतयोत््यवशि पजुवहवार् अररसदून।(२-४) 



गरुुन ्अहत्र्व शह िहवनभुवर्वन ् 

श्रेयो भोकु्तां  भैक्ष्यि ्अशप इह लोके।(२-५) 

ज्यव शर्भशूतांची हवरवने पजुव करवर्ी ते शपतविह शभष्ट्ि, गरुु 

द्रोिवचवया यवांनव बविवने िवरिे अिी शर्पररत पररश्थशत शनिवाि 

िवली आह.े यव जेंष्ठवांनव िवरुन त्यवांच्यव रक्तवने िवखलेले रवज्य 

भोगण्यवपेिव शभिव िवगनु उदरशनर्वाह करिे श्रेय्कर र्वटते. 

यविळेु धिा कोितव, अधिा कोितव, कोिवची बवज ुधिवाची ह े

कळेनवसे िवले असले तरी ज्यवांनव िवरुन शर्जयवची इच्छव नवही 

तेच सिोर उभे ठवकले आहते. यवच आधवरवर्र शनशित प्रश्न 

करतो.  

यव यदु्धविळेु दःुख होईल, अपरवशधक भवर्नव होईल. यदु्ध करिे 

धिाकवया असेल तर यव कवयवाने परृ्थर्ीर्रीलच कवय तर दरे्वचे रवज्य 

शिळवले तरी ह ेरवज्य िलव िवलेलव िोक शिटशर्ण्यवस कसे सिि 

होईल?अथवात येथे दःुखिशुक्तसवठी प्रश्न करतो.  

पशहल्यव stageिध्ये Intention चकुीचे नसते, पि Judgement 

thinking र्वपरुन शनशककयतलेवच धिा ठरशर्तो. तर दसुर् यव stage 

िध्ये बशुद्ध र्वपरतो र् र््तशु्थशत ्पष्ठ करतो. यव Stageिध्येही 

Intention चवांगले असते. पि शनशित िवगा कळत नवही.  



िनषु्ट्यवलव सखुिवांशत अनभुर्वयची असते. म्हिनु दःुख, कि 

यवांच्यव भयवने कवया टवळतो पि त्यवलव आदिाही ठरशर्तो. पि 

जबवबदवरी कळते तेंव्हव शनशित िवगा कळवयलव हर्व.  

कवया केर्ळ (भोगऐश्वया)प्रवशिसवठी केल्यव जवते ह ेसविवन्सयवचे ज्ञवन 

असते, पि कवयवाद्ववरे दःुखिशुक्तचे ज्ञवन केर्ळ भगर्तगीतव सवांगत 

आह.े यव िशक्तलव योग म्हटले आह.े यवच िशक्तिळेु शनभायतव, 

सवहस, शर्चशलत न होिे अथवात श्थरतव लवभते.  

"PRESENT" 

१. Courage, Power of Stability: 

कवयवाद्ववरे भशक्त यवचव अथा कवयवाद्ववरे दःुखिशुक्त, योग यवसवठी 

शनष्ट्कवि किा.  

२. ्र्धिवाचरि(Goodwork, Rightous): 

शनयतकवया(Committed)्र्धिा करुन ्र्तःचव िवगा बनशर्िे. 

्र्धिवाचरि म्हिजे (ईश्वर)सिशपात कवया.  

३. Determination: 

शनिायअशधकवर जविनु ्र्तःचे अश्तत्र् जवििे र् ्र्तःचव िवगा 

बनशर्ण्यवसवठी कवयवाचव दृढशनिय करि.े द्वांद्विशुक्त म्हिजे 

दृढशनिय. द्वांद्विशुक्तसवठी बशुद्धयोग आश्रय.  

सवर: 



"र्तािवनवतील Awareness" हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े 

यवचसवठी शनत्य ईश्वरवचव आश्रय यवचे रह्य सवांगते. यवच 

अनरु्षांगवने कवयवाद्ववरे ्र्तःचव िवगा कसव बनतो र् कवयवाद्ववरे योग 

सवधण्यवसवठी शनत्य ईश्वरवचव आश्रय यवचे रह्य भगर्तगीतव 

सवांगते. ज्यव भयविळेु कवया टवळतो, त्यवच भयवर्र शर्जय 

शिळशर्ण्यवसवठी योग असतो.  

"त्वयते िहतो भयवत ्" 

 ********* 

  



(२-५) 

******************** 

गरुु न अहत्र्व शह िहवनभुवर्वन ्

श्रेयो भोकु्तां  भैक्ष्यि ्अशप इह लोके। 

हत्र्वथा कविवन ्त ुगरुुन ्इहरै् 

भु् जीय भोगवन ्रुशधर प्रशधग्धवन।्। 

******************** 

(२-५) : 

"श्रेयो भोकु्तां  भैक्ष्यि ्अशप इह लोके" 

(Your life your choice) 

जीर्नवत जोर्र सखु अनभुर्तो तोर्र जीर्न हरे्हरे्से र्वटते. यव 

शर्श्ववतच ्र्गा अनभुर्तो. पि हचे जीर्न जेंव्हव कशठि र्वटते, 

तेंव्हव ज्यवलव सखु सिजतो, ते कवट्यवसिवन बोचत असते. 

अजुानवलव यदु्ध करण्यवत दःुख जविर्ते र् रवज्यवचे सखु 

कवट्यवसिवन र्वटत असते. तो जीर्नवची Philosophy बोलत 

असतो.  

िनषु्ट्यवची शनर्ड : 

 अजुान घटनेतील र्व्तर् श्र्कवर करतवांनव आपल्यव 

शनर्डीशर्र्षयी भवष्ट्य करतो, तो म्हितो, ज्यव रवज्यवची आम्ही 



इच्छव करीत आहो, ते रवज्य गरुु, शपतविह यवांच्यव रक्तवने िवखलेले 

असेल र् असे रवज्य सखु कधीच दिेवर नवही. यवपेिव 

उदरशनर्वाहवसवठी शभिव िवगनु जगिे िी पसांत करेल.  

गरुु न अहत्र्व शह िहवनभुवर्वन ्

श्रेयो भोकु्तां  भैक्ष्यि ्अशप इह लोके। 

हत्र्वथा कविवन ्त ुगरुुन ्इहरै् 

भु् जीय भोगवन ्रुशधर प्रशधग्धवन।्।(२-५) 

"You and your choices are the only things you have 

control over in this life. Complaining or lamenting 

over external circumstances and events is the 

greatest waste of energy on the planet. " 

I don’t blame or complain about things like the 

economy, the government, taxes, employees, gas 

prices, or any of the external things that I don’t have 

control over.  

' The only thing I have control over is my response 

to these things. ' 

Jack Canfield  



जगवतील Motivators, Inspirators िनषु्ट्यवच्यव अांतगात 

िशक्तलव फुां कर दते असतवत. अशधकवरवलव प्रकविवत आितवत. 

भगर्तगीतेची हीच भशूिकव आह.े  

जेंव्हव िनषु्ट्य जे आपल्यव अशधकवरिेत्वतच नवही त्यवर्र भवष्ट्य 

करतो, तेंव्हव ्र्तःचे अशधकवरिेत् दलुाशित होते. यव 

अशधकवरवचेच ज्ञवन भगर्तगीतव दते आह.े  

"चवांगलेपिवचे सां्कवर" यव सांदभवात जे त्यवज्य, शनांदशनय ते सोडवरे् 

र् र्ांदशनय ते आचरवरे् ही उशक्त आह.े चवांगलेपिव यव सांदभवातच 

अजुान ्र्तःलव लोभी म्हितो. र् शनशककयतेचे सिथान करतो. 

सिथानवसवठी अजुान धिवाचवच र्वपर करतो. धिवात धिा-अधिा यव 

सांदभवात योग्य-अयोग्य हव आधवर असतो. प्रत्यिवत दबुालतव, 

भयविळेु िनषु्ट्य शनशककयतेचे सिथान करतो. यवच दबुालतलेव दरु 

करण्यवसवठी अध्यवत्िवची उपयकु्ततव भगर्तगीतव ्पि करते. 

यवसवठी जीर्निवगवात ज्ञवन -अज्ञवन हव आधवर घेतलेलव आह.े  

आपल्यव अशधकवरवत ्र्तःर्र शनयांत्ि करि,े शनिाय घेण्यवचव 

अशधकवर, कवया करण्यवचव अशधकवर, िशक्तची सवधनव करण्यवचव 

अशधकवर अथवात किायोगवचव अशधकवर आहे.  

यवचवच अथा जीर्निवगवातील अध्यवत्िवचव आधवर ज्ञवन-अज्ञवन 

असतो. ज्ञवनविळेु जीर्निवगा पक्कव, शनशित असतो. अथवात 



्र्तःच्यव अशधकवरिेत्वचे ज्ञवन असते. र् शनत्य शर्कवसिवगवार्र 

असतो.  

उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदरेत।् 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।।(६-५) 

दःुख, जीर्नवची अशनत्यतव जीर्नवचव अशर्भवज्य भवगच आहे. र् 

यवर्र िवत करण्यवसवठीच ज्ञवन आह.े अज्ञवनविळेु िवत् िनुष्ट्यवलव 

जीर्न कशठि र्वटते, यविळेुPhilosophy िवत् बोलत असतो. र् 

नकवरवत्िक सांदिे दते असतो. जे अशधकवरिेत्वत नवही त्यवर्र 

भवष्ट्य करतो र् ्र्तःचे अशधकवरिेत् शर्सरतो. येथे ्र्तःच 

्र्तःिी ित्रु्त आचरि करतो. जीर्नवच्यव यवच कटु 

पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव जवगे करते, ्र्तःच्यव 

जीर्नवचव आदर करव, त्यवचिेी बांधरु्त व्यर्हवर करव.  

 ******* 

(२-५) : 

"हत्र्वथा कविवां्त ुगरुुन ्इहरै् 

 भु् जीय भोगवन ्रुशधरप्रशदग्धवन ्" 

( Delusion vs. Awareness of Self determination) 

यदु्धवचव प्रसांग अजुानवलव त्यवच्यवसवठी अशप्रय र्वटतो. ही अशप्रय 

घटनव टवळवर्ी यवसवठी तो धिवार्र भवष्ट्य करतो. र् यवचव आधवर 

घेर्नु यदु्ध न करिे ही शनर्ड करतो. पि दबुालतव सोडुन 



ठरल्यवप्रिविे यदु्ध कर असे श्रीकृष्ट्ि सांबोधीत करतवत. तेंव्हव 

आपल्यवलव कोित्यव गोिीचव त्वस होत आह ेहे ्पि करतो.  

जीर्नचिवत सखुदःुख असते. कधी चवांगले तर कधी र्वईट प्रसांग 

येतवत. जे अशप्रय आह ेते व्हवयलव नको अिी इच्छव असल्यविळेु 

त्यव घटनेचव त्वस होतो. िी ्र्तःसवठी अशप्रय/अयोग्य कसे 

शनर्डिवर?िग इच्छव नसनुही जे अशप्रय घडत असते त्यवचव दोर्ष 

बवह् पररश्थशतर्र िनषु्ट्य लवदत असतो. यवांत व्यशक्त, दरे्, दरै् 

होर् ुिकत.े अथवात ्र्तःच्यव पररश्थशतलव बवह् पररश्थशत 

जबवबदवर आह ेअसव सिज होतो. यव शर्चवरवत ्र्तःची 

जबवबदवरी र् अशधकवर शर्सरतो.  

अजुान म्हितो, केर्ळ रवज्यवच्यव इच्छेने गरुु, शपतविह अिव 

िहवनभुवर्वांची हत्यव करिे म्हिजे त्यवांच्यव रक्तवने िवखलेले रवज्य 

भोगिे ठरेल. यवपेिव योगििे चवलशर्ण्यवसवठी शभिकु बनिे 

श्रेय्कर र्वटते.  

गरुुन ्हत्र्व शह िहवनभुवर्वन ्

 श्रेयो भोकु्तां  भैक्ष्यि ्अशप इह लोके। 

हत्र्वथा कविवां्त ुगरुुन ्इहरै् 

 भु् जीय भोगवन ्रुशधरप्रशदग्धवन ्।।(२-५) 

यव पवश्वाभशुिर्र धिा यव सांदभवात कोिवचव शर्जय श्रेय्कर ह ेकळत 

नवही. पि ज्यवांनव िवरुन शर्जय शिळर्वयचव नवही तेच 



आिच्यवसिोर उभे ठवकले आहते. असे बोलनु तो आपली बशुद्ध 

भ्रिवत सवपडली आह ेअिी कबलुी दतेो.  

 

र्रील घटनेत बशुद्धलव भ्रिवतनु िकु्त करिे र् ्र्तःचव अशधकवर 

जवििे, त्यवचव र्वपर करिे ह े" Awareness" आर्श्यक असते. 

यवांत शनिायवचव अशधकवर िहत्र्वचव असतो. िनषु्ट्यवचव 

शनिायअशधकवर पिवच्यव पांखवप्रिविे असतो.  

 

"एक गरुडशपल ुकोंबड्यवांच्यव कळपवत र्वढते. कोंबड्यवांनव त्यवची 

गरुड म्हिनु ओळख नसते. ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर गरुडशपलवलव 

उडवर्ेसे र्वटते. पि जेष्ठ कोंबडी सिज दतेे, ते आपले कवि नव्ह.े 

कवलवांतरवने उड्डवनच शर्सरतो. " 

"Born to win but conditioned to loose" 

आपल्यव जीर्नवतील घटनवििवांिध्ये आपल्यवलव शनिाय घेण्यवची 

सांधी शिळत,े त्यवरे्ळी आपि कुठलव शनिाय घेतो यवर्र जीर्नवचव 

पढुील घटनविि अर्लांबनु असतो. यव पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतव 

शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र सवांगत.े  

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४८) 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्(२-५०) 

यदव ते िोह कशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 



तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्यश्रतु्य च।।(२-५२) 

अथवात यव िवस्त्रवअांतगात िहत्र्वचे िदु्द:े 

१. कवयवाचव शनिय : 

अ) ्र्धिा :सिहुवच्यव शनिायवचव ्र्तः केलेलव श्र्कवर.  

ब) ्र्तःचव अशधकवर:शनिाय घेण्यवचव ्र्तःचव अशधकवर जवििे.  

२. बशुद्धयोग(भ्रििशुक्त) : 

अ)दृढशनिय:बशुद्धलव भ्रिवतनु(चांचलतव) िकु्त करिे र् कवयवाचव 

एकशनिय करिे. यवसवठी बशुद्धयोग.  

ब) योगः किास ुकौिलि ्: सित्र्योगवने कवयारत.  

"Every human has four endowments - self 

awareness, conscience, independent will and 

creative imagination. These give us the ultimate 

human freedom... The power to choose, to respond, 

to change. " 

-Stephen Covey 

सांदिे : 

िनषु्ट्यजीर्नवत ्र्तःचे प्रवितत्र् (जीर्वत्िव) र् ईश्वर यवचे शनशित 

नवते आह.े यव ज्ञवनवशिर्वय ज्ञवनशर्ज्ञवनही अपिुा आह.े  

सर्ाभतूेर्ष ुयनैेकां  भवर्ि ्अव्ययि ्ईिते। 



अशर्भक्तां  शर्भके्तर्ष ुतद ्ज्ञवनां शर्शद्ध सवशत्त्र्कि।्।(१८-२०) 

जगवलव हवच सांदिे दणे्यवसवठी ईश्वरवने िनषु्ट्यरुपवत अर्तवर धवरि 

केलव. हवच अर्तवर श्रीकृष्ट्ि यव नवांर्वने जग ओळखते. 

भगर्दगीतेत श्रीकृष्ट्ि ्र्तःची हीच ओळख दते आह.े  

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनरु्षीं तनुां आशश्रति।् 

परां भवर्ां अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि ्।।(९-११) 

सर्ा्य च अहां हृदी सांशनशर्िो 

 ित्तः ्िशृत ज्ञवनां अपोहनांच । 

र्ेदिै सर्े अहिेर् र्ेद्यो 

रे्दवन्सतकृत ्रे्दशर्दरे् च अहां।।(१५-१५) 

 ******** 

  



 (२-६) 

******************** 

न च एतद ्शर्द्मः कतरत ्नो गररयो 

 यद ्र्व जयेि ्यशद र्व नो जयेयःु।  

 यवनेर् हत्र्व न शजजीशर्र्षविः 

तेअर्श्थतवः प्रिखुे धवतारवष्ट्रवः।। 

******************** 

 

२. ६ :"न च एतद ्शर्द्मः कतरत ्नो गररयो 

 यद ्र्व जयेि ्यशद र्व नो जयेयःु।" 

 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव कवळवत शनरोगी सां्कृशतसवठी 

सांर्वद होिे आर्श्यक असत.े यवांत Reasoning, प्रश्न 

शर्चवरण्यवचव अशधकवर असतो. यरुोपने १५ रे् ितक Age of 

Reasoning/Enlightenment age सांबोधले.  

भगर्तगीतेतील ज्ञवनवचे द्ववर उघडण्यवपरु्ी अजुानवच्यव भशूिकेत 

दोन Stages आहते. प्रथि Stageिध्ये अजुान सांर्वदवचे द्ववर बांद 

करतो. अजुान शर्द्यवशर्भशुर्षत होतव, तरी तो ्र्तःच्यव जीर्नवचे 

प्रश्न सोडशर्ण्यवस ्र्तःलव असिथा जवितो. सर्ासविवन्सय 



िनषु्ट्यवप्रिविे शनशककयतेचे सिथान करतो. अिवांत िनवलव िवांत 

करण्यवचव हव उपवय असतो.  

प्रत्यिवत शर्श्ववस, सखुवची अनभुशुत र् भवष्ट्यवने सिवधवन घेिे यवांत 

भेद असतो.  

 

शजांदगी र्ही जीते ह,ै जो 

छोटी छोटी शचजोिे खशुियवां ढुांढ लेते ह।ै 

कवगजके फुलोिे खिुब ुढुांढ लेते ह।े 

पररर्वरिे फररश्ते ढुांढ लेते ह।ै 

िनषु्ट्य पिुा शर्श्ववसवने कवयारत असतो, तेंव्हव सखु अनभुर्तो. पि 

शर्श्ववस नसिे, कवया करण्यवची इच्छव नसिे, यव श्थशतत अिवांत 

असतो, किवने कवया करतो शकां र्व शनशककय होतो. अिवांत िनवलव 

सिवधवन दणे्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. कुिी शनशककय असनुही 

्र्तःलव ज्ञवनी ठरशर्ण्यवसवठी सिथान करतो. , कुिी श्रषे्ठ 

ठरशर्ण्यवसवठी तलुनव करतो. कुिी इतरवांनव चकु ठरशर्ण्यवसवठी 

Judgement thinking चव र्वपर करुन भवष्ट्य बोलतो. अिव 

भवष्ट्यवलव भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वद सांबोधते.  

 शद्वशतय भशूिकेत पदवपाि: प्रश्नवची पवरदिाकतव- 

Why I should do it? 



र्तािवनवतील सखु हचे कवरि अजुानवच्यव प्रवथशिक भशूिकेचे 

असते. श्रीकृष्ट्ि यव भशूिकेतील उिीर् दिार्नु दतेवत, तेंव्हवच 

अजुान िन िोकळे करतो र् र्व्तर् श्र्कवरतो.  

"Emotions never lie" 

न च एतद ्शर्द्मः कतरत ्नो गररयो 

 यद ्र्व जयेि ्यशद र्व नो जयेयःु।(२-६) 

"सिवजहीतवसवठी कुिवचे शजांकिे श्रये्कर ह ेकळत नवही र् 

केर्ळ शजांकण्यवसवठी यवांनव िवरिे उशचत नवही. कवरि िी यदु्ध 

केले तरी यवची फलश्रशुत िोक असेल. अिव श्थशतत िी कवय 

करवर्े?" 

िेक्सशपयरचव हमॅ्लेट "To be or not to be" यवसवठी प्रशसद्ध 

आह.े िनषु्ट्यजीर्नवची हतबलतव शसकां दरवनेही अनभुर्ली. चवांगलव 

िनषु्ट्य आपल्यविळेु इतरवांनव दःुख होिवर नवही अिी भशूिकव घेतो. 

यवच भशूिकेिळेु अजुान हतबलतव अनभुर्तो. जगत ्जतेव असो, 

शर्द्ववन असो र्व चवांगलव असो, जगवतील भलभेले हतबलतव 

अनभुर्तवत. ह ेर्व्तर् जग अनभुर्त असते. यव पवश्वाभिुीर्र 

भगर्तगीतेने जगवलव सवांशगतलेले शर्कवसिवगवाचे शनशित ज्ञवन 

जविनु घिेे िहत्र्वचे ठरते.  

अजुानवचव प्रश्न असतो, त्यवच ेशनयतकवया योग्य शक अयोग्य?योग्य 

असेल तर िोकिशुक्त किी होईल? 



सकवि अर््थेत अजुानवचे कवया िोकप्रद ठरते. कवरि ते प्रवशििी( 

Want ) जोडले असते. तर शनष्ट्कवि कवया ईश्वरविी जोडल्यव जवते. 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (योग, िोकिशुक्त, शनभाय)यव शर्कवसिवगवाचे 

ज्ञवन होते. ईश्वरज्ञवन ह ेबवह्ज्ञवन नसनु त्यवच्यव जीर्ांत तत्र्विी 

सांबांशधत भवग आह ेह ेज्ञवनशर्ज्ञवनवसह (Knowledge of 

Consciousness, Knowledge of Permanent vs 

Transient) कळत.े  

जसव अजुानवचव शनशित प्रश्न असतो, त्यवलव त्यवच अनरु्षांगवने 

जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन सवांशगतल्यव जवते र् िेर्टी कवय श्र्कवरवर्े 

हव शनिाय अशधकवर त्यवचव असतो. ह ेभगर्तेने आर्जुान दिार्नु 

शदले आह.े  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।१८-६३) 

जेंव्हव Conflict असते, तेंव्हव Both are Right ही अर््थव 

असते. यवच अनरु्षांगवने जगवत सिथान असते. सहकवयवासवठी 

सांर्वद हर्व असतो. र्तािवनवतील ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव यगुवत 

भगर्तगीतेतील सांर्वदवचे ह ेरह्य जविनु घेिे आर्श्यक आह.े  

 ********* 

 

  



 (२-७) 

********************** 

कवपाण्यदोर्षोपहत ्र्भवर्ः 

 पचृ्छवशि त्र्वि ्धिासम्िढुचेतवः। 

यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे 

 शिष्ट्य्ते अहां िवशध िवां त्र्वि ्प्रपन्सनि ्।। 

 ********************** 

 (२-७)/१:"कवपाण्यदोर्षोपहत ्र्भवर्ः 

 पचृ्छवशि त्र्वि ्धिासम्िढुचेतवः" 

Part I . Acceptance of confusion 

िी चवांगलव आह ेशक लोभी आह?ेअसव प्रश्न अजुानवलव पडतो र् 

्र्तःच्यवच भवर्नव र्वचण्यवत तो असिथा होतो. यव श्थशतलव 

"कवपाण्यदोर्ष"(दःुखविळेु शर्चशलत िवलेली श्थशत) म्हटले आह.े 

यव श्थशतत यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य यवचव शनिय करु िकत 

नवही. कवया करिे त्यवलव Guilty र्वटते. िनषु्ट्य यव श्थशतत 

सवपडलव तर कवया केले तरी किवने, बळजोरीने करतो, जि ु

जविनुबजुनु खड्डयवकडे जवत आह ेअसे त्यवलव र्वटते. यवचवच 

पररिवि तो यदु्ध न करिे श्रेय्कर सिजतो. पि "िी योग्य"आह े

असे सिथान आर्जुान करतो. यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो.  



भगर्तगीतेने िनोशर्ज्ञवन िेत्वतील हव अत्यांत िहत्र्वचव धवगव 

जगवसिोर आिलव आह.े अजुानशर्द्यवशर्भशुर्षत, िरु, 

चवांगलव(दरै्ीगिुसांपन्सन) होतव. कवयवाच्यव एकवग्रशचत्त होण्यवत 

त्यवची ख्यवशत (पोपटवचव डोळव लक्ष्य) होती. तरी प्रकृशतने तो 

Trap िवलव होतव. (ज्यवलव लोक पवय ओढिे म्हितवत. र् 

भगर्तगीतव प्रकृशततील यव Realityची ओळख करुन दतेे-"तौ शह 

अ्य पररपशन्सथनौ"३-३४) 

सिवजवत शनशककयतेचे सिथान "िी योग्य" सिजनु करिवरे बहु 

भेटतील. Audience बननु भवष्ट्य बोलिे सोपे असते. यविळेु 

(शनशककयतव असली तरी)्र्सिथान र् परशटकव असे भवष्ट्य चवलत 

असते.  

भवष्ट्यवचव शर्र्षय कवय? 

भवष्ट्य सकवरवत्िक असो र्व नकवरवत्िक !ते influence करीत 

असते. रविवयिवत िनथरेच्यव भवष्ट्यवचव शर्र्षय होतव-कैकेयीने 

रवजिवतव व्हवरे्!यवच अनरु्षांगवने िवनशसक influence होिवरी 

प्रशियव िनथरव र्वपरते. कैकेयी सांर्वदवत सहभवगी होते.  

 

भवष्ट्य Communicationचे िवध्यि असते. म्हिनु सांर्वदवत 

भवष्ट्यवचव शर्र्षय कवय?हवच ्र्तःसवठी िहत्र्वचव शर्र्षय असतो. 

अजुानवच्यव भवष्ट्यवचव शर्र्षय होतव-िी यदु्ध करिवर नवही. येथे 



सांर्वदच थवांबलव होतव. श्रीकृष्ट्ि सांर्वदवचव िवगा िोकळव करतवत र् 

सांर्वद सरुु होतो.  

-अजुानवलव र्वटते यदु्ध करिे चकु आह!ेयव िदु्यवर्र सांर्वद सरुु 

होतो र् आतव अजुानवलव ऐकवयचे असते, यदु्ध करिे श्रेय्कर 

कस?ेहव शर्र्षय बनतो.  

ज्यवांनव कवया करवयचे आह,े ते शर्श्ववसवने कवया होण्यवसवठी, 

िवझ्यवसवठी योग्य कवय?हव प्रश्न ्र्तःलव करिवरेच उत्तर 

िोधतवत. प्रश्नवची पवरदिाकतव असेल तर उत्तर शिळते.  

"And then what makes the work interesting is if you 

choose the right questions. " 

Bruce Nauman  

"कवपाण्यदोर्षोपहत ्र्भवर्ः 

 पचृ्छवशि त्र्वि ्धिासम्िढुचेतवः। 

यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे 

 शिष्ट्य्ते अहां िवशध िवां त्र्वि ्प्रपन्सनि ्।।(२-७) 

 

भगर्तगीतव यवच प्रश्नवचे उत्तर अजुानवलव दते आह.े 

(Knowledge of Determination) 

हबाटा ्पेन्ससर म्हितो,  



"The great aim of education is not knowledge but 

action. " 

जगवत कतृात्र्वने शर्कवस होतो. इशतहवस घडतो. इशतहवस 

घडशर्िवरे जगवच्यव पटलवर्र Hero ठरतवत. म्हिनु ्र्तःलव 

कवयारत करिे श्रये्कर शक ्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु(शनशककयतेचे 

सिथान असले तरी) "िी योग्य" शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन भवष्ट्य 

करिे श्रेय्कर!अथवात प्रत्यि जीर्न जगनु जीर्नवचव अनभुर् घेिे 

शकां र्व Audience बननु जीर्नवचव अिलु्य रे्ळ नि करिे, यवांत 

श्रेय्कर कवय? ही ्र्तःची शनर्ड असते.  

***** 

(२-७)/२: 

"पचृ्छवशि त्र्वां धिासम्िढू चेतवः 

 यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे" 

Part II My Path? 

"If a man knows not to which port he sails, no wind 

is favorable. " 

Seneca 

जग व्यर्हवर जगत असते. व्यर्हवरवत आपले हीत, हते ुसवध्य 

व्हवर्व यव इच्छेने सिवजवत भवष्ट्य चवलते. ्र्हीत सवध्य करिे 

यवलव ्र्वथा र् परहीत सवध्य करिे हव परिवथा अिी धिा यव 



सांदभवात ओळख असते. व्यर्हवरवतील नीशत यव सांदभवात जगवतील 

धिवाची ओळख असते, तर ्र्गाप्रवशि, िोिप्रवशि यव सांदभवात 

्र्तःच्यव धिवालव िनषु्ट्य जवित असतो.  

सिवजवत व्यर्हवर असतो. व्यर्हवरवलव योग्य शदिव दणे्यवसवठी 

जगवत धिा आलेत. व्यर्हवरवत पवांडर्वांर्र अन्सयवय िवलव र् 

न्सयवयवसवठी िेर्टचव पयवाय म्हिनु धिायदु्ध ठरले. पि 

व्यर्हवरिवगवातच अजुान अडकलव. अजुानवलव 

यदु्ध(शनयतकवया)करिे दःुखद र्वटते, ्र्हीतवचे र्वटत नवही. 

्र्वथा-परिवथा यव आधवरवर्र ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो र् 

शनयतकवयवालव धिाशर्रोधी ठरशर्तो.  

येथे व्यवर्हवररक दोर्ष िवकण्यवसवठी अजुान धिवाचव उपयोग करतो. 

अधिवालव धिा र् धिवालव अधिा ठरशर्तो. अलीकडे व्यवर्हवररक 

दोर्ष िवकण्यवसवठी धिवाचव उपयोग करिे यवलव कवला िवक्साने 

अफुची गोळी सांबोधले होते. पि यवच दोर्षवलव भगर्तगीतेने 

(धिवाचे िहत्र् किी न करतव)सर्ाप्रथि प्रकविवत आिले.  

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो, धिवाचरिवस योग्य कवय ह ेकळेनवसे 

िवले आह.े यवची कबलुी दतेो. "धिा" सांदभवातील गोंधळ दरु 

करण्यवसवठी "योग्य"कवय?ह ेऐकण्यवस तयवर होतो. ्र्तःसवठी 

श्रेय्कर कवय ह ेजविनु घणे्यवची इच्छव करतो पि िोक नि होिे 

(ज्यविळेु यदु्ध टवळतो) ही त्यवची Priority असते ह े्पि होते.  



पचृ्छवशि त्र्वां धिासम्िढू चेतवः 

 यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे।(२-७) 

न ही प्रपश्यवशि िि अपनदु्यवद ्

यत ्िोकां  उच्छोर्षिि ्इांशद्रयविवि ्।(२-८) 

 

"धिा" यव शर्र्षयवर्र जगवतील धिा(जगतशहतवय) र् ्र्तःच्यव 

शर्कवसवसवठी ्र्तःचव धिा(आत्िनो िोिवथा) ह ेपर्परपुरक 

असले तरी यवांतील सीिवरेर्षव जविनु घिेे िहत्र्वचे आह ेही 

पवरदिाकतव भगर्तगीतव ्पष्ठ करते.  

१. यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दशन्सत अशर्पशितः।(२-४२) 

िरिोत्तर ्र्गा-नरक सवांगिवरव धिा ्र्गाप्रवशिसवठी शर्िरे्ष किा 

सवांगते. पि यवांत सकवि िवनशसकतव असल्यविळेु कवयवाचव 

एकशनिय होण्यवस अडथळव येतो.  

शियवशर्िेर्षबहुलवां भोगैश्वया गशतां प्रशत।(२-४३) 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।(२-४४) 

ईश्वरज्ञवन र् पु्तकी ज्ञवन यवची तलुनव जलिय (सवगर) र् शर्हीर 

अिी करुन कवयवाचव एकशनिय होण्यवसवठी बशुद्धयोग आश्रय र् 

त्यवचे िहत्र् ्पि केले.  

यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके।(२-४६) 



२. नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन।(८-२७) 

िोि र् पनुजान्सि यव सांदभवात िकु्लपि र् कृष्ट्िपि यव दोन गशत 

आहते अिी सशृत ऐकतो. (भीष्ट्िवने िकु्लपिच ितृ्यसुवठी 

शनर्डलव) पि योगी यव सशृतलव िोह पवर्त नवही.  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

३. सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

 (१८-६६) 

जगवतील धिा यव सांदभवात पु् तकी धिा, सशृतधिा असव र्रप्रिविे 

उल्लेख करुन ्र्तःचे धिवाचरि यव सांदभवात सर्ा धिवापिेव (ईश्वर) 

ज्ञवन श्रेष्ठ (अितृत्र्वय कल्पत)ेहव सांदिे भगर्तगीतव दतेे.  

 िवनर्जन्सिवत दःुख आह,े कवरि यव दःुखवलयवतच जन्सिवलव 

आलेलव आह.े शनशितच दःुखवर्र िवत करिे ही िनषु्ट्यवची 

िवनशसक Priority असते. यवचसवठी म्हटले,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

ज्ञवन यव सांदभवात िनषु्ट्यवचे जीशर्त तत्र् र् अव्यक्त ईश्वर ह ेज्ञवन 

शर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. यवच आधवरवर्र "अितृत्र्वय 

कल्पते" यव िवश्वत शर्कवसिवगवाचव उल्लेख होतो. (२-१५). 

जीर्नवचे िळु तत्र् र् अांशति धवि यवलव जोडिवरव हव िवगा 

असतो. यव िवगवात कवया सवधन असते. अव्यक्त ईश्वरभशक्त यव 

सांदभवात म्हटले,  



क्लेिोअशधकतरां तेर्षवां अव्यक्तआसक्त चेतसवि ्।(१२-५) 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परवः।(१२-६) 

यव िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय असतो. शनष्ट्कवि किा घडते, 

योगसवधनव(दःुखवन्सत) घडते. िोह पवर्त नवही, व्यशथत होत नवही.  

 ***** 

(२. ७)/३: "धिासम्िढूचेतवः " 

 (धिा सांदभवातील भ्रिवतनु िशुक्त) 

 "धिा " हव िब्द Religion, नीशत यव अथवाने सिवज जवित 

असतो. जोर्र शर्श्व आह,े तोर्र धिा िब्द रहविवरच आहे, कवरि 

शर्शर्ध अथवाने धिवाचव उल्लखे होतो. जसे गिुधिा र््तचुव धिा हव 

सांदिे दतेो. धिा यव सांदभवातील भगर्तगीतेची शनशित भशूिकव 

कोिती?हव येथे जविण्यवचव शर्र्षय आह.े  

भगर्तगीतेत "धिािेत्" हव प्रथि िब्द आह ेर् "नीशतिाि " हव 

अांशति िब्द आह.े अथवात धिा र् नीशत यव सांदभवातच ज्यवांचव पि 

नीशतचव आह ेत्यवचव शर्जय यव अथवाने "धिा" िब्द आलेलव 

आह.े पवांडर्वांनव न्सयवय शिळवर्व यव हतेनेु अखेरचव पयवाय "धिायदु्ध" 

ठरते. म्हिनु "धिािेते् कुरुिेते्" हव िब्द सर्ोच्च न्सयवयिांशदरवची 

भशूिकव पवर पवडण्यवसवठी ठरते.  

जगवतील बहुतवांि धिा "्र्गाप्रवशिसवठी पणु्यकिा " हव सांदिे 

दतेवत. यवच धिवाचव दवखलव दरे्नु पवप्यवलव िवरिे म्हिजे 



्र्गाप्रवशिच!अिव सांदिेवने Brainwash करुन दहितर्वदवचव 

कवरखवनवही जगवत चवलत असतो. "पवपपणु्य" यव सांदभवात 

आपले ित पणु्यकिवासवठी आह ेअसव प्रचवर करिे र् पवपवचे भय 

दिार्नु आपले ित लवदिे असे प्रकवर धिवाच्यव नवांर्वखवली होत 

असतवत. यवच कवरिविळेु धिवाशर्र्षयी चकुीचे सांदिे सिवजवत 

जवत असतवत. र् ्र्तःचवही सांभ्रि होत असतो. अजुान यवच 

(पवपपणु्य) धिवाचव दवखलव दरे्नु ्र्तःच्यव शनशककयतेलव धिा 

सांबोधतो. यव पवश्वाभशुिर्र ्र्तःचव बशुद्धभ्रि दरु करिे िनषु्ट्यवचे 

दवशयत्र् ठरते. अजुान आपल्यव अज्ञवनवची कबलुी दतेो.  

कवपाण्यदोर्षोपहत ््र्भवर्ः  

पचृ्छवशि त्र्वि ्धिासम्िढूचेतवः। 

यत ्श्रेयां ्यवत ्शनशिति ्ब्रशुह तन्सिे 

शिष्ट्य्तेअहां िवशध िव त्र्वि ्प्रपन्सनि ्।।(२-७) 

केर्ळ आशि केर्ळ भगर्तगीतव यवच धिाभ्रिवतनु िवनर्जवतीलव 

िकु्त करत.े र् शनशित शर्कवसवची शदिव दिाशर्ते. "िोिप्रवशि" हव 

सांदिे र्तािवनवतील बांधन-्र्वतांत्र्य (िशुक्त) यव सांदभवात 

"सांियिशुक्तसवठी ज्ञवन" हव सांदिे दतेे.  

 



१. अजुान ज्यव (्र्गा-नरक प्रवशि)धिवाचव दवखलव दतेो, सिवजवत 

यवच धिवाची ओळख असते. सिवजिवन्सय धिा (पवपपणु्य) िवन्सय 

केलव तर यवांत ्र्तः कवय करवयचे?ही भशूिकव िहत्र्वची असते.  

"ये शजांदशगके िेले दशुनयविे कि न होंगे ! 

 

येथे धिा यव सांदभवात ्र्धिा िहत्र्वचव असतो. ्र्धिा टवळलव तर 

पवपच!अपशकशता! 

अथ चेत ्त्र्ां इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां शकशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

 

२. यवनांतर भगर्तगीततेील िहत्र्वचव शर्र्षय बांधन-िोि सरुु होतो.  

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

 

भगर्तगीतव सिवजिवन्सय(्र्गा-नरक िवन्सय) धिवातील त्टुीर्र 

भवष्ट्य करते. ज ेबशुद्धभ्रिवचे कवरि ठरते. र् कवयवाचव शनिय 

होण्यवस अडथळव ठरते.  

 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां। 

शियवशर्िेर्ष बहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत।। 



भोगैश्वयाप्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्। 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४) 

सांियिशुक्तसवठी िोिकवांशि अथवात ्र्वतांत्र्यवचव (िवश्वत शर्कवस) 

िवगा भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

तै्गणु्यशर्र्षयवरे्दव शनःतै्गणु्यो भर्वजुान। 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।।(२-४५) 

हवच आधवर शनष्ट्कवि किवाचव आह.े ्र्तःच्यव ्र्वतांत्र्यवचव आह.े 

शनभाय होण्यवच्यव सवधनेचव आह.े  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२- 

र् प्र्थवशपत धिवातील िवन्सयतव (त्यविळेु होिवरे पवपवचे भय)र् 

िोिज्ञवन यव दोहोंनव अनसुरुन म्हटले,  

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः ।।(१८- 

६६) 

सवर : जे जीर्न लवभले आह ेत्यवची िहवनतव जवििे, यवसवठी 

्र्तःचव बांध ुहोिे. बशुद्धभ्रि शर्नविवचे कवरि ठरते, 

िनषु्ट्यजीर्नवतील बशुद्धभ्रि हचे भयवर्ह अज्ञवन ठरते. 

(बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत) . यवचसवठी भगर्तगीतव ज्ञवनवचे प्रयोजन 

आह.े  



यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च।।(२-५२) 

We are each gifted in a unique and important way. It 

is our privilege and our adventure to discover our 

own special light.  

~Evelyn Dunbar 

 ******* 

२-७/४ : 

"यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे 

शिष्ट्यः ते अहां िवशध िव त्र्वां प्रपन्सनि ्" 

(Defing problem) 

िनषु्ट्यवजर्ळ ज्ञवन आह ेपि त्यवचव उपयोग प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी 

कसव करवयचव ? यवचे अज्ञवन असेल तर िवत् शहर् यवच्यव खविीत 

शहरव लपलेलव असतो अिी श्थशत बनते. तरवििवरे िवत् त्यव 

दगडवलव शहरव बनशर्तवत. येथे ज्ञवन असिे र् त्यवचव उपयोग करिे 

यवतील फरक ्पि होतो.  

अजुानवजर्ळ यदु्धवचे ज्ञवन असते पि यव ज्ञवनवचव उपयोग 

करण्यवची र्ेळ आली असतव, तेंव्हव िवत् गोंधळतो. यवलव त्यवचे 

सां्कवर कवरि असते.  



जगवत चवांगले लोक असतवत. त्यवांचेजर्ळ ज्ञवनही असते. पि 

प्रत्यि जगत असतवांनव शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी यवच 

ज्ञवनवचव, चवांगलेपिवचव उपयोग करतवत तेंव्हव ? 

शिशित बेरोजगवर होतो. चवांगलव शनशककय होतो! 

ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ असते. यव ज्ञवनवलव शनशककयतचेे कवरि ठरशर्िे ह े

सिवजवतील अज्ञवन ठरते. सिवजवतील यव सांर्यीलव सां्कवरच 

कवरि असते. म्हिनु आपले शर्चवर, सां्कवर यवांत पवरदिाकतव 

हर्ी असत.े आपि जे करतो ते कवां करतो ह ेशनशितपिे िवहीत 

असवर्े लवगते. अथवात र्व्तर् श्र्कवरवर्े लवगते.  

धिा-अधिा Tie 

्र्तःलव दःुख होईल यव भयवने अजुान यदु्ध करिे टवळतो. पि यव 

यदु्धकवयवालव पवप ठरशर्तो. र् दःुखविळेु नव्ह ेतर पवपकिवािळेु िी 

यदु्ध टवळले असे शसद्ध करण्यवचव प्रयत्न करतो. पि प्रत्यिवत ह े

यदु्धकवया दःुखदवयी आह ेम्हिनु टवळले असते. पि श्रीकृष्ट्ि 

म्हितवत यदु्ध कर. यवचव अथा जे कवया अजुानवने अधिाकवया 

ठरशर्ले असते तेच कवया धिाकवया आह ेअसे श्रीकृष्ट्िवलव 

म्हिवयचे असते. म्हिनु यदु्धकवया धिाकवया कसे? हव प्रश्न येतो.  

कवपाण्यदोर्षोपहत ्र्भवर्ः 

 पचृ्छवशि त्र्वि ्धिासम्िढूचेतवः। 

यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे 



 शिष्ट्यः ते अहां िवशध िव त्र्वां प्रपन्सनि ्।।(२-७) 

अजुानवचव नेिकव प्रश्न : 

अजुानवचे शनयतकवया धिाकवया असले तरी होिवरव िोक कसव नि 

होईल?कवरि ह ेयदु्ध आपि शजांकलो तरी िोकदवयी आह.े यदु्ध 

शजांकुन परृ्थर्ीर्रीलच कवय पि दरे्वचे रवज्य जरी शिळवले तरी 

िोक कसव नि होिवर? ह ेकळत नवही. अथवात दःुखिशुक्त हवच 

अजुानवचव नेिकव प्रश्न असतो.  

कवरि कोितेही कवया कवांहीतरी शिळशर्ण्यवसवठीच करण्यवत येते. 

ह ेिनषु्ट्यवचे ज्ञवन असते. येथे अजुानवची गरज दःुखिशुक्त असते.  

न शह प्रपश्यवशि िि ्अपनदु्यवत ्

 यत ्िोकां  उच्छोर्षिि ्इांशद्रयविवि ्। 

अर्वप्य भिूौ असपत्निदृ्धां 

रवज्यां सरुविवि ्अशप च अशधपत्यां।।(२-८) 

सवर : 

"A problem well stated is a problem half solved. " 

~ John Dewey 

१. जगवत प्रश्न असतवत. पि त्यव प्रश्नवलव नीट Define केले तर 

त्यवचे बहुतवांि उत्तर प्रश्नवतच सविवर्लेले असते. म्हिनु नेिकव 

प्रश्न कोितव ह ेDefine होि ेआर्श्यक असते.  



२. िनषु्ट्य सखुवसवठीच भोगशै्वया इच्छव धरतो, कवया करतो. यवच 

आधवरवर्र अजुानवचव प्रश्न Define होतो.  

३. दःुखविळेु िनषु्ट्य शर्चशलत होतो र् िनोदबुालतव येते. यवच 

िनोदबुालतेर्र शर्जय शिळशर्िे हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े 

यवचसवठी 

(अ) ईश्वरज्ञवनवचव उपयोग ्पि केलव आह.े  

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

(ब) सित्र्योगवने कवया करि ेयवसवठी फलत्यवग ह ेिवस्त्र आह े. 

यवसवठी सां्कवर यव सांदभवात "यकु्त " सांबोधले आह.े  

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

******** 

  

  



(२-८) 

************************* 

न शह प्रपश्यवशि िि ्अपनदु्यवत ्

 यत ्िोकां  उच्छोर्षिि ्इांशद्रयविवि ्। 

अर्वप्य भिूौ असपत्निदृ्धां 

 रवज्यां सरुविवि ्अशप च अशधपत्यां।। 

************************* 

(२-८): 

"न शह प्रपश्यवशि िि ्अपनदु्यवत ्

 यत ्िोकां  उच्छोर्षिि ्इांशद्रयविवि ्।" 

अजुान र्व्तर् (यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य हव सांिय) 

श्र्कवरतो. पि त्यवच्यव सखुदःुखविी शनगशडत असलेलव सर्वात 

िहत्र्वचव व्यशक्तगत प्रश्न करतो,  

"िवझ्यव हवतनु जेष्ठ, श्रेष्ठवांचव, ्र्जनवांचव ितृ्य ुहोिवर !यव नसुत्यव 

शर्चवरवने िलव असव भयवर्ह िोक िवलव आह ेशक, त्यवन ेिवझ्यव 

सांपिुा इांशद्रयवांनव शनशजार् करुन टवकले आह.े असव हव िोक 

परृ्थर्ीर्रीलच कवय तर दरे्वांच ेरवज्य जरी शिळवले तरी कसव नि 

होिवर?हचे िलव कळेनवसे िवले आहे. "अिी व्यथव बोलनु 

दवखर्तो.  



न शह प्रपश्यवशि िि ्अपनदु्यवत ्

 यत ्िोकां  उच्छोर्षिि ्इांशद्रयविवि ्। 

अर्वप्य भिूौ असपत्निदृ्धां 

 रवज्यां सरुविवि ्अशप च अशधपत्यां।।(२-८) 

सर्ासविवन्सय िनषु्ट्य यवच शदिनेे "कवया" यव सांदभवात शर्चवर करीत 

असतो. अनेक तत्र्ज्ञवांनी िनषु्ट्यवच्यव गरजवांचव, इच्छवांचव सांबांध 

कवयवािी जविनु शर्शर्ध गरजवांचे िोध घेतले. अब्रवहि िव्लोने 

Self actualization ही िनषु्ट्यवची गरज दिाशर्ली. शकशता यव 

सांबांधवनेही चवांगले म्हिवरे्, लोकवांनी ्तशुत करवर्ी ही गरज जविनु 

कवयवासांबांधी सकवि भशूिकव लोक जवितवत. पणु्यकवया केल्यवने 

्र्गा शिळेल अिी भशूिकव "गरज" यव सांदभवात धिा दिाशर्तवत.  

कवया किवसवठी?हव व्यवर्हवररक प्रश्न असतो. यवच व्यर्हवरविळेु 

धिायदु्ध ठरले होते. पि हचे धिायदु्ध अजुानवसवठी शर्र्षवची पररिव 

ठरले. यदु्ध केले नवही तर ्र्गा, शकशता शिळिवर नवही असे श्रीकृष्ट्ि 

सवांगतवत. पि यदु्ध केले तर िवत् भयवर्ह िोक शिळिवर आह ेहव 

अजुानवचव व्यशक्तगत प्रश्न असतो.  

एकीकडे िनषु्ट्यवलव प्रसन्सनतव हर्ी र् यवच प्रसन्सनतेचव िोध घेत 

जगत असतवांनव िनषु्ट्य सखुदःुख अनभुर्त असतो. दसुरीकडे 

ज्यविळेु प्रसन्सनतव शिळेल असे कवया करीत असतो, ज्यविळेु कवया 

करतवांनव सखुच शिळेल, दःुख शिळिवर नवही ह ेजविनु कवयारत 



असतो. कवया टवळले तरी शनशककयतेचे सिथान 

प्रसन्सनतेसवठीच(दःुखिशुक्त) करीत असतो. यवप्रिविे कवया र् 

प्रसन्सनतव यवांचव सांबांध जविनु कवयारत असतो, जगत असतो.  

कोितेही कवया कोित्यवतरी हतेनेु केले जवते, कवांहीतरी प्रवशिसवठी 

केल्यव जवते हव कवयवासांबांधी ्र्वभवशर्क शर्चवर असतो. म्हिनु 

ज्यव कवयवािळेु दःुखच शिळेल असे कवया करिे म्हिजे ज्यव 

फवांदीर्र बसलव आह ेतीच फवांदी कवपिे होईल अथवात हव िदु्ध 

िखुापिव ठरेल. यवच रै्चवररक पवश्वाभशुिर्र अजुान श्रीकृष्ट्िवलव हव 

िहत्र्वचव प्रश्न करतो.  

िनषु्ट्यजीर्नवत प्रसन्सनतव, सखु यवचे िहत्र् शनशर्ार्वद आह,े दःुख 

कुिवलवही नको असते. यवच सखुदःुखवचव सांबांध िवनशसक 

आरोग्यविी असतो. हचे िवनशसक आरोग्य न सवधल्यविळेु 

जीर्नवत िवनशसक तिवर्, शर्कवर ( Stress, Tension, 

Depression) शनिवाि होतो. यवच शर्कवरवच्यव अशतर् उद्रकेविळेु 

िनषु्ट्य आत्िहत्त्यव शर्चवरवप्रत पोहोचतो, बशुद्धभ्रि होिे हव 

िवनशसक शर्कवरवचवच उद्रके असतो. बशुद्धभ्रि भयवर्ह असतो.  

"अज्ञवनतव से भय पैदव होतव ह,ै भय से अांधशर्श्ववस पैदव होतव ह,ै 

अांधशर्श्ववस से अांधभशक्त पैदव होती ह,ै अांधभशक्त से व्यशक्त कव 

शर्रे्क िनू्सय हो जवतव ह ैऔर शजसकव शर्रे्क िनू्सय हो जवतव ह ैर्ह 

इांसवन िवनशसक गलुवि होतव ह।ै" 



-गौति बदु्ध 

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः ...  

सांिोहवत ््िशृत शर्भ्रिः।्िशृतभांिवत ्बशुद्धनविो।बशुद्धनविवत ्

प्रिश्यशत।(२-६३) 

यवप्रिविे भगर्तगीतव बशुद्धभ्रि होण्यवची कवरिे सवांगते र् 

बशुद्धयोगवचे िहत्र् highlight करते.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

अथवात िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व जीर्नवच्यव िवश्वत शर्कवसिवगवार्र 

होते. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

कवयवाचव सांबांध Physical health िी आह ेम्हिनु कवांही 

तत्र्ज्ञवांनी कवयवाचव सांबांध श्रिविी जोडलव. भगर्तगीतव ्पिपिे 

कवयवाचव सांबांध िवनशसक आरोग्यविी दिाशर्ते. शनभायतव, सवहस, 

आत्िशर्श्ववस िवनशसक िशक्त दिाशर्ते.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

यवच िवनशसक िशक्तची सवधनव होण्यवसवठी कवयाकौिल्यवची 

भशूिकव "योगः किास ुकौिलि ्" यवद्ववरे ्पि करते. शनष्ट्कवि किा 

यवच कौिल्यवचव भवग आह.े  

 ******  



 (२-९) 

********************* 

एर्ि ्उक्त्र्व हृर्षीकेिां गडुवकेिः परांतप। 

न योत््य इशत गोशर्ांदि ्उक्त्र्वतषू्ट्िीं बभरू् ह। 

********************* 

(२-९): 

"न योत््य इशत गोशर्ांदि ्उक्त्र्व तषू्ट्िीं बभरू् ह" 

(My Priority!) 

िनषु्ट्य Physical level र्र जगत असतो. त्यवलव सखु हरे् 

यवसवठी व्यर्हवरवत यि हरे्. पि पररिवि दःुख असेल तर दःुख 

टवळण्यवसवठी कवया टवळतो. कवया टवळिे ही त्यवची Priority 

असते.  

"Integrity means always doing what is right and 

good, regardless of the immediate consequences. It 

means being righteous from the very depth of our 

soul, not only in our actions but, more importantly, 

in our thoughts and in our hearts. "  

-Joseph B. Wirthlin 



यदु्धवतील िांखनवद यदु्ध प्रत्यिवत सरुु करण्यवची परर्वनगीच 

असते. यदु्धवसवठी िस्त्रसज्ज िवलेलव अजुान दःुखी होतो. यदु्ध 

करिे हव शनिाय आपल्यव हीतवचव नवही, दःुखवचव आह ेम्हिनु 

टवळतो. पररिविभयविळेु Priority बदलते. यवच भयवर्र िवत 

करण्यवसवठी भगर्तगीतेने Physical world िधील व्यवर्हवररक 

कवया र् िनषु्ट्यवचव व्यशक्तगत आध्यवशत्िक शर्कवस यवचव सिन्सर्य 

सवधलेलव आह.े  

श्रीकृष्ट्िवने त्यवचे र्व्तर् दिाशर्ल्यवर्र तो ्र्तःचे र्व्तर् कबलु 

करतो. यदु्ध करिे कताव्य (धिा)म्हिनु योग्य शक अयोग्य यवचव 

शनिय करु िकत नवही कवरि यदु्ध केले तरी दःुख 

होिवरच!यदु्धविळेु कोितीही प्रवशि िवली तरी दःुख कसे शिटेल ह े

कळत नवही. यविळेु अजुानवची Priority यदु्ध टवळिे असते.  

न योत््य इशत गोशर्ांदि ्उक्त्र्व तषू्ट्िीं बभरू् ह।(२-९) 

यव प्रसांगवत Internal battle(योग्य-अयोग्य द्वांद्व) ची ओळख 

होते. भगर्तगीतेने प्रत्यिवतील यदु्ध - व्यवर्हवररक कवया 

(Physical world)र् योग्य-अयोग्यचे िवनशसक द्वांद्व (Internal 

battle) यवचव सिन्सर्य सवधलेलव आह.े  

जो शनिाय ्र्तःच्यव हीतवचव आह ेयवची खवत्ी िवल्यवर्रच 

अजुानवलव शनिाय घ्यवयचव होतव. अन्सयथव त्यवचव शनिाय ठरलव 

होतव, "िी यदु्ध करिवर नवही". यवच अनरु्षांगवने अांतगात िनोशर्ज्ञवन 



जगतवचे ज्ञवन भगर्तगीतव दतेे र् यवच सांदभवात अध्यवत्ि ज्ञवन, 

आध्यवशत्िक शर्कवसज्ञवन सवांगण्यवत येते.  

Priority: 

शनयत(यदु्ध)कवया अजुानवलव आनांदवचे Feel दते नवही, दःुख दतेे. 

यव घटनेची र्ेळ िहत्र्वची आह.े कवरि यव रे्ळी अजुानवची 

Priority कवय?हव प्रश्न िहत्र्वचव असतो. अथवात र्तािवनवत 

Priority कवय आह ेर् कवय असवर्ी ?हचे िवगादिान भगर्तगीतव 

करते. यदु्धकवया टळत असेल तर दसुरव पयवाय अजुानवलव हर्व 

असतो. यवच अनरु्षांगवने तो प्रश्न उपश्थत करतो.  

श्थरबशुद्ध श्रेष्ठ तर घोरकवया किवलव?(२-१) 

किासांन्सयवस योग्य तर किायोग किवलव?(५-१) 

लोक किाही करतवत र् सगिु ईश्वरवची भशक्तही करतवत. श्रीकृष्ट्ि 

येथे किवाची Priority सवांगत आह.े यव पवश्वाभशुिर्र अजुान प्रश्न 

करतो, सगिु ईश्वरवची भशक्त करिवरव भक्त र् शनगुाि(अव्यक्त) 

ईश्वरवची भशक्त करिवरव यवत योगयकु्त (श्रेष्ठ) कोि? 

अव्यक्त ईश्वरवची भशक्त दहेर्वनवलव कशठि आह.े म्हिनु Priority 

किवाद्ववरे अव्यक्तवची भशक्त हर्ी.  

क्लेिोअशधकतर तेर्षवां अव्यक्तआसक्त चेतसवि ्।(१२-५) 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

अनन्सयेन ्एर् योगेन िवि ्ध्यवयन्सत उपवसते।(१२-६) 



व्यवर्हवररक बोध: 

 

"The main “flaw” of spiritual and personal 

development methods in the past has been their 

tendency to lose the practical side of things. They 

offer good directions and ideas, but without a real 

“show me how” approach it has made it difficult to 

follow.  

The intellectual level allows you to think about it, 

but the physical level allows you to actually feel, 

experience and be it. This is power that you can use 

- power that can affect the real physical world in 

massive ways! " 

  



******** 

 (२-१०) 

********************* 

ति ्उर्वच हृशर्षकेिः " प्रहसशन्सनर् भवरत"। 

सेनयोः उभयोः िध्ये शर्र्षीदन्सति ्इदि ्र्चः ।। 

 ********************* 

(२-१०) : " प्रहसशन्सनर् भवरत " 

ति ्उर्वच हृशर्षकेिः " प्रहसशन्सनर् भवरत"। 

अजुानवच्यव प्रश्नवलव उत्तर दतेवांनव श्रीकृष्ट्िवचव व्यक्त िवलेलव 

आनांदी भवर्.  

"Personal growth is a movement forward, a habit to 

act and get results. " 

िनषु्ट्यजीर्नवांत िरीर(यांत्) र् जीशर्त तत्र् (प्रवि) ह ेआपि 

जवितो. यव दोहोंचव सांबांध जविनु जीर्नशर्कवसवचे िवस्त्र जवििे 

ह ेभगर्तगीतचेे रह्यज्ञवन आह.े यवच ज्ञवनविळेु दःुख 

सखुव(दःुखवन्सत)िध्ये, दबुालतव िशक्तिध्ये, नकवरवत्िकतव 

सकवरवत्िकतेत Transform होते. जीर्नयवते्चव िवगा सिि 

होतो, शनत्य शर्कवसवचव होतो. यवच ज्ञवनविळेु जीर्नशर्कवसवच्यव 



ज्ञवनवलव पिुात्र् प्रवि होते. कवरि यवपशलकडे जविण्यवलवयक 

कोितचे ज्ञवन नवही.  

ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनि ्इदां र्िवशि अिेर्षतः 

यद ्ज्ञवत्र्व न इह भयूो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते।।(७-२) 

 ज ेरह्यज्ञवन सवांगण्यवसवठी श्रीकृष्ट्ि िनषु्ट्यजन्सिवत अर्तवर घेतवत, 

ते ज्ञवन कें व्हवही उपलब्ध करु िकले असते. परांत ुिनषु्ट्यवलव ज्यव 

ज्ञवनवची गरजच नवही, ते ऐकिवर कोि?हचे ज्ञवन सवांगण्यवसवठी 

अनकुुल श्थशत हर्ी होती र् िहवभवरत Drama उभव होतो. यवच 

िहवभवरतवतील ही अनकुुल श्थशत कोिती ठरली? 

सिवजवत ज्ञवन शर्ज्ञवन असते, धिा असतवत, दरे्दरे्तवांचे श्रद्धवळु 

असतवत, पि चवांगलव, धवशिाक िनषु्ट्यही अिव चिव्यहुवत 

सवपडतो शक, त्यवची जगण्यवची उजवाच िीि होते. िेक्सशपयरचव 

हमॅ्लेट असवच अडकतो र् "To be or not to be" (जगवर्े शक 

िरवर्े) अिी श्थशत होते. िनषु्ट्यजीर्नवांत अिी श्थशत आली 

असतव तो सोपे Option शनर्डतो. शकां बहुनव (जसे अजुान) 

शनशककयतेचे Option शनर्डतो. र् शनशककयतेचे सिथान 

करण्यवसवठी उपलब्ध ज्ञवनवचव र्वपर करतो.  

येथे ज्ञवनवचव र्वपर अज्ञवन, िखुातव लपशर्ण्यवसवठी अथवात त्यवलव 

सांरिि दणे्यवसवठी करतो. प्रत्यिवत ज्ञवन िवत् अज्ञवन शकां र्व 

िखुातव नि करण्यवसवठी असते. यवप्रिविे िनषु्ट्य ्र्तःलवच 



फसशर्त असतो. अहांकवरविळेु िनषु्ट्य यव श्थशततनु बवहरे पडत 

नवही, र् नैरवश्येच्यव गटवरवत (जीर्नवच्यव कशनि 

पवतळीर्र)जीर्नयवपन करतो. अहांकवरविळेु अजुानवचे ज्ञवनवचे द्ववर 

बांद असत.े हचे द्ववर श्रीकृष्ट्िवने उघडले.  

"Mental weakness commonly is seen in many terms. 

Poor intellect;Bad self-discipline, Low self-

awareness, etc. " 

"The ego is the opposite of self-esteem. Most 

commonly agreed definition of ego is it is your self-

defense mechanism and more importantly, your 

false concept. " 

अजुानवलव श्रीकृष्ट्िवची सोबत होती. अजुान आपल्यव अज्ञवनी 

अर््थेलव ज्ञवनी सिजत होतव र् येथेच श्रीकृष्ट्िवने सिज शदली. 

(अज्ञवनवलव ज्ञवन सिज ुनको!दबुालतेलव िशक्त सिज ुनको) 

अजुान ऐकण्यवस तयवर िवलव पि conditional ! यदु्ध करिे 

धिवासवठी योग्य असेल तर यदु्ध केल्यवर्र िविव िोक कसव नि 

होईल?ह ेअनवकलशनय आह!े 

अजुानवच्यव यव प्रश्नवर्र र् त्यवच्यव उपप्रश्नवर्र श्रीकृष्ट्िवजर्ळच 

उत्तर असते र् हचे ज्ञवन सवांगण्यवसवठी त्यवांचे अर्तवरकवया असते. 

म्हिनु िोकिग्न अजुानवलव ज्ञवन सवांगण्यवसवठी त्यवांच्यव कवयवालव 



आतव सांधी उपलब्ध िवली असते. ही श्रीकृष्ट्िवसवठी आनांदवची 

र्ेळ असत.े  

ति ्उर्वच हृशर्षकेिः " प्रहसशन्सनर् भवरत"। 

सेनयोः उभयोः िध्ये शर्र्षीदन्सति ्इदि ्र्चः ।।(२-१०) 

 ******** 

२. १०: 

"ति उर्वच हृशर्षकेिः प्रहसशन्सनर् भवरत" 

(The right time for dialogue) 

भगर्तगीतेर्र अनेक सांत, िहवपरुुर्षवांनी भवष्ट्य केले आह.े अनेक 

शर्द्ववनवांनीही शलहीले आह.े ही प्रशियव अव्यवहत होत रवहिवर. 

कवरि र्तािवनवत बदल होत असतवत र् भगर्तगीतव र्तािवनवचे 

ज्ञवन दते आह.े  

 र्तािवनवत िनषु्ट्यवलव शनिाय घ्यवरे् लवगतवत. कधी त्र्रीत शनिाय 

करवर्व लवगतो. अिवच अटीतटीच्यव प्रसांगी (जेंव्हव प्रत्यि 

यदु्धवची रे्ळ आह)े अजुान गोंधळतो र् ठरल्यवप्रिविे यदु्ध न करिे 

ही शनर्ड करतो.  

यव घटनेत अजुान दःुखी होतो म्हिनु दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध न 

करिे योग्य सिजतो. यव भशूिकेलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी धिाज्ञवन 

र्वपरतो. हीच घटनव श्रीकृष्ट्िवसवठी भगर्तगीतवज्ञवन सवांगण्यवची 



योग्य र्ेळ होती. प्रसन्सन िदु्रनेे श्रीकृष्ट्ि ह ेरह्यिय अदु्भत ज्ञवन 

सवांगण्यवसवठी सांर्वद सरुु करतवत.  

 

ति उर्वच हृशर्षकेिः प्रहसशन्सनर् भवरत। 

सेनयोः उभयोः िध्ये शर्र्षीदन्सतशिदां र्चः।।(२-१०) 

 

यव घटनेतील दोन चकुव अजुानवलव दिार्नु दतेवत.  

१. जीर्निवगवातील ज्ञवन जीर्निवगा शनशित करण्यवसवठी असते. 

ज्ञवनविळेु सांिय शिटतो. पि येथे अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. धिा योग्य-अयोग्य यवचव शनिाय करतो 

म्हिनु अजुान धिाज्ञवनवचव र्वपर करतो, जसे र्कील कवयद्यवचव 

आधवर घेतो. म्हिनु अजुानवची भशूिकव ज्ञवनवची नसनु प्रज्ञवर्वदी 

आह,े असे भवष्ट्य श्रीकृष्ट्ि करतवत.  

 

२. िवगवार्र असतवांनव अजुान दःुखी होतो, शर्चशलत होतो. त्यवलव 

िनोदबुालतव येते. प्रत्यिवत श्रेष्ठ िनषु्ट्य जीर्निवगवात दःुखवने 

शर्चशलत होत नवही. त्यवर्र शनशित उपवय करतो र् शर्कवसिवगा 

शनशित करतो.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 



सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यवच ज्ञवनवच्यव अभवर्विळेु अजुान दःुखी िवलव. ह ेचकुलेले 

व्यर््थवपन म्हिजे सखुदःुखवच्यव व्यर््थवपनवचव शर्र्षय असतो. 

यवचवच अथा जीर्नवत सखुदःुखवचे व्यर््थवपन ही एक र्ैचवररक 

System असते. दसुरी योग्य-अयोग्य ठरशर्िवरी System असते, 

ज्यविळेु शनिाय होत असतो. दोन्सही System शिळुन(Composite 

system) जीर्निवगवाचे व्यर््थवपन ठरत असते. यवच System 

चे ज्ञवन भगर्तगीतव दते आह.े ज्यवांत जीर्नवचे रह्य, जीर्नवचे 

अांशति ध्येय सर्ा ्पि होतवत.  

 जीर्निवगवाचे व्यर््थवपन : 

अ)जीर्निवगा योग्य-अयोग्य ठरशर्िवरी System धिा असेल तर 

्र्तःचव कवयाशनिय करण्यवसवठी ्र्धिा जीर्निलु्य असते.  

ब)System कोितीही असली तरी कवयवाद्ववरे योग 

(दःुखवन्सतिशक्त) सवध्य करण्यवसवठी कवयवाचव एकशनिय असवर्व 

लवगतो. र् शनिय होण्यवसवठीच ज्ञवन असते. 

(ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्). यवच सांदभवात ईश्वरज्ञवन, बशुद्धयोग िहत्र् 

सवांशगतले आह.े  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन ्िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 ****** 



(२-१०) : 

"सेनयोः उभयोः िध्ये शर्शर्षदन्सति ्इदां र्चः" 

(The learning for Selfhelp) 

सांपिुा शर्श्ववत लोक ्र्भवर्शनयत जगत असतवत. ज्ञवनवजान 

करतवत र् कवयारत असतवत. कवयारत रवहुन अनभुर्वतनु शिकिवरे, 

सवतत्यवने ज्ञवनवजान करिवरे प्रगशत करतवत.  

जीर्नवत कवयारत असतवांनव िनषु्ट्यवलव अडचिी जविर्तवत. यव 

अडचिी ज्यवांनव हरर्तवत त्यवांच्यव प्रगशतचव रथ थवांबतो. पि जे 

अडचिीतील र्व्तर् िवन्सय करतवत, श्र्कवरतवत, ते ज्ञवनवजान 

करतवत र् थवांबलेलव प्रगशतचव रथ सरुु होतो.  

कुरुिेत्वर्र अजुानवचव प्रगशतचव रथ थवांबतो. ्र्तःचे अज्ञवन न 

श्र्कवरतव शनशककयतेलव आदिा दिाशर्तो. आपले अज्ञवन न 

श्र्कवरतव ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथान करिे, बवह् 

पररश्थतीर्र दोर्ष ढकलिे ही सिवजवत सविवन्सय सांर्यच असते. 

यवच सांर्यीिळेु ज्ञवनवजान होत नवही र् प्रगशत खुांटते.  

 

गरज नसतवांनव शकां र्व िनषु्ट्यवच्यव interest चव शर्र्षय नसेल तर 

िनषु्ट्य ऐकण्यवच्यव िनःश्थशतत नसतो. िलव रवज्य नको म्हिनु िी 

यदु्ध करिवर नवही ही अजुानवची भशूिकव असते. िनषु्ट्य यवप्रिविे 



आपल्यव प्रगशतचे द्ववर (अहांकवरविळेु) ्र्तःच बांद करुन घेतो. हचे 

द्ववर उघडण्यवसवठी ईश्वरवने श्रीकृष्ट्िरुपवने िनषु्ट्यजन्सि घेतलव.  

Listening : 

दःुखी अजुानवलव श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठवलव ही 

भशूिकव अिोभशनय आह.े ज्यव ्र्गानरकवची भवर्षव त ुर्वपरत 

आह ेत्यव ्र्गवापवसनु र्ांशचत तर होिीलच. पि अपकीशता होईल. 

तेंव्हव तो आपले र्व्तर् कबलु करतो र् ऐकण्यवस तयवर होतो. 

येथेच श्रीकृष्ट्िवलव ज्ञवन सवांगण्यवची सांशध शिळते. तेंव्हव प्रसन्सन 

िनवने श्रीकृष्ट्ि भवष्ट्य करतवत.  

ति उर्वच हृशर्षकेिः प्रहसशन्सनर् भवरत। 

सेनयोः उभयोः िध्ये शर्र्षीदन्सति ्इदां र्चः।।(२-१०) 

ज्ञवन : 

भगर्दगीतेत ्र्तःच्यव िवगवाचे ज्ञवन सवांशगतले. यवांत प्रिखु तीन 

िदु्द ेआहते.  

१. ्र्भवर्शनयत कवया र् त्यवचव ्र्धिा 

२. शनिायअशधकवर र् कवयवाचव दृढशनिय 

३. शनष्ट्कवि किा र् यवद्ववरे ईश्वरभशक्त (िवश्वतविी attach र् 

अिवश्वतविी detach) 

१. ्र्भवर्शनयतकवया : 



अजुानवचे शनयतकवया त्यवच्यव ्र्भवर्शनयतकवयवाचव/सहजकवयवाचव 

भवग असतो. यदु्धकवयवात अजुान पवरांगत असतो. 

यदु्धकौिल्यवशर्र्षयी त्यवलव कुठलीच िांकव नव्हती. यवउलट ते 

त्यवच्यव आर्डीचे कवया असते.  

र्तािवनवत िनषु्ट्य ज्ञवनवजान(शििि) करतो. पि व्यर्सवय सांदभवात 

जे कवया करवयचे ते ्र्तःचे सहजकवया होिे ही िनषु्ट्यवची ्र्तःची 

जबवबदवरी असते, जेिेकरुन आपले व्यवर्सवशयक कवया आर्डीचे 

कवया होईल.  

आर्डीचे कवया व्यर्सवयकवया होिे, धिाकवया होिे ही ईश्वरवने 

शदलेली सांशधच असते.  

यदृच्छयव च उपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्अपवर्तृि ्। 

सशुखनः िशत्यः पवथा लभन्सते यदु्धि ्इदृिि ्।(२. ३२) 

२. कवयवाचव एकशनिय 

अ)शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करिे. ्र्धिा 

Tiebreaker ठरतो, िवगवार्र ्र्तःची िांजरुी ठरते.  

ब)्र्तःचव शनिायअशधकवर जवििे र् कवयवाचव एकशनिय करिे. 

Determination 

३. शनष्ट्कवि किा/ईश्वरभशक्त/बशुद्धयोग 

बदुध््यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२- 



भगर्दगीतेत जीर्नशर्कवसवचे "बांधन vs. िोि " िवस्त्र  

 "अिवश्वत vs. िवश्वत" यव logic र्र आधवरीत आह.े (आत्िव, 

ईश्वर िवश्वत र् िरीर अिवश्वत). जीर्नशर्कवसवत कवया सांदभवात 

सकवि vs शनष्ट्कवि कवया, Attachment vs. detachment ह े

logic र्वपरलेले आह.े  

िवश्वतवलव(ईश्वरवलव) कवयासिपाि/फलसिपाि हव िवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. हव आत्िोन्सनशतचव (प्रगशतचव) 

िवगा ठरतो.  

यवच सांदभवात ईश्वरज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधले आह,े शनत्य ईश्वरवचव 

आश्रय म्हिजे ज्ञवनवचव आश्रय म्हटले आह.े अज्ञवनविळेु िोह 

होतो. र् ्र्तःचे ज्ञवन िवकलेले असते.  

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः। 

ज्ञवनेन ्त ुतद ्अज्ञवनां येर्षवां नवशिति ्आत्िनः। 

तेर्षवां आशदत्यर्त ्ज्ञवनां प्रकवियशत तत ्परां।(५-१६) 

******** 

  

  



(२-११) 

********************* 

अिोच्यवन ्अन्सर्िोच्त्र्ां प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे। 

गतवसनू अगतवसूांि न अनिुोचशन्सत पशण्डतवः। 

********************* 

(२. ११)/१ :"अिोच्यवन ्अन्सर्िोच्त्र्ां प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे" 

"पररर्तान" यव सांदभवात भगर्तगीतेचव हव सांदिे िहत्र्वचव आह.े 

व्यशक्त म्हिनु आपली ्र्तःची शर्चवर करण्यवची पद्धत असते. ही 

पद्धत, सांर्यीिळेु conditioned असते र् यवच पद्धतीने शर्चवर 

करुन आपि जगत असतो. जेंव्हव ्र्तःच्यव 

शर्चवरपद्धतीने(Default) उत्तर शिळत नवही, अिवांती असते, 

तेंव्हव िनषु्ट्य शनशककयतेचे सिथान ज्ञवनी (I am right)सिजनु 

करतो. यव श्थशतत(अज्ञवनवचव श्र्कवर करुन) पररर्तानवची गरज 

असते. हवच भगर्तगीतेचव िहत्र्वचव शर्र्षय आह.े  

िनषु्ट्यवलव ध्येय आह,े त्यवचे ्र्प्न आह ेपि सवकवर करण्यवसवठी 

र्तािवनवत आत्िशर्श्ववस जवगतृ करिे आर्श्यक असते. 

शर्चवरपररर्तान यव सांदभवात(नकवरवत्िक vs सकवरवत्िक) अनेक 

तत्र्ज्ञवांनी आपले शर्चवर िवांडलेत. ओररसन ्र्ेट िवॅॅडेन ने 

"Miracle of right thoughts " यव पु् तकवद्ववरे 

शर्चवरपररर्तानवचे िहत्र् ्पि केले. यवच सांदभवात जीर्नवत 



उत्सवह शनिवाि करण्यवसवठी, आत्िशर्श्ववस शनिवाि करण्यवसवठी 

अथवात यि्र्ी जीर्नवसवठी शर्चवर करण्यवची योग्य पद्धत 

अर्लांशबि,े त्यवची सांर्य करिे हव सांदिे ्पि केलव.  

 व्यर्हवरधिवानसुवर धिायदु्ध ठरते. प्रत्यि कुरुिेत्वर्र आपल्यव 

(conditioned असलले्यव) शर्चवरवनसुवर अजुान दःुखी होतो. 

अजुानवची Belief system केर्ळ प्रवशिसवठी किा अिी असते. 

यव अर््थेत त्यवलव शर्पररत र्वटते र् त्यवचे शर्चवर सरुु होतवत. 

यव शर्चवरवनसुवरच ह ेयदु्ध करिे त्यवच्यवसवठी पवप आह ेअसे 

Judgement करतो.  

अजुानवचे शनयतकवया त्यवचव ्र्धिा असतो, यवलव तो अधिा 

ठरशर्तो. र् शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो. असव ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी हव प्रज्ञवर्वद असतो. धिवालव अधिा र् अधिवालव 

धिा सिजिे ही बशुद्धची ति(िोह) अर््थव असते. जगण्यवची 

िनोर्ि अर््थव असते.  

अधिां धिां इशत यव िन्सयते तिसव आर्तृव।(१८-३२) 

यव प्रसांगी शनिवाि िवलेलव िोह र् त्यविळेु आलेले दौबाल्य 

अिोभशनय आह ेअसे श्रीकृष्ट्ि दिार्नु दतेवत. तो शनयत- 

कवयवातील सांिय (र्व्तर्) कबलु करतो. र् योग्य कवय? ह े

ऐकण्यवस तयवर होतो. अथवात प्रश्न defined होतो, श्रीकृष्ट्ि हशर्षात 

होर्नु प्रथि verse बोलतवत,  



अिोच्यवन ्अन्सर्िोच्त्र्ां प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे।(२-११) 

अजुानवचव प्रज्ञवर्वद व्यर्हवरधिवाचवच भवग ठरतो. आपल्यव 

अिवांत िनवलव िवांत करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. सिवजवत तलुनव 

इ. भवष्ट्य िनवलव सिवधवन दणे्यवसवठीच होत असते. अजुान यव 

भवष्ट्यवलव ज्ञवन सांबोधतो. असेच शनरथाक भवष्ट्य सिवजवत भ्रि 

शनिवाि करतवत. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ल्यव जवते. म्हिनु " ज्ञवन" 

हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय बनलव.  

व्यर्हवरधिवात "कवय हर्े?"यव शर्र्षयवची ्पितव असते. 

प्रवशिसखुवसवठी कवया हव व्यर्हवरधिा सांपिुा जग जविते.  

जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन यव सांदभवात व्यर्हवरधिवात प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी व्यर्हवरधिा र् कवया शनषे्ठने execute होण्यवसवठी 

र्तािवनवतील शर्कवसधिा असे भवग जविले तर भगर्तगीतव 

शर्कवसधिवाचे ज्ञवन (आत्िोन्सनशतसवठी ्र्तःचे सां्कवर) सवांगते.  

शर्कवसधिा (र्तािवनवतील जगण्यवचे सां्कवर )यव सांदभवात 

भगर्तगीतव बशुद्धयकु्त, योगयकु्त, "िवि ्अनु् िर यधु्य च" यवचव 

उल्लेख करते. जीर्नज्ञवन शर्ज्ञवनवसह सवांगते. जीशर्त तत्र्वतील 

ईश्वरतत्र् र् ईश्वर यवचे नवते ्पि होते. र् शर्कवसधिवासवठी 

्र्तःचव िवगा अितृांगिय होतो. यव िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

घडते. अथवात शनष्ट्कवि कवया घडते. व्यर्हवरधिवातील शनयतकवया 



्र्धिवात बदलतो. व्यर्हवरधिवातील शनिायअशधकवर जवितो. हव 

शनिाय कवयवासवठी दृढशनिय होतो. यवप्रिविे िवगा दृढ होतो.  

भगर्तगीतव र्तािवनवत िवांशतचे िहत्र् प्रशतपवदन करते, ज्यविळेु 

बशुद्ध श्थर असते(्िशृतभ्रि होत नवही). िवांतीचव अथा शनशककय 

रवहिे नसनु सशिय रवहुन नैष्ट्किाशसशद्ध अनभुर्िे यवचे रह्य र् 

िवस्त्र जवििे भगर्तगीतेची Strength आह.े हचे 

शर्चवरपररर्तानवचे रह्य आह.े  

शर्कवसधिवातील ज्ञवनवअभवर्ी अजुानवची (चवांगलव असनुही) 

सकवि िवनशसकतव बनते. यवतील "कवि" barrier यव अथवाने 

्पि केलव आह.े (जही ित् ुिहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्). ही 

िनोर्ि अर््थव असते. यव ज्ञवनविळेुच (Wisdom of 

ignorance)आत्िर्ि (शजतवत्िनः, ्र्तःलव शजांकि)े अर््थेचे 

िहत्र् र् ज्ञवन कळते. ज्यविळेु आत्िशर्श्ववस अनभुर्तो र् 

र्शृद्धगत होतो.  

"It is not the mountain we conquer, but ourselves. " 

--Sir Edmund Hillary 

****** 

(२-११)/२: " प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे " 

"The greatest error of a man is to think that he is 

weak by nature, evil by nature. Every man is divine 



and strong in his real nature. What are weak and evil 

are his habits, his desires and thoughts, but not 

himself. " 

Ramana Maharshi 

िनषु्ट्य यवच सांर्यीत बदल करु िकतो. िनषु्ट्यवलव जसे ज्ञवन 

असते, तिी त्यवची शर्चवरप्रशियव(Habit of thinking) बनते. 

चशुकची शर्चवरप्रशियव असली तरी िनषु्ट्य अहांकवरविळेु "िी 

योग्य" ही भशूिकव घेतो.  

"A long habit of not thinking a thing wrong gives it 

a superficial appearance of being right. " 

Thomas Paine 

कोितेही कवया प्रवशिसवठी केल्यव जवते, ह ेसरळ अजुानवचे ज्ञवन 

असते. यव आधवरवर्र तो ्र्तःलव लोभी, ठरशर्तो र् म्हिनु 

अपरवधी ठरशर्तो. यवच आधवरवर्र यदु्ध करिे र्वईट ठरशर्तो. 

र्वईटवच्यव शर्रुद्ध चवांगले, यव आधवरवर्र शनशककय रवहिे चवांगले 

ठरशर्तो. यव भशूिकेचे सिथान करतो. अिी अजुानवची 

शर्चवरप्रशियव असते. यव शर्चवरप्रशियेतनु प्रज्ञवर्वद जन्सि घेतो.  

िनषु्ट्य कविवचे भवष्ट्य बोलतो शक बोलवयचे कवि करतो!यवचे 

शनररिि केले असतव लिवत येते शक, प्रज्ञवर्वदी केर्ळ बोलवयचे 

कवि करतो! 



अिोच्यवन ्अन्सर्िोच्त्र्ां प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे।(२-११) 

शर्ज्ञवनशनष्ठ शर्चवरवांचे िहत्र् सवांगनु तत्र्ज्ञवनवची सवांगड 

िविसवच्यव दनैांशदन व्यर्हवरविी घवलनु दिेवरव सत्यिोधन 

जगतवतील प्रथि शर्चवरर्ांत म्हिनु सॉिेशटसची जगवलव ओळख 

आह.े  

श्रीकृष्ट्िवने शर्ज्ञवन र् अध्यवत्ि यवांची सवांगड िनषु्ट्यवच्यव दनैांशदन 

व्यर्हवरविी ज्ञवनवच्यव िवध्यिवतनु घवलनु शदली. यवच सांदभवात 

ज्ञवन र् प्रज्ञवर्वद यवांतील भेद दिार्नु शदलव.  

सिवजवत शर्ज्ञवन श्रेष्ठ शक अध्यवत्ि असव अनवर्श्यक र्वद होत 

असतो. ह ेदोन्सही ज्ञवनवचे शर्र्षय आह ेर् एक दसुर् यवलव परुक 

आह.े शकां बहुनव एक दसुर् यवशिर्वय अपिुा आह.े हे सत्य 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 िनषु्ट्य ्र्तःच ्र्तःलव िोठे करतो शकां र्व लहवन करतो, सिि 

करतो शकां र्व दबुळे करतो. यवचे रह्य जविनु शनष्ट्कवरि र्वद 

शनिवाि करिवरी प्रज्ञवर्वदी सांर्य बदलशर्िे हव भगर्तगीतचेव 

िोलवचव सांदिे आह.े  

 ****** 

  



 (२-१२) 

********************* 

न त्रे्र्वहां जवत ुनवसां न त्र्ि ्न इिे जनवशधपः। 

न चैर् न भशर्ष्ट्यविः सरे् र्यि ्अतः परि ्।। 

********************* 

(२-१२) : 

" न त्रे्र्वहां जवत ुनवसां न त्र्ि ्न इिे जनवशधपः" 

(िनषु्ट्यवचे अश्तत्र्) 

िहवयदु्धविध्ये ितृ्यचुे तवांडर्च जि ुअसत.े शर्श्ववत आपदव येते 

तेंव्हव असेच तवांडर् असते. यवच ितृ्यचुे तवांडर् अजुानवलव 

यदु्धिेत्वर्र जविर्ते र् तो दःुखी होतो. दःुख टवळण्यवसवठी 

शनशककय होतो र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन सवांगतो. 

यवच पवश्वाभशूिर्र भगर्तगीतव ज्ञवन जगवसिोर आले.  

जगवत प्रश्न आहते म्हिनु ज्ञवनवचे िहत्र् आह ेर् ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ 

ठरते.  

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 

अजुान अज्ञवन कबलु करतो र् शनशित प्रश्न करतो. शनयतकवया योग्य 

असले तरी दःुख नि कसे होईल?  

 



न त्रे्र्वहां जवत ुनवसां न त्र्ि ्न इिे जनवशधपः। 

न चैर् न भशर्ष्ट्यविः सरे् र्यि ्अतः परि ्।।(२-१२) 

िनषु्ट्यवचे अश्तत्र् शनत्य असते. हव अध्यवत्िज्ञवनवचव शर्र्षय 

अॅवह.े (अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां)पि हचे शनत्य अश्तत्र् जवित 

नसल्यविळेु र् दहेवचेच अश्तत्र् जवित असल्यविळेु अजुान दःुखी 

होतो. जगवत दःुख आह ेम्हिनु अध्यवत्िज्ञवन िहत्र्वचे आह ेहव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े यवच अध्यवत्िवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन 

(आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च)भगर्तगीतव ्पि करते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

िनषु्ट्य (योग्य नसलव तरी) ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

सवांगतो. हव अहांकवर असतो, अहांकवरविळेुच अज्ञवनवलव ज्ञवन 

दिाशर्तो. एकीकडे ्र्तःचव आदर करव, ्र्तःचव बांध ुव्हव हव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

उद्धरेतआत्िनवआत्िवनां न आत्िवनि ्अर्सवदयते ्। 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः ।।(६-५) 

बांधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः। 

अनवत्िन्त ुित्तु्रे् र्तेत आत्िैर् ित्रु्त ्।।(६-६) 

जेंव्हव िनवर्र शनयांत्ि असते अथवात आत्िर्ि असतो, तेंव्हव 

्र्तःचव बांध ुअसतो. तर िनोर्ि असतो तेंव्हव ्र्तःिी ित्रु्त 

आचरि असते. यव पवश्वाभशुिर्र अहांकवर र् आत्िशर्श्ववस यवांत 



िनषु्ट्यवची गल्लत होते. जीर्निवगवात ईश्वरवचव आश्रय हव ज्ञवनवचव 

आश्रय असतो. ज्ञवनविळेु सांिय छेदल्यव जवतो र् आत्िशर्श्ववस 

येतो. िवगा पक्कव असतो. म्हिनु िेर्टी ज्ञवनवचव आश्रय शक 

अहांकवरवचव आश्रय असे Option िनषु्ट्यवसिोर असते.  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वां शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 

म्हिनु अहांकवरवचव आश्रय शक ज्ञवनवचव( ईश्वरवचव )आश्रय त ुठरर्. 

हव अशधकवर अजुानवलव शदलव आह.े  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

सवर : 

्र्तःचव बांध ुव्हव हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े पि यवसवठी 

भगर्तगीतेतील अध्यवत्िज्ञवन जवििे िहत्र्वचे आह.े यवच 

ज्ञवनवच्यव अभवर्विळेु िनषु्ट्यवलव ्र्वभवशर्कतः अहांकवरवचव 

आश्रय असतो. र् अहांकवर र् आत्िशर्श्ववस यवांत गल्लत करीत 

असतो. अहांकवरविळेुच नकवरवत्िक शर्चवर ( सोच ) असतो. 

आत्िशर्श्ववस असिवरव शर्कवसिवगवार्र असतो. सकवरवत्िक 

असतो.  

 ******* 

  



 (२-१४)  

********************* 

िवत्व्पिवा्त ुकौन्सतेय शितोष्ट्िसखुदःुखदवः। 

आगिव अपवशयनो अशनत्यः तवांश्तशति्र् भवरत।। 

********************* 

(२-१४)/१: 

"िवत्व्पिवा्त ुकौंतये शितोष्ट्िसखुदःुखदवः। 

 (Fixed mindset vs. Growth mindset) 

कॅरोल ड्रे्क यव तत्र्ज्ञ प्रवध्यवशपकेने "The new psychology 

of success" यवतनु Fixed mindset र् Growth Mindset 

ही सांकल्पनव िवांडली. िनषु्ट्यरुपवत (जीर्) आत्म्यवलव 

जीर्नप्रर्वसवची, शर्कवसवची सांधी शिळवली आह.े हचे रह्य 

भगर्तगीतव उलगडते.  

न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयोः अशप दृिो अांतः त ुअनयोः तत्र् दशिाशभः।।(२-१६) 

ज्यवत (िरीर)बदल होतो, ते अिवश्वत र् जे बदलत नवही ते िवश्वत 

(आत्िव). अशनत्य र् शनत्य यवांतील भेद जविनु शनत्यवर्र Focus 

करिे हव भगर्तगीतेतील ज्ञवनवचव आधवर आह.े  

 



 सखुदःुखवत अडकुन शर्कवस थवांबर्िे शक शनत्यशर्कवस िवगवार्र 

असिे (Unstoppable)? यव सांदभवात Fixed Mindset र् 

Growth Mindset ही ओळख होते.  

िवत्व्पिवा्त ुकौन्सतेय शितोष्ट्िसखुदःुखदवः। 

आगिव अपवशयनो अशनत्यः तवांश्तशति्र् भवरत।।(२-१४)  

अजुान दःुखवने शर्चशलत होतो. दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध न करिे र् 

आपि योग्य आहो ह ेशसद्ध करण्यवसवठी तो जवित असलेले 

धिाज्ञवन र्वपरतो ही अजुानवची भशूिकव असते र् येथेच 

शर्कवसिवगा थवांबतो. "Fixed mindset" चव हव प्रभवर् असतो. 

येथेच शनत्य-अशनत्य यव सांदभवात जीर्नवचे सत्य सवांशगतले. 

िवगवातील सखुदःुखवची (अशनत्य) भशूिकव सवांशगतली. शनत्य 

िवगवाचे ज्ञवन सवांशगतले. येथे "Growth mindset" चे ज्ञवन होते.  

(Carol Dweck writes: 

Your view of yourself can determine everything. If 

you believe that your qualities are unchangeable — 

the fixed mindset — you will want to prove yourself 

correct over and over rather than learning from your 

mistakes.  

 



"People who have fixed mind-set believe that their 

talent and abilities are in-born and they can’t do 

anything to change it. People who have growth 

mind-set believe that they can grow their talent and 

abilities by learning and training their mind. " 

 Why it is important to have a growth mind-set and 

how you can shift your mind from being fixed to 

being open and ready? 

Changing our beliefs can have a powerful impact. 

The exceptional people seem to have is a special 

talent for converting life’s setbacks into future 

successes. The growth mindset creates a powerful 

passion for learning. “Why waste time proving over 

and over how great you are, ” instead “when you 

could be getting better?” 

 

The way you think and by using this new mind-set, 

you will be unstoppable. ) 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 



िनषु्ट्यजीर्न अशनत्य असले तरी शनत्य िवश्वत तत्र् जविले तर 

"अितृत्र्वय कल्पते" यव िवश्वत िवगवाचव (Unstoppable ) बोध 

होतो. यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

"Growth mindset is all about effort. It’s the hallmark 

of a fixed mindset to expect things to be easy. 

Success demands working hard, learning from 

failure and refining your performance as you walk 

that road. " 

***** 

(२-१४)/२: 

"आगिव अपवशयनो अशनत्यवः तवन ्शतशति्र् भवरत" 

(Reality & Change) 

"शतशति्र्" हव िब्द "सहन कर" यव अथवाने येथे आलेलव आहे. 

"सहन कर" यवचव अथा प्रश्नवकडे पवठ शफरशर्िे हव नसनु 

र्व्तर्वचव श्र्कवर करिे र् उपवय करिे यव अथवाने भगर्तगीतेत 

आलेलव आह.े  

जीर्नवतील र्व्तर्(Reality)श्र्कवर न करिे ही एक सि्यवच 

असते. अजुानवसिोर यदु्धिेत्वर्र प्रश्न उभव िवलव. जे शनयतकवया 

करवयलव शनघवलो आह ेते तर ्र्तःसवठी दःुखवचे कवरि होईल. ह े

जविनु यदु्ध करिेच पवप आह ेअसे Judgemental thinking 



करुन अजुान त्यव प्रश्नवची हर्वच कवढुन टवकतो. अथवात प्रश्नवकडे 

पवठ शफरशर्तो.  

Judgemental thinking: 

जगवत प्रश्न असतवत, सि्यव असते. कोितीही सि्यव असो, 

त्यव सि्येची Reality जविली, प्रश्न define िवलव तर ती 

सि्यव सोडशर्ली जवऊ िकते. पि सि्यव सोडशर्िेच बांद केले 

तर ती सि्यव रहवत नवही. अथवात Reality चव अश्र्कवर होतो. 

र्व्तर् न श्र्कवरतव Judgemental thinkingचव र्वपर सहसव 

सिवजवत होत असतो. र् हुिवर-िांद, चवांगलव-र्वईट, श्रेष्ठ-कशनि, 

्र्वशथा-त्यवगी, श्रीिांत-गरीब असे लेबल शचकटशर्ल्यव जवतवत. 

सिवजवतील ही भवर्षवच Judgemental thinking असते. यवलव 

"प्रज्ञवर्वदवांि भवष्ट्यसे" असे भगर्तगीतेत म्हटले आह.े  

र्व्तर्: 

 भगर्तगीतव ्र्तःच्यव जीर्नवतील र्व्तर् श्र्कवरिे र् त्यवर्र 

उपवय करिे यवर्र भवष्ट्य करते. शनयतकवया ्र्तःसवठी योग्य 

कस?ेते सांभवव्य िोक कसव शिटशर्िवर?हवच अजुानवसिोर प्रश्न 

उभव होतो. यवच प्रश्नवची कबलुी दतेो र् त्यवच्यव उत्तरवसवठी 

भगर्तगीतव सांर्वद सरुु होतो.  

बदल: 



"बदल" जगवतील असो शक जीर्नवतील ते र्व्तर् असत.े बदल 

यव सांदभवातच उन्सहवळव-शहर्वळव असतो, तसे सखुदःुख असते. यव 

बदलवचे र्व्तर् श्र्कवरिे हवच प्रथि पवठ भगर्तगीने शदलव.  

िवत्व्पिवा्त ुकौंतेय शितोष्ट्िसखुदःुखदवः। 

आगिव अपवशयनो अशनत्यवः तवन ्शतशति्र् भवरत।।(२-१४) 

येथे दःुख सहन कर यवचव अथा उपवय करु नको हव अथा नव्ह ेतर 

र्व्तर् श्र्कवरुन उपवय करिे ह ेज्ञवन सवांशगतले. जीर्नवच्यव उच्च 

िवगवार्र असलेलव शर्चशलत होत नवही. अथवात जीर्नवचव उच्च 

िवगा अांशगकवरिे हवच उपवय सवांशगतलव.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

अथवात यथेे ्र्तःिध्ये बदल करिे हव सांदिे आह.े जीर्नशर्कवस 

यव सांदभवातील हचे सत्य िनषु्ट्यवने श्र्कवरिे अपररहवया असते.  

"Everyone thinks of changing the world, but no one 

thinks of changing himself. " 

Leo Tolstoy 

 *******  



(२-१५) 

********************* 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते।। 

********************* 

 

 

(२-१५)/१: "यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ" 

 *( प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य vs जीर्नवची लढवई) 

 

  

सखुदःुख र् कवया यवचव सांबांध भगर्तगीतव दिाशर्ते. प्रकृशत कवया 

घडशर्ते. जीशर्त तत्र् सखुदःुख अनभुर् करीत असतो.  

कवयाकवरि कतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२१) 

 

सखुवची प्रत्यि अनभुशुत र् भवष्ट्यवने सिवधवन िवनिे यवांतील भेद 

भगर्तगीतव दिार्नु दतेे. र् यवच अनरु्षांगवने शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन 

सवांगते.  



 

सिवजवत दःुख टवळण्यवसवठी र् सिवधवनवसवठी तलुनव करुन 

्र्तःलव श्रेष्ठ ठरशर्िे, Judgement thinking र्वपरुन शटकव 

करिे, ्र्तःच्यव शनशककयतेच ेसिथान करिे असे भवष्ट्य चवलत 

असते.  

 

सखुवसवठी िनषु्ट्य जगतो, पि जीर्नवांत दःुख, अडचिी यतेवत. ही 

जीर्नवची Reality आह.े यविळेु िवनशसक दःुख िवले तर िनषु्ट्य 

सिवधवनवसवठी भवष्ट्यवचव आधवर घेतो. ही सखुवची अनभुशुत नसते. 

यविळेु र्व्तर् hide होते. यव भवष्ट्यवतनु नकवरवत्िकतव व्यक्त होत 

असते. नकळत र्वतवर्रि प्रदशुर्षत होते. ह ेभवष्ट्यप्रदरु्षि असते. 

असे भवष्ट्य "िनथरव भवष्ट्य"(शर्चशलत करिवरे) म्हिनु रविवयिवत 

दिाशर्ले आह.े  

 

सखुवचव सांबांध Want िी. र् Wantचव सांबांध कवयवािी असतो. 

योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी पसैव र् पैिवसवठी कवया ह ेव्यवर्सवशयक 

कवयवाचे िलुभतु तत्र् आह.े पैसव यव सांदभवात श्रीिांशत िोठेपि 

सिजतो. िोठेपि यव सांदभवातच आदिा, चवांगलेपिव जवित 

असतो. अजुान चवांगलेपिविळेुच दःुखी होतो. दःुख टवळण्यवसवठी 

शनशककयतेचे सिथान करतो. यवांत तो ्र्तःलव आदिा दिाशर्तो. हव 



प्रज्ञवर्वदवचव बरुखव असतो. यविळेु र्व्तर् श्र्कवररत नवही. 

बरुखव ( Reality) र्व्तर् िवकत असते.  

 

प्रत्यि िोठेपि(र्वघ) र् िोठेपिवचव बरुखव(कोल्हव) यवची 

ओळख दिेवरी एक दांतकथव सर्ाश्रतु आह.े कोल्ह्वने र्वघवचव 

बरुखव घवतलव तर तो र्वघ होत नवही. प्रत्यि र्वघ कसव असतो ह े

भगर्तगीतव दिाशर्ते. कवया र् िोठेपि यवचव सांबांध दिाशर्ते.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

प्रत्यि िोठेपि म्हिजे दःुख, अडचिीिळेु िवनशसक हवर नसिे. 

म्हिनु जीर्नवलव लढवई म्हटले आह.े अथवात दःुख, अडचिीिळेु 

िवनशसक हवर न होिे, शर्कवस यव सांदभवात अपेशित असते. 

जगवतील श्रेष्ठ लोक, (Innovators, Creators)दःुखवने शर्चशलत 

होत नवही. दःुख, अडचिी त्यवांचेसवठी शर्कवससांधी( Stepping 

Stone) ठरते.  

 



सखु यव सांदभवात अजुान Want पशुतासवठी कवया जवित असतो. पि 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (सखु अनभुशुत, कवयवाद्ववरे दःुखवन्सतवसवठी 

योग) जवित नवही.  

 

सखु म्हिजे िवनशसक हवर न होिे, शर्चशलत न होिे, यवसवठी 

चवांगलेपि(दरै्ी)ईश्वरविी जोडले. र् कवयवाद्ववरे भशक्त, 

योग(दःुखवन्सत) हव सांदिे शदलव.  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 

 

यव िवगवार्र जीर्निलु्यवांनव िहत्र् दतेो. कवयवात, कवयवाच्यव 

Excellence िध्ये, दृढशनियवत, शनभायतते सखु अनभुर्तो. 

अथवात आत्िशर्श्ववस अनभुर्तो. िवश्वत सखु र् िवांशतचव अनभुर् 

आत्िवनांद असतो.  

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्यच ।(१६-७) 

******** 

 

 



 

(२-१५)/२:"सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते" 

"श्रेष्ठत्र्" यव सांदभवात भगर्तगीतेचव हव सर्वात िहत्र्वचव सांदिे 

आह.े भगर्तगीतव ज्ञवनवचव हवच िळु पवयव आह.े  

जीर्नवचे "श्रेष्ठत्र्" कवय?यवशर्र्षयी जगवतील अनके तत्र्रे्त्त्यवांनी 

भवष्ट्य केले आह,े  

“Many people are alive but don’t touch the miracle 

of being alive. ”  

– Thích Nhất Hạnh 

"Worthless people live only to eat and drink; people 

of worth eat and drink only to live. " 

- Socrates 

जीर्नवत "िोठे व्हवयचे" असे यरु्व शपढीचे ्र्प्न असते. यव सशृित 

िनषु्ट्यजीर्न िहवन दिे आह.े यव जीर्नवची िहवनतव जविनु 

त्यवलव िहवन करिे यवांत कवांशहही गैर नवही. पि प्रत्यिवत जी 

िहवन कवये असतवत, ती पवर पवडण्यवसवठी धैया, शनभायतव, 

आत्िशर्श्ववस यव िशक्त िहत्र्वच्यव असतवत. यवच िशक्तचे िहत्र् 

जविनु ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी यरु्व शपढीलव अध्यवत्िज्ञवनवचे िहत्र् 

र् पयवायवने भगर्तगीतेचे िहत्र् शर्र्षद केले. भगर्तगीतेनसुवर 

"अभय" हव प्रथि दरै्ीगिु आह.े  



 

िनषु्ट्यवलव जगतवांनव िवगवात दःुख(पररिविभय) जविर्ले तर ते 

दःुख टवळण्यवसवठी जे आचरि करतो, त्यवलव "योग्य" 

दिाशर्ण्यवसवठी "ज्ञवनी भवष्ट्य" र्वपरत असतो. हव प्रयत्न 

दबुालतेलव िशक्त दिाशर्ण्यवचव असतो. शनशककयतेलव "आदिा", 

अज्ञवनवलव "ज्ञवन" शसद्ध करण्यवचव हव प्रयत्न असतो. यवप्रिविे 

सिवजवत िनषु्ट्य आपली "िजबरुी" व्यक्त करीत असतो. यवचव 

पररिवि सिवजवत नकवरवत्िकतव पसरत असते, भ्रि पसरत 

असतो. पि यवचे भवन िवत् "कशथत श्रेष्ठवांनव" रहवत नवही. हीच 

भशूिकव अजुानवने घतेली होती. यवच पवश्वाभशुिर्र सविवन्सय र् श्रेष्ठ 

यवांतील भदे भगर्तगीतव ्पष्ठ करते.  

व्यर्हवरवतील जीर्नवचे "श्रेष्ठत्र्/िोठेपि" हव िब्द भगर्तगीतेने 

"परुुर्षां परुुर्षर्षाभ" यवद्ववरे ्पष्ठ केलव आह.े यवच सांदभवात सांदिे 

आह,े  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

*शनष्ट्कवि किा, यवसवठी कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त, यवसवठी िवश्वत 

शर्कवसवचव िवगा (अितृांगिय) ्पि केलव आह.े हवच िवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" यव िब्दप्रयोगवने येथे ्पि होतो.  

 



* यव िवगवात दःुखवने शर्चशलत न होिे(यां शह न व्यथयन्सतते)े ही 

श्थशत दिाशर्ण्यवसवठी "सिदःुखसखुांधीरां" हव िब्दप्रयोग आह.े  

*किवाद्ववरे (दःुखवन्सत, योग)िशक्तसवधनव: 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०)  

जसे खेळविध्ये Exercise होते, तसेच "योगः किास ुकौिलि ्" 

ही Exercise आह.े सवधनव आह.े  

"जीतनव यव हवरनव जरुरी नही।खेलनव जरुरी ह"ै 

शसशद्ध अशसद्धोः सिो भतू्र्व सित्र्ां योग उच्यते।(२-४८) 

***** 

(२-१५) /३: "स अितृत्र्वय कल्पते" 

जीर्नवचव प्रर्वस ितृ्यकुडे आह ेशक, ितृ्यचुव अितृवकडे प्रर्वस 

आह े?हव जीर्नवतील िखु्य प्रश्न आह.े यव प्रश्नवचव सांदभा र् उत्तर 

िोधले तरच जीर्नवचे रह्य कळेल. अज्ञवनविळेु हव प्रर्वस िनषु्ट्य 

ितृ्यकुडे जवितो, तर िहवण्यवचव प्रर्वस अितृवकडे असतो. 

(ितृ्योिवा अितृांगिय)यवच सत्यवर्र भगर्तगीतव प्रकवि टवकते.  

सिदःुखसखुांधीरां धीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

दःुखविळेु जीर्नवचे आव्हवन पेलर्त नवही तेंव्हव शनरवि होऊन 

्र्तःचे जीर्न सांपशर्िवरे अथवात आत्िहत्यवसवरखी टोकवची 

भशूिकव घेिवरेही जगवत आढळतवत.  



व्यर्हवरवत िनषु्ट्य ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर नैसशगाक जीर्न जगत 

असतो. यव प्रर्वसवत दःुख असले तरी दःुख टवळत जगत असतो. 

दःुख आले असतव भवर्नवांर्र शनयांत्ि करण्यवचे ज्ञवन 

(Emotional Intellegence) नसेल तर जी भशूिकव घतेो त्यवचे 

सिथान करीत जगत असतो. अजुान कुरुिेत्वर्र दःुख 

टवळण्यवसवठी अिीच भशूिकव घेतो. शनशककयतेचे सिथान करतवांनव 

पवप करण्यवपेिव ितृ्य ुबरव अिी भशूिकव घेतो.  

जीर्नवतील नैरवश्य Frustration, Depression िवनशसक 

रोगवचेच लिि असते. िवनशसक Wellnessचे ज्ञवन नसते. ितृ्य ु

तर जीर्नवचव अपररहवया भवग आहे, पि नैरवश्यवने शनशककय रवहुन 

ितृ्य ुओढर्नु घेिे र् ्र्धिा जविनु कवया करतवांनव ितृ्य ुयिेे यवांत 

फरक आह.े यव ज्ञवनवर्र भगर्तगीतव सर्ाप्रथि प्रकवि टवकते.  

अजुानवची Belief system ्र्गाधवि, शकशता यव ध्येयवची होती. 

त्यवच्यवच B. S. नसुवर शनयतकवया टवळुन शनशककय िवलव तर 

अपशकशता होते र् ्र्गवापवसनु र्ांशचत होतो म्हिनु ्र्धिवाचरि 

श्रेष्ठ ठरते ही Reality श्रीकृष्ट्ि दिार्नु दतेवत.  

हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि ्।(२-३७) 

ह ेज्ञवन ्र्धिाज्ञवन यव सांदभवात शनशककयतव र् सशियतव यवतील भेद 

दिाशर्ते.  

 



यवनांतर भगर्तगीतचे्यव िखु्य ज्ञवनवचे द्ववर उघडते.  

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धयोगे त ुइिवां ििृ।ु(२-३९) 

दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी बशुद्धयोग अथवात Transformation 

ज्ञवन आह.े  

Transformation of 

-Fear into Courage (त्वयते िहतो भयवत)् 

-Negativity into Positivity 

-Inaction into Creativity 

-Suffering into Happiness 

-Difficulty into Oportunity 

हचे ज्ञवन िनोर्ैज्ञवशनक भवर्षेत Breaking misery cycle ठरते. 

यवच सांदभवात Intellegence quotient, Emotional 

quotient, Adverse quotient ज्ञवनवचे िहत्र् आहते.  

िनषु्ट्यवलव बशुद्ध आह.े भवर्नव असतवत, दःुखही असते. यवद्ववरेच 

िवनर्ी दःुख शन्तरण्यवसवठी जगवत ज्ञवन शनिवाि िवले, होत 

आहते. सिवजवत िवनर्ी शहतवसवठी अिकु व्हवरे्, तिकु व्हवरे् 

असे भवष्ट्य आपि सतत ऐकत असतो. पि कोि करेल हव प्रश्न 

अनतु्तरीत असतो.  

Everything is Transformation. (E =mC2) 



जगवत दःुख आह,े अडचिी आहते. ज्ञवनविळेुच यव अडचिी 

शर्कवसवतील Stepping Stone ठरतवत.  

भवर्नवांचे ज्ञवनवत रुपवांतर होते, ज्ञवनवचे कवयवात Application होते 

र् अखेर सर्ा कवयवाचे ज्ञवनवत शर्शलनीकरि होते.  

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

(१)भवर्नव, ज्ञवनशर्ज्ञवन कवयवात बदलशर्िे अथवात 

Transformation into Action or Action 

friendly(कवयवासवठी व्यवर्हवररक जे motivation ठरत)े 

knowledge ह ेव्यवर्हवररक गिुवत्िक ज्ञवन ठरते. तर  

(२)Transformation of Action into ज्ञवन(ईश्वरभशक्त, 

शनष्ट्कवि किा, योग इ. ) यवसवठी बशुद्धयोग ज्ञवन म्हटले आह.े हवच 

Part "अितृत्र्वय कल्पते" असतो. अथवात जीर्नशर्कवसवचव 

Highway असतो. िनोशर्ज्ञवनवच्यव भवर्षेत Activation of 

higher consciousness हचे असते.  

यवच ज्ञवनवन ेअजुानवत Transformation घडुन आले. ईश्वरवची 

हृदयवतील अांधवर नि करण्यवसवठी ही शर्िेर्ष कृपव ठरते.  

तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजि ्तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव ।।(१०-११) 

 ********** 

  



 (२-१६) 

********************* 

न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयोः अशप दृिो अन्सतः त ुअनयोः तत्र्दशिाशभः।। 

********************* 

 

२. १६): 

"न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः" 

 

(असतो िव सतगिय:जीर्निलु्य vs गरज) 

 

इच्छवपशुतासवठी कवया(State of want-State of Art) हव 

व्यर्हवर असतो. यव कवयवालव (जीर्न)िलु्यवांची जोड शिळते, तेंव्हव 

िनषु्ट्यवचे Charecter बनते. अथवात िलु्य जीर्नवच्यव उच्च 

पवतळीर्र नेत असते.  

 

आशथाक सांदभवात आशथाक गरज र् ्र्वर्लांबन यवांत 

्र्वर्लांबन(परवर्लांशब नसिे, Beggars are not choosers) 

जीर्निलु्य ठरते.  



 

"गरज" यव सांदभवात अजुान "िलव कवांही नको"ह ेभवष्ट्य र्वपरतो. 

येथे अजुानवच्यव चवांगलेपिवलवच आव्हवन शिळवले असते. 

िनषु्ट्यजीर्नवत जीर्निलु्यवांनवच आव्हवन शिळत असते. जि ुही 

पररिवच ठरते. "चवांगलेपिव"जीर्नवतील उच्च गशत आह ेअसे 

िनषु्ट्य जवितो. "चवांगलेपिव" यव सांदभवात अजुानवची ही पररिवच 

असते. यवच पवश्वाभशुिर्र "गरज vs िलु्य" हव शर्र्षय उपश्थत 

होतो.  

 

िलु्यवच्यव पररिेत िनषु्ट्य खरव उतरलव तर शर्श्ववसवने जीर्निवगा 

चवलतो;खांशबर, तेजोिय होतो. अन्सयथव योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववच्यव 

जवळ्यवत सवपडतो र् यवच द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडल्यविळेु 

बशुद्धभ्रि होतो. ्र्सिथानवथा भवष्ट्य बोलतो.  

 

जगवत चवांगलेपिव असतो पि आपलव ्र्वथा शसद्ध करिवरे 

व्यर्हवरही असतवत. यविळेु सिवजवत ्र्सिथानवथा, 

्र्वथाशसशद्धहते ुभवष्ट्य बोलल्यव जवते. र् यवलव ज्ञवन दिाशर्ल्यव 

जवत.े रविवयिवत अिवच भवष्ट्यवने कैकेयीची िवनशसकतव 

बदलशर्ण्यवस िनथरव यिश्र् होते.  

 



रविवयिवत रघरु्ांिवची "र्चन"यव िलु्यवसांदभवात ख्यवशत असते. 

यवच र्चनिलु्यवलव आव्हवन शिळते. हचे आव्हवन दिरथ 

िहवरवजवांनव जड जवते, यवउलट श्रीरवि धिागशत जविनु (धरिधरुरन 

धरिगशत जवन)ु आनांदवने र्नर्वस श्र्कवरतवत. ही धिागशत श्रेष्ठ 

कवयवाची सांशध आह(ेजहवां सब भवांशत िोर बड कवज)ु असे 

धिागशतचे िवहवत्म्य िवतेलव सवांगतवत.  

 

चवांगलेपिविळेुच अजुान दःुखी होतो. "सत" म्हिजे चवांगले र् सत 

म्हिजे योग्य, ह ेजविनु"चवांगले" यव सांदभवात "िलव कवांही नको" 

असे सांबोधनु ्र्तःची भशूिकव सत आह ेह ेशसद्ध करतवांनव 

(दबुाल)अज्ञवनी भशूिकेलव "ज्ञवनी" दिाशर्तों. अथवात 

"चवांगलेपिव"यव सांदभवात िलु्यवांचव बोध िवलव नसल्यविळेु 

सिथानवथा भवष्ट्य बोलतो.  

 

 यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतव सतिवगवाचे ज्ञवन सवांगते.  

 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयोः अशप दृिो अन्सतः त ुअनयोः तत्र्दशिाशभः।।(२-१६) 

 



जीर्निवगवातील सत म्हिजे चवांगले, सत म्हिजे िवश्वत यव 

सांदभवात शर्कवसवचव िवश्वतिवगा "असतो िव सतगिय" (अथवात 

अितृत्र्वय कल्पते) ठरतो.  

 

"The aim of education is the knowledge, not of 

facts, but of values. " 

 William S. Burroughs 

 ******** 

(२-१६)/२ : 

"उभयोःअशप दृिो अन्सतः त ुअनयोः तत्र्दशिाशभः" 

(जीर्निवगवात सत-असत शनर्ड अथवात सखुी जीर्नवचव िवगा) 

 

सखुी जीर्न(Mental health र् ज्ञवनवचे feeding) : 

 

शनरोगी प्रकृशतसवठी आहवरवचे ज्ञवन असते. पि शनरोगी 

िवनशसकतेसवठी योग्य ज्ञवनवचे feeding यवर्र दलुाि िवले तर 

Mental illness येर् ुिकतो, Negativity यवचेच लिि 

असते. हचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते.  

 



 "The greatest aim of education should be action" 

असे एकव तत्र्र्ते्यवने म्हटल.े सखुवसवठी, यि्र्ी होण्यवसवठी 

ज्ञवनवच ेfeeding होते. यव ज्ञवनवचव उपयोग कवयवासवठी होतो. यव 

प्रर्वसवत दःुख आले, सांिय जविर्लव तर सखुदःुखवचे 

व्यर््थवपन करवर्े लवगते. यवचसवठी ज्ञवनवची गरज असत.े 

अन्सयथव शचांतव करतो. , कवया टवळतो पि जे करतो शकां र्व करीत 

नवही त्यवचे सिथान योग्य-अयोग्य यव सांदभवात करतो. जसव अजुान 

कवया टवळुन सिथान करतो. यवच प्रर्शृत्तची सांर्य िवली तर तो 

्र्भवर् बनतो र् त्यवच्यव Automation (Behavior)चवच भवग 

बनतो. म्हिनु हव प्रश्न Mental Wellness चव बनतो.  

 

१. िरीरयांत्: (Automation & Purpose) 

कोित्यवही यांत्वचे शनशित Purpose असते, त्यव यांत्वत feeding 

करुन िनषु्ट्य यांत्वचव उपयोग करुन घेतो. िरीरयांत्वचेही 

automation असते. यवांत जसे feeding होते, त्यवप्रिविेच 

कवयारत होते.  

 

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः।(३-२७) 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 



 

* धिा-अध्यवत्ि(योग्य-अयोग्य vs ज्ञवन-अज्ञवन) 

 

प्रकृशत automationनसुवर कवयारत असते. यव Automationिध्ये 

कवयवातील द्वांद्वर्ि श्थशत जीर्नशर्कवसवचव barrier ठरत.े 

प्रकृशतच्यव यवच barrier र्र िवत करण्यवसवठी ईश्वरज्ञवन आह.े हे 

ज्ञवन सर्ा शर्श्ववलव जोडिवरे आह.े ही बशुद्धयोग शनष्ठव असते.  

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

धिवात योग्य-अयोग्य(सकृुत-दषु्ट्कृत) हव भेद असतो म्हिनु द्वन्सद्व 

असते. धिवाचे ज्ञवन बवह् असले तरी ्र्धिा ्र्तःचव द्वांद्व(tie) 

सोडशर्ण्यवसवठी आह.े ज्यविळेु ्र्तःचव िवगा दृढ होतो. यवचद्ववरव 

धिा र् अध्यवत्ि यवांतील भेद ्पष्ठ िवलव आह.े अथवात अध्यवत्िवत 

ज्ञवन-अज्ञवन हव भेद असतो.  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

 

२. सखुी जीर्निवगा 

सखुदःुख यव सांदभवात योग्य-अयोग्य हव व्यवर्हवररक िदु्दव असतो. 

यवचवच सांदभा अजुानवने ्र्गा-नरक यवसवठी शदलेलव असतो. तर 



ज्ञवन-अज्ञवन हव सांदभा बांधन-िोिचव आधवर असतो र् हवच 

भगर्तगीने सांदिे शदलेलव आह.े भगर्तगीतेतील सत-असत 

िवगवाचव हवच आधवर आह.े  

*सत-्असत ्िवगा 

सत-असत हव सखुी जीर्न-दःुखी जीर्न यवचव आधवर ठरतो.  

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ् 

असत इशत उच्यते पवथा न च तत्प्रेत्य नो इह।।(१७-२८) 

यज्ञ(कवया), दवन, तप(कवयव, र्वचव, िन- र्वगिकु) शनषे्ठने आचरि 

करिे सखुी जीर्नवचव अथवात सत िवगा ठरतो.  

सत म्हिजे चवांगले, र्तािवनवतील शर्कवस श्थशत, िवश्वतवचे ज्ञवन 

असते.  

सत ्भवरे् सवधभुवरे् च सत इशत एतद ्प्रयजु्यते।(१७-२६) 

यजे्ञ तपशस दवने च श्थशतः सत ्इशत च उच्यते।(१७-२७) 

सत(िवश्वत) -असत(अिवश्वत) शनर्ड 

न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयोःअशप दृिो अन्सतः त ुअनयोः तत्र्दशिाशभः।।(२-१६) 

 

 ******  

  



 (२-१७) 

************************** 

अशर्नवशि त ुतद ्शर्शद्ध येन सर्ाि ्इदां तति ्। 

शर्नविि ्अव्यय्यव्य न कशित कतुां अहाशस।। 

********************* 

 

(२-१७): 

"अशर्नवशि त ुतद ्शर्शद्ध येन सर्ाि ्इदां तति ्" 

(Search for Permanent अथवात िवश्वतविी जीर्नवचे नवते) 

 

"The search for something permanent is one of the 

deepest of the instincts leading men to philosophy. " 

-Bertrand Russell,  

 

भगर्तगीतेत जीर्नवतील िवश्वत-अिवश्वतवचव शर्र्षय िखु्यत्रे् 

दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी जीर्नयवते्त आत्िशर्श्ववस अनभुर्िे 

यवसवठी शर््तवरवने चशचालव आहे. अथवात जीर्नवतील Barrier 

जविनु त्यवर्र िवत करि,े आत्िशर्श्ववस अनभुर्िे, सवहस, 



शनभायतव अनभुर्िे, यवसवठी "दःुखवन्सतिशक्त(योग) र्शृद्धगत 

होण्यवसवठी योग"हव शर्र्षय आलेलव आह.े  

 

अशर्नवशि त ुतद ्शर्शद्ध येन सर्ाि ्इदां तति ्। 

शर्नविि ्अव्यय्यव्य न कशित कतुां अहाशस।।(२-१७) 

यव सशृित(शर्श्ववत) ज्यवचे िळुच (उगि)िवश्वत आह,े ज्यविळेु 

सशृिचे सजृन होते, ते परिवत्िव तत्र् िवश्वत आह.े यवच परिवत्िव 

तत्र्वचव अांि िरररवत आत्िव रुपवने िवश्वत ठरतो.  

अन्सतर्न्सत इिे दहेव शनत्य्य उक्तवः िरीररिः।(२-१८) 

िवश्वत म्हिजेच अशर्नविी. त्यवलव ितृ्य ुनवही. िरीर बदलते 

असते.  

अजो शनत्यः िवश्वतो अयां परुविः।(२-२०) 

 *जर आत्िव ितृ्य ुपवर्तो, असे जर (अजुान) सिजत असेल तरी 

जन्सि आह ेतर ितृ्य ुअपररहवया आह.े हे जीर्नवचे सत्य जविनु 

िोकग्र्त होिे उचीत नवही. दोन अव्यक्तवच्यव िध्ये अव्यक्तवनेच 

िरीर धवरि केले ही व्यक्त श्थशत आह.े अथवात जीर्नवतील 

िवश्वत तत्र् यवशर्र्षयी आियवाने पवहत असतो, भवष्ट्य होते.  

श्रतृ्र्वप्येनां रे्द न चैर् कशित।्(२-२९) 



अथवात श्रर्ि होते पि शनशित बोध होत नवही. अिव िवश्वत 

तत्र्वचे ज्ञवनवचव शनशित बोध भगर्तगीतव शर््तवरवने करीत आह.े 

ईश्वर, आत्िव -परिवत्िव, दरै्-अशधदरै्, िेत्ज्ञ(Knower, 

Consciousness) यवच ज्ञवनवचव भवग आह.े  

* अहांकवरवचव आश्रय vs. ईश्वरिरितव 

सविवन्सयतः िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व योग्य सिजनुच चवल ुअसते. 

यवच कवरिवने अजुान ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी शनशककयतेचे 

सिथान करतो. ्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु र् ्र्तःलव कतवा जविनु " 

िी यदु्ध करिवर नवही" ही भशूिकव घेतो. येथे अहांकवरवचव आश्रय 

असतो.  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे।(१८-६१) 

यविळेु "अहांकवरवचव आश्रय vs. ईश्वरिरितव"हव शर्र्षय यतेो. 

यवतील अिवश्वत(प्रकृशत)-िवश्वत(ईश्वर) तत्र् जविनु, कतवा जविनु 

ईश्वरवलव िरि जविे. हवच "अिवश्वत vs िवश्वत" असव शर्र्षय 

बनतो.  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६२) 

आपल्यव जीर्नयवते्तनु यवच िवश्वतवचव आश्रय करुन(बशुद्धयोग, 

"अितृत्र्वय कल्पते"हव िवगा) िवांशत अनभुर्िे. िवश्वतवचव हवच 

िोध आह.े  



तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवर्ेन भवरत। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशतां ्थवनां प्रवप््यशस िवश्वति ्।। 

(१८-६२) 

व्यवर्हवररक बोध: 

"Permanence, perseverance and persistence in spite 

of all obstacles, discouragements, and 

impossibilities: It is this, that in all things 

distinguishes the strong soul from the weak. " 

-Thomas Carlyle 

जीर्नवतील अडचिी, दःुख हव जीर्नवचवच भवग आह.े हेच 

Barrier िनषु्ट्यवलव शर्कवसवची सांशध दते असते. यवसवठीच 

िवश्वत-अिवश्वतवचे (Detachment) ज्ञवन आह.े यवद्ववरवच 

िनषु्ट्यवलव( "Negativity into Positivity", "Weakness 

into Strength ") 

असे Transformation िक्य होते. िनषु्ट्यवलव ही सांधीच 

भगर्तगीतेने उपलब्ध करुन शदली आहे.  

 ********* 

  



 (२-१८) 

********************* 

अन्सतर्न्सत इिे दहेव शनत्य्य उक्तवः िरीररिः। 

अनवशिनो अप्रिेय्य त्िवद ्यधु्य्र् भवरत।। 

******************** 

(२-१८) :"अन्सतर्न्सत इिे दहेव शनत्य्य उक्तवः िरीररिः" 

जीर्न (शनत्य) आत्म्यवचव प्रर्वस आह.े हव प्रर्वस जन्सिवपवसनु 

ितृ्यपुयांत सरुु असतो. यवच प्रर्वसवसवठी (अशनत्य) िरीर सवधन 

शिळवले आह,े ज्यवचे सवध्य ईश्वर(शनत्य तत्र्) आह े(तद ्धवि परिां 

िि). यवच प्रर्वसवचे र् िवगवाचे Awareness उपरोक्त सांदिेवतनु 

शिळते.  

अजुान शनशककयतेचे सिथान करतवांनव पवपकिा म्हिनु अांशति 

Destination ्र्गा-नरक यवचव उल्लेख करतो. र्व्तर् 

श्र्कवरतो, तेंव्हव शर्नवकवरि(व्यशक्तगत गरज नसतवांनव) दःुख 

शनिवाि करिवरे कवया योग्य कसे?ह ेकळत नवही, अथवात दःुखिशुक्त 

गरज दिाशर्तो.  

 

भगर्तगीतव यव दोन्सही िदु्यवर्र भवष्ट्य करते.  

 



Destination : 

 

जीर्निवगवाचे शनशित ज्ञवन हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आहे. यवलव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर आह.े अांशति Destination कळले नवही 

तर िवगा कळत नवही. जीर्ननवर् र्वर् यवने र्वहते अिी अर््थव 

होते. म्हिनु जीर्नवत अश्थर असतो.  

 

"नदी जब शनकलती ह,ै  

 कोई नक् िव पवस नहीं होतव की 

 "सवगर"कहवां ह।ै 

शबनव नक् ि ेके सवगर तक पहुांच जवती ह।ै" 

 

अन्सतर्न्सत इिे दहेव शनत्य्य उक्तवः िरीररिः। 

अनवशिनो अप्रिेय्य त्िवत ्यधु्य्र् भवरत।।(२-१८) 

 

अनेक धिवात अांशति Destination ्र्गा म्हटले आह.े अांशति 

destination ्र्गा म्हटले तर पवपपणु्य यव अनरु्षांगवने योग्य-

अयोग्य हव िवगवात कवयवासांबांधी सांिय असतो. र् कवयवाचव शनिय 

दृढ होत नवही.  



 

जीर्न भोगैश्वयवासवठी जविले तर चवांगले किा ्र्गा र् र्वईट किा 

नरकप्रवशि अिी चवांगल्यव व्यशक्तची दृशि असते. अजुान हवच 

(धिवाचव) आधवर सिथानवसवठी घेतो. यव दृशितील उशिर् 

भगर्तगीतव दिाशर्ते.  

भोगैश्वयाप्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्। 

व्यर्सवय आशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२- 

 

 अथवात चवांगल्यव िनषु्ट्यवच्यव कवयवाचव शनिय होण्यवस अडथळव 

होतो. म्हिनु कवयवाचव शनिय होण्यवसवठी बशुद्धयोगवचे प्रयोजन 

आह.े र् यवचसवठी अांशति सवध्य Destination ईश्वर म्हटलेले 

आह,े ज्यवचव अांि हृदयी श्थत आह.े  

(तद ्धवि परिां िि ) 

बशुद्धयोगविळेु आत्िर्ि असतो. अथवात जीर्नवची नवर् 

र्ल्हर्तो. म्हिजेच Destination(Goal) शनशित जवितो. 

यवप्रिविे "अितृांगिय" हव जीर्नवचव रवजिवगा जवितो. र् यव 

िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य करतो. यव प्रशियेत" योगः 

किास ुकौिलि ्" अथवात कवयवाद्ववरे योग(शनभायतव, धैया, 

दःुखवन्सतिशक्त) सवध्य करण्यवची कलव आत्िसवत करतो. 

(कवयाकौिल्य).  



 

जीर्नवचे अांशति धवि(Destination, Goal)जविले तर 

जीर्नप्रर्वस जवितो. प्रर्वस कळलव तर िवगा कळतो. िवगा 

कळलव तर कवयवाचव शनिय (्र्तःचव िवगा)यवचे िहत्र् कळते. 

यवच प्रशियेसवठी ज्ञवन, किा, भशक्त यवचव उपयोग भगर्तगीतेने 

केलव आह.े  

ज्ञवन : सांियिशुक्त अथवात दृढशनिय होतो. शर्श्ववसवसवठी ज्ञवन.  

 (ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्) 

 

किा : किा घडत असते ही प्रकृशत आह.े योगिेिवसवठी, 

भोगैश्वयवासवठी कवया करतो. हव ्र्तःचव िवगा होण्यवसवठी ्र्धिा.  

 - ्र्धिा :Tiebreaker(द्वांद्विशुक्त) 

 

भशक्त : ्र्धिवाद्ववरे नैश्किाशसशद्ध 

 -किवाद्ववरे योग (योगसांन्सय्त किवािां) 

 अथवात धैया, शनभायतव, अशर्चल असिे(िवांशत) सवध्य होते.  

 

यव ज्ञवनविळेु जीर्नवांत ईश्वरवचव आश्रय यवचे िहत्र् कळते.  

 ******* 



 (२-२२) 

******************** 

र्वसवांशस जीिवाशन यथव शर्हवय 

नर्वशन गहृ्नवशत नरः अपरवशि । 

तथव िरीरवशि शर्हवय शजिवाशन। 

अन्सयवशन सांयवशत नर्वशन दहेी।। 

******************** 

 

(२-२२) : 

"र्वसवांशस जीिवाशन यथव शर्हवय" 

(Spiritual Revolution) 

 

बदल हव सशृिचव शनयि आह.े जीिा, त्यवज्य जवर्नु नर्ीन धवरिव 

होते. अधिवाची श्थशत जवर्नु धिा्थवपनव होते.  

र्वसवांशस जीिवाशन यथव शर्हवय 

नर्वशन गहृ्नवशत नरः अपरवशि ।(२-२२) 

 

िरीरवची श्थशत जिी बदलत असते. पि यव बदलवर् होिवर् यव 

सशृित िवश्वत तत्र् ईश्वर असते. बदलवर् होिवरी अिवश्वत श्थशत 



र् सशृिचव, जीर्नवचव आधवर असिवरे िवश्वत तत्र् यवचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव दतेे. यवच ज्ञवनवच्यव आधवरे िनषु्ट्य ्र्तःिध्ये 

आध्यवशत्िक िवशन्सत घडर्नु आितो. सिवजवतील यव िवशन्सतचे 

र्तािवनवतील लि कोिते ह ेजवििे आर्श्यक असते.  

 

जनु्सयव शपढीने नर्ीन शपढीलव उपदिे करवरे् यव परांपरेलव जवॅॅजा 

ऑर्ेलने शर्रोध दिाशर्लव होतव. नर्ीन शपढी जनु्सयव शपढीच्यव 

खवांद्यवर्र र्वढलेली असते. त्यवांनी लवांबचे पवहीले असते, जे जनु्सयव 

शपढीने (नर्ीन)पवहीले नसते हव सांदिे िवओ त्सेगुांचव होतव. यव 

सांदिेवची दखल न घेतल्यविळेु "Born to win but 

conditioned to loose " असव सिवज घडत असतो.  

 

शनट्शिने Herd/Slave moralty र् Master morality असे 

नीशतिवस्त्रवतील भदे ्पि केले. Herd िध्ये Obey असते तर 

Master िध्ये Decesion authority असते. यवच आधवरवर्र 

आधशुनक िवशन्सतकवरकवांनी प्रश्न केलव,  

"It may be your desire to be our master, But why it 

may be of ours to be your slaves!" 

 



अथवात शनिाय अशधकवर, शनिायिितव हवच आधवर िनषु्ट्यवच्यव 

्र्तःच्यव (आत्ि)शर्कवसवचव असतो. यव प्रशियेत िनषु्ट्य कसव 

जगतो, यवचे प्रवत्यशिक भगर्तगीतते आलेले आहे. यव 

तत्र्वनसुवर जबवबदवरी श्र्कवरिे, र्व्तर् श्र्कवरिे शकां र्व अज्ञवन 

श्र्कवरिे ह ेशर्कवसवतील प्रथि पवऊल असते.  

 

िहशर्षा र्वशल्िकीचव परु्वाश्रिीचव र्वल्यव डवकु यवलव त्यवची 

जबवबदवरी दिाशर्ण्यवत यतेे, ज्यवचव तो श्र्कवर करतो.  

 

यदु्धवचे पररिवि दःुखदवयी आह ेर् यदु्ध करुन कुलिय करिे पवप 

आह ेयवची जबवबदवरी ्र्तःर्र येईल म्हिनु यदु्ध करिे अजुान 

टवळतो. शनशितच जबवबदवरी शनिाय घेिवर् यवर्र(कवया करिवरव) 

असते. हव शर्र्षय जबवबदवरीचव असतो.  

 

अजुानवची शनशककयतेची भशूिकव बेजबवबदवरीची आह,े अिी 

सिज दणे्यवत यतेे. तेंव्हव कवयवाचे पररिवि पवप आह!ेदःुख आह े

हव सांिय व्यक्त करतो र् हव प्रश्न धिा शक अधिा असव बनतो. 

अथवात ज्ञवन-अज्ञवनवचव हव प्रश्न असतो.  

 



िनषु्ट्यवलव जसे धिवाचे ज्ञवन असते, तसे चवांगले-र्वईट पयवायवने 

योग्य-अयोग्य यवचे ज्ञवन असते. चवांगलेपिव, धिा यवचे ज्ञवन 

जगण्यवसवठी असते. अजुानवलव जसे धिवाचे ज्ञवन असते त्यवचव 

उपयोग शनशककयतेचे सिथानवसवठी करतो.  

 

बवलपिवपवसनु िनषु्ट्य धिा, सां्कवर ऐकत असतो. ह ेऐकीर् ज्ञवन 

त्यवचव शनिाय योग्य शक अयोग्य ठरर्ीत असतो. िनषु्ट्यजीर्नवत 

यवप्रिविे शनिाय होत असतवत, पि शनिाय घेिे िक्य िवले नवही 

तर शनशककयतेचे सिथान करतो. येथेच अजुान ्र्तःलव आदिा 

ठरशर्ण्यवसवठी धिवाचव उपयोग करतो.  

 

अजुानवच्यव धिाज्ञवनवनसुवर त्यवलव "्र्धिवाचरि" ज्ञवन सवांगण्यवत 

येते. ्र्धिवाचरि टवळले तर धिा, शकशता, ्र्गा यवपवसनु र्ांशचत 

होिील ह े्पि केले.  

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां शकती ां च हीत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

 

येथे अजुानवलव धिवापलीकडचे ज्ञवन सवांगण्यवत यतेे. ह ेज्ञवन 

जीर्नवतील ऐकीर् Elementry ज्ञवन र् प्रत्यि जगण्यवचे 

अनभुर्ण्यवचे Rightous ज्ञवन यवांतील भेद ्पि करते, ज्यविळेु 



योग्य-अयोग्य यव द्वन्सद्ववपवसनु िकु्त होतो. हीच आध्यवशत्िक िवशन्सत 

असते.  

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

 

*शनिाय अशधकवर: 

किाण्येर् अशधकवरःते िव फलेर्ष ुकदवचन। 

* दृढशनिय 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

* दःुखवन्सत िशक्त सवधनव 

योगः किास ुकौिलि ्। 

 

 

 ****** 

  



 (२-२६) 

******************** 

अथ चैनां शनत्य जवति ्शनत्यां र्व िन्सयसे ितृि ्। 

तथवशप त्र्ां िहवबवहो नैनां िोशचतिु ्अहाशस।। 

******************** 

 

(२-२६) : 

"अथ चैनां शनत्य जवति ्शनत्यां र्व िन्सयसे ितृि ्" 

(सत्यवचव श्र्कवर) 

 

िनषु्ट्य आपल्यव ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर, जवशिरे्नसुवर, त्यवलव 

उपलब्ध असिवर् यव ज्ञवनवनसुवर (Understanding) जगत 

असतो. अजुान िरु, शर्द्यवशर्भशुर्षत, चवांगलव (दरै्ीगिुसांपशत्तयकु्त) 

िनषु्ट्य असतो. आपल्यव ज्ञवनवनसुवर, जवशिरे्नसुवर जगत असलव 

तरी, त्यवचे जगण्यवचे Intention प्रविवशिक असले तरी अजुानवलव 

अडथळव जविर्तो.  

 

जे कवया करण्यवसवठी उत्सवहवने यदु्धिेत्वर्र येतो, तेच कवया त्यवलव 

दःुखदवयी र्वटते. आपि कवांहीतरी चकु करीत आहो ही त्यवलव 



जविीर् होते. ठरल्यवप्रिविे यदु्ध करवरे् शक न करवरे् असव Tie 

उत्पन्सन होतो. ह ेघोरकवया टळवर्े ही त्यवची Priority बनत.े 

यवनसुवर यव ( यदु्ध)कवयवाचे पररिवि अधिवाचे कवरि बनेल असे 

ज्ञवन सवांगतो र् शनशककय रवहिे श्रेय्कर आह ेअसे बोलनु Tie 

सोडशर्तो.  

िनषु्ट्यवचे Intention चवांगले असले तरी जेंव्हव अडथळव दरु 

करण्यवचे(Tie सोडशर्ि)े ज्ञवन नसते र् Tie सोडशर्ण्यवस सिि 

नसतो, तेंव्हव िनषु्ट्य जे करतो त्यवचेच (्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी) सिथान करतो. यव प्रशियेत अज्ञवनवचव श्र्कवर 

करीत नवही. िनषु्ट्यजीर्नवत अज्ञवन कवयि रवहण्यवचे ह ेएक प्रिखु 

कवरि ठरते.  

श्रीकृष्ट्िवने अजुानवच्यव िौयवाचव, ज्ञवनवचव अर्िवन केलव नवही. 

श्रेष्ठवांनव न िोभिवरी भशूिकव असे सांबोधनु अज्ञवन (ज्ञवनवची 

अपिुातव) दिार्नु शदले. अजुान अज्ञवन कबलु करतो र् योग्य कवय? 

ह ेऐकण्यवस तयवर होतो ज्यविळेु त्यवची दःुखिशुक्त होईल.  

अजुानवच्यव यव भशूिकेलव प्रज्ञवर्वदी सांबोधले. अजुानवलव "चवांगले" 

दरै्ीगिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलेलव असे सांबोधनु चवांगलेपिव 

असलव, ज्ञवनी असलव तरी त्यवतील अपिुातव दिार्नु शदली. 

"जीर्नवची ज्ञवनी भशूिकव"यव सांदभवात ज्ञवन सवांशगतले.  

 



भगर्दगीतेतील सांर्वदवत अजुानवलव असलेल्यव उपलब्ध 

ज्ञवनवचव(Understanding) सांदभा घेर्नु िहत्र्वचे दोन िदु्द े

आलेले आहते.  

अ) ज्यवने िरीर धवरि केलेले आह ेतो आत्िव िवश्वत आहे, 

त्यवलव ितृ्य ुनवही. त्यवचव कुिीही नवि करु िकत नवही, िरीर 

बदलत असते.  

तझु्यव (ज्ञवन) जविीरे्नसुवर तिुे ज्ञवन म्हित असेल शक, 

आत्िव(प्रवितत्र्) जन्सितो र् ितृ्य ुपवर्तो तर जन्सिितृ्य ुजीर्नवचे 

जीर्नचि आह,े जो जन्सिलव त्यवचव ितृ्य ुअपररहवया असतो. 

म्हिनु ितृ्यचुव िोक उशचत नवही.  

अथ चैनां शनत्य जवति ्शनत्यां र्व िन्सयसे ितृि ्। 

तथवशप त्र्ां िहवबवहो नैनां िोशचतिु ्अहाशस।।(२-२६) 

ब) आपल्यव शनशककय भशूिकेचे सिथान करतवांनव ्र्गा, कीशता यव 

सांदभवात भवष्ट्य करतो. (आपि लोभी, पवपी ठरु!) पि यव 

सांदभवातील त्यवचे Understanding चकुीचे ठरेल ह ेश्रीकृष्ट्ि 

दिार्नु दतेवांनव म्हितवत, ्र्धिवाचे आचरि केले नवही तर 

अपकीशता होईल.  

 

  



अथ चेत ्त्र्ां इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिाि ्कीशतां च हीत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।(२-३३) 

 

यविळेु ्र्धिवाचरि करतवांनव ितृ्य ुजरी आलव तरी ्र्गा शिळेल र् 

शजांकलवस तर रवज्य भोगिील.  

 

सिवजवत लोकवांनी र्वईट म्हि ुनये शकां र्व आपल्यव कवयवात 

अपयि येर् ुनये यव शर्चवरवने शनशककय रवहिवरे र् ्र्तःलव ज्ञवनी, 

चवांगले शसद्ध करिवरे लोक असतवत. पि चवांगलेपिवशर्र्षयीच 

िनषु्ट्यवचव गैरसिज असतो ह ेभगर्दगीतव दिार्नु दतेे.  

 

भगर्दगीतव ज्ञवन सवांगत आह ेपि अजुानवचे चवांगलेपिवशर्र्षयी 

Understanding, त्यवच्यव ्र्गा र् कीशता यवशर्र्षयीच्यव 

सांकल्पनव किव भ्रविक आहते ह ेदिार्नु दतेे. अथवात 

चवांगलेपिवलव पिुात्र् येण्यवसवठी भगर्दगीतव ज्ञवन आलेले आह.े 

यवच सांदभवात चवांगलेपिव व्यथा जवईल कवय? अिी िांकव अजुान 

उपश्थत करतो!र् त्यवर्रही िांकवशनरसन केलेली आह.े  

न शह कल्यविकृत ्कशित ्दगुाशतां तवत गच्छशत।(६-४०) 

 



*भगर्दगीतेतील सांर्वदवची उच्च पवतळी : 

 

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयहीतां च यत ्।(१७-१५) 

 अजुानवचव उदे्वग न करतव जे सत्य आह ेत्यवचव श्र्कवर करिे, 

योग्य शर्चवर कसव करवर्व यवचव बोध भगर्दगीतव करुन दते आहे. 

यवप्रिविे सांर्वदवची उच्च पवतळी भगर्दगीतेने गवठली आह.े र् 

जीर्नवची ज्ञवनी भशूिकव यव सांदभवात शनशित ज्ञवन सवांशगतले आह.े  

 

*जीर्नवची ज्ञवनी भशूिकव : 

िनषु्ट्य इच्छवपशुतासवठी कवयारत असतो, होतो पि ह ेहोत असतवांनव 

अपयि नको, अपकीशता नको, दःुख नको अिव दहुरेी शर्चवरवत 

िनषु्ट्य असतो. यविळेु कवयवाचव एकशनिय होत नवही. सकवि 

कवयवाचव हव पररिवि असतो. म्हिनु भगर्दगीतव शनष्ट्कवि कवयवाचे 

िवस्त्र सवांगत आह.े यवसवठी बशुद्धयोग, ईश्वरभशक्त(सिपाि, 

फलत्यवग) आह.े  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

अभ्यवसअेशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्।(१२-१०) 

अथ एतद ्अिक्तोअशस कतुां ित ्योगां आशश्रतः।(१२-११) 



 

बोध: 

सिवजवतील श्रेष्ठत्र्, ज्ञवनी, चवांगलेपिव, कीशता, ्र्वतांत्र्य-पवरतांत्र्य, 

्र्गा-नरक, पवपपणु्य यवशर्र्षयी असलेले िनषु्ट्यवचे गैरसिज 

भगर्दगीतव दरु करीत आह.े यवच सांदभवात भगर्दगीतव सांदिे दते 

आह,े ्र्तःलव भ्रिवतनु (Delusion) िकु्त करव, र्व्तर्वचव 

श्र्कवर करव र् शनत्य शर्कवसिवगवार्र रहव. यवचसवठी ह ेअिलु्य 

जीर्न लवभलेले आह.े यव जीर्नवचव बांध ुबनव, त्यवचे ित् ुबन ु

नकव.  

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनव।(६-५) 

 

"The world is starving for a new spiritual truth - a 

truth that works in sustaining life, not a truth that 

brings an end to life. " 

Neale Donald Walsch  

 

 ******** 

  



 (२-२७) 

******************** 

जवत्य शह धरृ्ो ितृ्यःु धरृ्ां जन्सि ितृ्य च। 

त्िवत ्अपररहवयअेथे न त्र्ां िोशचतिु ्अहाशस।। 

******************** 

 

(२-२७)/१: 

"त्िवत ्अपररहवये अथे न त्र्ां िोशचतिु ्अहाशस" 

 

जन्सि-ितृ्य ुयव चिवतील ितृ्य ुही अपररहवया बवब असल्यविळेु 

त्यवशर्र्षयी दःुखी होण्यवचे कवरि नवही. ही भगर्तगीतेची भशूिकव 

कोित्यव सांदभवात आह ेह ेयेथे जविनु घेिे आर्श्यक आह.े  

 

जवत्य शह धरृ्ो ितृ्यःु धरृ्ां जन्सि ितृ्य च। 

त्िवत ्अपररहवयअेथे न त्र्ां िोशचतिु ्अहाशस।।(२-२७) 

 

अजुान दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतचेे सिथान करतो र् जीर्नवचे 

र्व्तर् न श्र्कवरतव यदु्ध करिे पवप आह ेअिी Judgemental 

भशूिकव घेतो. हव जीर्नवतील दःुखवलव अजुानवचव Response 



असतो. र्व्तर् hide करुन दःुख टवळण्यवसवठी अिीच सांर्य 

conditioned होत असते र् ती दःुखवलव respond करण्यवची 

िवनशसकतव बनते.  

 

जीर्नवत इच्छव असतवत, दःुख असते, प्रश्न असतवत. म्हिनु 

जीर्न कवयारत असते. जीर्न सखुी व्हवरे् यवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवन 

आल.े अथवात प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी कवया करतो. पि जीर्नवतील 

र्व्तर्वलव Respond न करतव शनशककयतचेे सिथान करिे ही 

नकवरवत्िक िवनशसकतव ठरत.े  

 

जगवतील प्रश्न ज्ञवनशर्ज्ञवनवनेच सटुले आहते. जीर्नवतील प्रश्न 

ज्ञवनवनेच सटुतवत, पि र्व्तर् न श्र्कवरतव अज्ञवनवलव ज्ञवन 

दिाशर्ले तर ज्ञवनवचे दरर्वजचे बांद होतवत. हव ज्ञवनवचव अर्िवन 

असतो. अजुानवचे "ज्ञवनी भवष्ट्य" श्रीकृष्ट्ि ऐकुन घेतवत. श्रषे्ठवांनव, 

ज्ञवनी जनवांनव ही भशूिकव अिोभशनय आह ेअिी अजुानवलव सिज 

दतेवत. तेंव्हव अजुान र्व्तर् कबलु करतो. आपलव सांिय(यदु्ध 

करिे योग्य शक अयोग्य?) सवांगतो. पि यदु्ध करिे योग्य असले 

तरी िोक कसव नि होईल ह ेअनवकलशनय आह.े िवझ्यव दःुखवचे 

यदु्ध हचे कवरि ठरेल म्हिनु यदु्ध करिवर नवही ही ्र्तःची 

भशूिकव ्पि करतो. अथवात जीर्नवतील दःुखवलव Respond 



करण्यवची अजुानवची िवनशसकतव यवतनु ्पि होते र् ही 

िवनशसकतव किी असवर्ी यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

िनषु्ट्यजीर्न अव्यक्तवतनु व्यक्त िवलेलव एक व्यक्त Form आह.े 

ज्यवलव आपि िरीर म्हिनु ओळखतो. यव िरीरवची यवत्व जीर्न 

असते. व्यक्त िरीरवत ज्ञवन-सखुदःुख, इच्छव-कवया, िोह-अज्ञवन 

यवद्ववरे अव्यक्त बद्ध असतो. अव्यक्तवच्यव प्रर्वसवचे अांशति 

Destination ईश्वर असते. म्हिनु व्यक्तवचव(िरीरवचव) प्रर्वस 

"ितृ्योिवां अितृांगिय" असव होतो, तो श्रेष्ठवांचव िवगा ठरतो. यव 

िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही. अथवात दःुखविी सविनव 

करण्यवची िवनशसकतव असत.े यव िवनशसकतेिळेु अडचिी 

शर्कवससांशध ठरतवत.  

 

प्रकृशतच्यव बद्ध अर््थेिळेु िनषु्ट्य दःुखवने शर्चशलत होतो. 

द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत अडकतो. म्हिनु दःुखविी सविनव करण्यवसवठी 

व्यक्त-अव्यक्तवचव प्रर्वस जविनु अांशति Destination ईश्वर, हवच 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत जविनु ज्ञवनवचव आश्रय करण्यवसवठी ईश्वरवलव 

िरि असिे, ह ेजीर्नवचे र्व्तर् ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगत.े  

 

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 



 

व्यवर्हवररक बोध: 

 

"Death does not concern us, because as long as we 

exist, death is not here. And when it does come, we 

no longer exist. " 

-Epicurus 

जेंव्हव ितृ्य ुयेतो तेंव्हव आपि येथे नसतोच. परांत ुजीर्नवतील 

दःुखवलव आपि कसे respond करतो, हव खरव िहत्र्वचव प्रश्न 

असतो. दःुखविी सविनव करण्यवची िवनशसकतव नसल्यविळेुच 

Stress असतो, दबुालतव असते. दबुाल िवनशसकतव िवत् भयवर्ह 

असते. यवच सांदभवात िनषु्ट्य जीर्नवतील दःुखवलव, अडचिींनव 

कसव Respond करतो, यवर्रुनच िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवची सविवन्सय 

िवनशसकतव र् उच्च िवनशसकतव (श्रेष्ठत्र्) यवतील भेद 

भगर्तगीतव ्पष्ठ करते. ही भगर्तगीतेची जगवलव िहवन दिे 

आह.े  

 

********* 

 

 



(२. २७)/२:" न त्र्ि ्िोशचतिु ्अहाशस" 

 (Stop worring, Start living) 

 

सिवजवत चवांगले- र्वईट यव आधवरवर्र कवय योग्य, कवय अयोग्य 

यवर्र भवष्ट्य होते. यवच आधवरवर्र कुिी कवय करवरे् शकां र्व कवय 

करु नये असे उपदिेसदृि भवष्ट्य सिवजवत चवलत असते. हव 

व्यवर्हवररक शर्र्षय असतो. यवच व्यवर्हवररक जगवत िनषु्ट्य जगत 

असतो.  

 

प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर जगत असतो. यवांत श्ररे्यस असो 

र्व प्रेयस?कवय करवर्े र्व करु नये यवचव शर्चवर करुनच तो 

कवयारत(जगत) असतो. शकां र्व शनशककय होतो अथवात "करिे" योग्य 

आह ेह ेजविनु टवळले तरी िी योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी 

ज्ञवनभवष्ट्य बोलतो. हीच भशूिकव भगर्तगीततेील अजुानवच्यव 

भशूिकेचव शर्र्षय आह.े  

*भगर्तगीतेतील Do & Do'nt factor अनिुिे Start र् Stop 

सांदिे दतेो.  

 

"Do" हव सकवरवत्िक उपदिे र् "Do'nt" हव नकवरवत्िक उपदिे 

असे गहृीत धरले तर जे कवया टवळण्यवसवठी अजुान ज्ञवनभवष्ट्य 



बोलतो, तेच "कवया कर" ही श्रीकृष्ट्िवची भशूिकव असते. कोितेही 

कवया व्यवर्हवररक प्रवशिसवठी करतो यव आधवरवर्र िलव कोितीही 

व्यवर्हवररक प्रवशि नको ही अजुानवची भशूिकव असते. म्हिनु 

"अिकुच कवया कर र्व करु नको" असव व्यवर्हवररक उपदिे 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय नवही. तर" Do'nt" यव सांदभवात दबुळेपि 

िोभत नवही, दःुखी होर् ुनको, शचांतव करु नको हचे सांदिे आलेले 

आह.े यवचे कवरि सशर्ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

शचांतव बशुद्धनवि करते. हव जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवातील 

Breakdown असतो. यवच बशुद्धनविवची तवांशत्क प्रशियव किी 

घडते ह े्पि केले आह.े िनुष्ट्यजीर्नवत भय, शचांतव, िोध इ. 

शर्कवरवचे कवरि शभन्सन असले तरी ह ेशर्कवर िवनसिवशस्त्रयदृि्यव 

सवरखेच असतवत. यवच िवनसिवशस्त्रय सांदभवात "कवय योग्य र् 

कवय अयोग्य?" यव शर्र्षयवर्र भगर्तगीतव प्रकवि टवकते.  

 

"Worry is like a rocking chair - it gives you 

something to do but won't get you anywhere. " 

सांियविळेु भय र् भयविळेु शचांतव असते. शचांतव नैसशगाक भवर्नव 

असली तरी बशुद्धभ्रिवचे कवरि ठरते. म्हिनु श्थर बशुद्धचे िहत्र् 

्पि करुन भगर्तगीतव उपवय सवांगते. (त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव). 



कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत, शनभाय). यवचसवठी शनयतकवया "्र्धिा" 

करिे, शनिाय(कवयवाचव शनिय)दृढ करिे र् म्हिनु "कवया कर " हव 

सांदिे शदलव.  

 

बशुद्धभ्रि िवल्यविळेु अजुान शनशककयतेलव योग्य शसद्ध करण्यवचव 

प्रयत्न करतो. श्रीकृष्ट्िवांनी सिज शदल्यवर्र बशुद्धभ्रि कबलु करतो. 

(कवपाण्यदोर्षोपहत्र्भवर्ः) र् ज्ञवन जविल्यवर्र "्िशृतलाब्ध्र्व" 

यव प्रवशिची कबलुी दतेो. यवचवच अथा बशुद्धनविविळेु जीर्निवगवात 

Breadown होतो. हवच बशुद्धनवि होर् ुनये म्हिनु ईश्वरवचव 

आश्रय करुन योगयकु्त होिे हव सांदिे शदलव. "यकु्त आसीत 

ित्परः" . अथवात हव शर्र्षय(Breakdown लव कवरि होिवरव) 

बशुद्धभ्रि vs बशुद्धयोग यव शर्र्षयवलव focus करते. (Start 

living) 

 

 िनषु्ट्यवच्यव जीशर्ततत्र्वतील िवश्वत ईश्वर र् जगतवचव अध्यि 

परि ्ईश्वर यवची ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ओळख शदली. यवच आधवरवर्र 

िनषु्ट्यवचव Standard शर्कवसिवगा ठरतो(अितृत्र्वय कल्पते).  

यव िवगवार्र १. ्र्धिवाचरिवद्ववरे कवया ईश्वरवलव सिशपात होते. २. 

बशुद्धयोगविळेु कवयवाचव दृढशनिय होतो. कवयवाद्ववरे सित्र्योग 

सवध्य करतो(हचे शनष्ट्कवि कवयवाचे तत्र्/ िवस्त्र) 



 

त्िवत ्अपररहवये अथे न त्र्ां िोशचतिु ्अहाशस।(२-२७) 

त्िवत ्सर्वाशि भतूवशन न त्र्ां िोशचतिु ्अहाशस।(२-३०) 

 

***** ******** ********* 

 

 (२-२७)/३ : 

"त्िवद ्अपररहवयअेथे न त्र्ि ्िोशचतिु ्अहाशस" 

(जीर्नवचे जन्सिितृ्यचुि vs अध्यवत्िज्ञवन) 

 

"We are all living together on a single planet, which 

is threatened by our own actions. And if you don't 

have some kind of global cooperation, nationalism 

is just not on the right level to tackle the problems, 

whether it's climate change or whether it's 

technological disruption. " 

-Yuval Noah Harari 

 



अजुानवच्यव ्र्भवर्शनयतकवयवािी यदु्धवचव जर्ळचव सांबांध असतो. 

िहवयदु्धवत ितृ्यचुे तवांडर् असते. अजुानवलव यदु्धवपरु्ीच यदु्धिेत्वर्र 

्र्जनवांची हत्त्यव, ितृ्यचुे तवांडर् नजरेसिोर येतवत र् तो 

िोकिग्नच कवय पि िशक्तहीन होतो. नीट उभे रवहण्यवचीही िशक्त 

त्यवच्यवत नसते. त्यवची बशुद्ध भ्रिवत सवपडते.  

न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः।(१-३०) 

 

अजुान आपलव प्रश्न करतो. हव प्रश्नच दःुखवसांबांधी असतो.  

त्यवच्यव िोकिग्न भशूिकेिळेु श्रीकृष्ट्ि सर्ाप्रथि जन्सिितृ्यचुे सत्य 

्पि करतवत. जे अिवश्वतच आह ेत्यवशर्र्षयी जविकवर िोक 

करीत नवही.  

गतवसनू अगतवसूांि न अनिुोचशन्सत पांशडतवः।(२-११) 

जन्सि आह ेतर ितृ्य ुआहचे र् ितृ्य ुआह ेतर जन्सिही आह.े ह े

जन्सिितृ्यचुे चि आह.े  

जवत्य शह धरृ्ो ितृ्यःु धरृ्ां जन्सि ितृ्य च। 

त्िवद ्अपररहवये अथे न त्र्ां िोशचतिु ्अहाशस।।(२-२७) 

जन्सिितृ्यचुे चि र् ्र्गानरक प्रवशि हव धिवाचव एक भवग असतो. 

धिवाच्यव यव भवगवत Rituals असतवत. भगर्तगीतचेी भशूिकव 

धिा यव सांदभवात Rituals vs. Philosophy अिी असत.े यवच 

आधवरवर्र ्र्धिवाचरि करुन यदु्ध शजांकले तर रवज्य भोगिील र् 



ितृ्य ुआलव तर ्र्गा शिळेल. अिी धवरिव धिा यव सांदभवात 

असते.  

 

जीर्नशर्कवसवचे तत्र्ज्ञवन: 

"The world is starving for a new spiritual truth - a 

truth that works in sustaining life, not a truth that 

brings an end to life. " 

Neale Donald Walsch  

 भगर्तगीतेचव दसुरव र् िहत्र्वचव भवग िवश्वत आत्िव- परिवत्िव 

आह.े अथवात हव भवग अध्यवत्िवचव असतो. यवांत Philosophy 

आह.े यविळेु भगर्तगीतेचव िखु्य शर्र्षयच जीर्न जगण्यवची 

Philosophy हव अॅवह.े यव तत्र्ज्ञवनवचव आधवर (बांधन -िोि) 

अथवात बांधन -्र्वतांत्र्य अथवात Herd -Master असव आह.े  

 

्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी यरु्वशपढीचे अध्यवत्ि हव शर्र्षय सर्ाप्रथि 

जगवसिोर िवांडलव. Creative leadership सवठी आध्यवशत्िक 

िवशन्सत सवांशगतली.  

Every generation needs a new Revolution. It is now 

Spiritual Revolution .  

*यरु्वशपढीचे अध्यवत्ि  



 (Purpose :Creative leadership) 

चवांगलेपिव शर्कवसवचे सवधन आह:े 

 जो चवांगलव(दरै्ी) आह,े त्यवलव आत्िशर्श्ववस हर्व. त्यवचव 

कवयवाचव एकशनिय( Determination) हर्व. जगवलव चवांगल्यव 

कवयवाची गरज असते. म्हिनु चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव िनोदबुालतव 

अिोभशनय असते. दःुखविळेु अजुानवलव िनोदबुालतव यतेे.  

"Cowards die many times before their deaths; the 

valiant never taste of death but once. " 

William Shakespeare 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवच्यव यवच िनोदबुालतेलव भगर्तगीतव आव्हवन 

दतेे. र् अध्यवत्ि सवांगते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

चवांगलेपिव यव सांदभवात िनषु्ट्य प्रवथशिक ज्ञवन ऐकतो र् लोकवांनी 

चवांगले म्हिवरे् अिी इच्छव करतो. चवांगलेपिवची पढुील पवयरी 

धिवाची असते. यवच धिवाचव आधवर अजुान ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी म्हिनु आपली शनशककयतव लपशर्ण्यवसवठी करतो. 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी Excuses, प्रज्ञवर्वद ही सविवन्सय 

िनषु्ट्यवची सांर्य असते. र् यवच आधवरवर्र अजुानवलव म्हटले, 

श्रेष्ठवांनव ह ेअिोभशनय आह.े  



अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्यां अशकतीकर अजुान।(२-२) 

जीर्नवत उच्च(िोठे) होिे यवसवठी यरु्वशपढीचे ्र्प्न असते. तर 

िोठे होण्यवची Philosophy भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

*Level of Consciousness 

िवश्वत आत्िव-परिवत्िव हव भवग Higher consciousness चव 

(Senses consciousness vs. spiritual consciousness) 

शर्र्षय आह.े  

*Level of Path 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

सविवन्सय पवतळीर्र (Senses) सकवि श्थशत असते तर Higher 

consciousness (अितृत्र्वय कल्पते यव िवगवार्र) च्यव 

पवतळीर्र कवयवाची शनष्ट्कवि श्थशत असते. यव श्थतीत सवधनव 

असते.. सवधन किा असते र् सवध्य अितृांगिय/ईश्वरधवि म्हिनु 

ईश्वरभशक्त सवधनव असते. "योगः किास ुकौिलि ्" सवधनेचे 

कौिल्य असते. अथवात हीच िशक्तची सवधनव असते.  

सवर : शर्कवस म्हटलव शक भौशतक शर्कवस(सांख्यवत्िक) र् 

यवसवठी आधशुनक ज्ञवनशर्ज्ञवन शििि आर्श्यक आह ेहवच सांदिे 

यरु्वशपढीलव शिळतो. जीर्नशर्कवसवत श्रीिती-गररबी यव 



सांकल्पनेलव प्रवथशिक ्थवन असते. पि जीर्नशर्कवसवसवठी 

सां्कवर(गिुवत्िक) ही Priority असते यवचे अज्ञवन असते.  

जीर्नशर्कवसवच्यव सां्कवरवसांदभवातच अजुान दःुखी होतो, तेंव्हव 

म्हितो, िलव रवज्य नको म्हिनु किाही नको. शर्कवसवसवठी प्रश्न 

रवज्य हरे् शक नको हव नसतो, तर जीर्नशर्कवसवच्यव सां्कवरवचव 

असतो हचे प्रकर्षवाने भगर्द ्गीतव जगवच्यव शनदिानवस आिनु दतेे. 

यवच सां्कवरवसवठी अध्यवत्िवचव उपयोग केलेलव आह.े  

यवप्रिविे अध्यवत्िज्ञवन र्तािवनवत सखुी जीर्न जगण्यवसवठी 

आर्श्यक असलेल्यव सां्कवरवतील शर्र्षय आह,े हव सांदिे 

भगर्द्गीतव दतेे.  

 ********  

  



(२-३०) 

************************* 

दहेी शनत्यि ्अर्ध्यः अयां दहे ेसर्ा्य भवरत। 

त्िवत ्सर्वाशि भतूवशन न त्र्ि ्िोशचतिु ्अहाशस।  

************************* 

 

(२-३०): 

"दहेी शनत्यि ्अर्ध्यः अयां दहे ेसर्ा्य भवरत" 

(िवश्वत-अिवश्वतवचे ज्ञवन) 

 

सांदभा :भगर्दगीतेत श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव भवरत असे सांबोधनु शर्िेर्ष 

सांदिे दते आह.े अगदी प्रवरांभी श्रीकृष्ट्िवने सवांख्ययोगवतनु जे सांदिे 

शदले ते ज्ञवन-अज्ञवन अथवात िवश्वत-अिवश्वत ज्ञवनवसांबांधी आहते.  

 

१. ति उर्वच हृशर्षकेिः प्रहसशन्सनर् भवरत(२-१०)  

 

हव सांदिे सांर्वद (Dialogue sense) सांदभवात आह.े िी योग्य ह े

शसद्ध करण्यवसवठी अजुान धिाज्ञवन बोलतो. त्यवलव ज्ञवन ऐकण्यवची 

गरज नसत.े गरज नसतवांनव ज्ञवन कोि ऐकिवर?श्रीकृष्ट्ि जेंव्हव 



अजुानवच्यव यव भशूिकेतील उशिर् दिार्नु दतेवत, तेंव्हव अजुान 

र्व्तर् कबलु करतो र् ्र्तःसवठी श्रेय्कर कवय? ह ेऐकण्यवची 

तयवरी दिाशर्तो.  

 

जे ज्ञवन सवांगण्यवसवठी सविवत ईश्वरवने श्रीकृष्ट्िरुपवत जन्सि घेतलव ते 

ज्ञवन सवांगण्यवची रे्ळ आतव आलेली असते. यविळेु श्रीकृष्ट्ि 

हशर्षात होतवत. र् येथे सांर्वद सरुु होतो.  

 

िनषु्ट्य यव शर्श्ववत जे डोळ्यवने पवहतो, अनभुर्तो तेच त्यवचे शर्श्व 

असते. शर्श्ववत जे शदसते, घडते तेच सत्य जविनु िनषु्ट्य जगत 

असतो. जीर्नवत सखुवसवठी जगत असतवांनव दःुखी होतो, 

शर्चशलत होतो. अजुान असवच दःुखी िवलव असतव जीर्नवचे 

आव्हवन न श्र्कवरतव ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवचव प्रयत्न 

करतो. यथेे त्यवचव शर्कवसरथ थवांबतो.  

 

जीर्नवचे हचे आव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी शर्श्ववतील, ्र्तःतील 

िवश्वतवचे ज्ञवन जवििे आर्श्यक ठरते. यवच िवश्वत-अिवश्वत, 

शनत्य-अशनत्य ज्ञवनवचे सांदभवात यवांत सांदिे आहते.  

 

२. िवत्व्पिवा्त ुकौंतेय शितोष्ट्िसखुदःुखदवः। 



आगिवअपवशयनोअशनत्यवः तवन ्शतशति्र् भवरत।(२-१४) 

 

हव सांदिे सखुदःुखवच्यव शनत्य-अशनत्य श्थशतसांदभवात आह.े जसव 

उन्सहवळव शहर्वळव ऋत ुबदलतो, तसवच बदल सखुदःुख सांदभवात 

असतो. श्रेष्ठ िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

रवजिवगवार्र असते. यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

 

"अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) हव िवगा जविण्यवसवठी दहेवची 

अशनत्यतव(अिवश्वत) र् शनत्य (िवश्वत)आत्िव यव सांदभवात पढुील 

सांदिे येत आहते.  

 

३. अनवशिनो अप्रिेय्य त्िवद ्यधु्य्र् भवरत।(२-१८) 

४. अव्यक्त आदीशन भतूवशन व्यक्तिध्यवशन भवरत।(२-२८) 

५. दहेी शनत्यि ्अर्ध्यः अयां दहे ेसर्ा्य भवरत।(२-३०) 

 

सशृिचे जे िळु तत्र् आह ेते परिवत्िव तत्र् िवश्वत आह.े यवच 

िवश्वत तत्र्वचव अांि आत्िव आह.े िरीर अशनत्य म्हिनु त्यवलव 

ितृ्य ुआह.े िरीरवतील आत्िव शनत्य म्हिनु त्यवचव प्रर्वस 



"अितृत्र्वय कल्पते" असव असतो. जीर्न म्हिजे दोन 

अव्यक्तवतील व्यक्त श्थशत असते.  

 

आसरुी सांपशत्त असलेलव िनुष्ट्य िवश्वतवचे ज्ञवन जवित नवही. यवच 

आधवरवर्र भगर्दगीतेतील बांधन-िोि ज्ञवन आह.े दरै्ीसांपशत्त 

असलेल्यवलव (चवांगलव) िवश्वतवचे ज्ञवन जवििे आर्श्यक ठरते. 

कवरि चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव शनशककयतव, दबुालतव अिोभशनय आह.े  

दरै्ीसांपशद्विोिवय शनबांधवय आसरुी ितव। 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।।(१६-५) 

 

सवर : 

िवश्वत-अिवश्वतवचे ज्ञवन अध्यवत्िज्ञवन म्हिनु ओळखल्यव जवते. 

Consciousness(Lower-Higher) ज्ञवनवचव हवच आधवर 

आह.े यवचवच अथा जीर्नवच ेआव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी ्र्तःलव 

सिि करिे, सिथा करिे हव अध्यवत्िज्ञवनवचव हते ु्पि होतो.  

 

 ******** 

  



 (२-३१) 

******************** 

्र्धिाि ्अशप चवरे्ि न शर्कशम्पतिु ्अहाशस। 

धम्यवाशध्द यदु्धवत ्श्रेयो अन्सयत ्िशत्य्य न शर्द्यते।। 

******************** 

 

 

(२-३१)/१ :  

"्र्धिाि ्अशप चवरे्ि न शर्कशम्पतिु ्अहाशस" 

 

"What a man can be, he must be. This need we call 

self-actualization. " 

Abraham Maslow 

 

अब्रवहि िव्लोर् (१९०८-१९७०) हव तत्र्ज्ञ म्हितो, 

िवनसिवस्त्रवने फक्त िवनशसक आजवरवर्र Focus केले. परांत ु

िनषु्ट्यवलव त्यवच्यव अांतरांगवत असलेल्यव िशक्तची ओळख करुन 

सिथा करण्यवसवठी यव िवस्त्रवने दखल घेतली नवही. त्यवने SELF 

ACTUALIZATION ही िनषु्ट्यवची गरज दिाशर्ली.  



"The science of psychology has been far more 

successful on the negative than on the positive 

side... It has revealed to us much about man's 

shortcomings, his illnesses, his sins, but little about 

his potentialities, his virtues, his achievable 

aspirations, or his psychological health. " 

Abraham Maslow 

यवपरु्ी सॅम्यअुल ्िवईल यव तत्र्ज्ञवने सर्ाप्रथि "SELF 

HELP" यव पु् तकवद्ववरे(१८५९)िनषु्ट्यवतील िशक्तची ( 

Potential) दखल घेतली होती. ओररसन िवडेन यव तत्र्ज्ञवने यव 

पु् तकवची खरी ओळख जगवलव करुन शदली.  

 यव पवश्वाभिुीर्र यव पविवत्य तत्र्ज्ञवांच्यव आधी भगर्तगीतेने 

िनषु्ट्यवतील Potential ची दखल घेतली आह,े ह ेसत्य जगवसिोर 

येिे आर्श्यक आह.े  

सर्ासविवन्सयवांनव धिवाची ओळख Rituals, ईश्वरभशक्त यव 

िवध्यिवतनु होते. तर व्यवर्हवररक शनयि यव सांदभवात अनेक 

धिवाचव जगवत उदय िवलव. व्यशक्तशर्कवस, सिहुशर्कवस, 

जगतकल्यवि यव सांदभवात धिवाची भशूिकव व्यर््थवपशनय शनयि 

यव अथवाने आढळते.  



 कुटुांब, Professional सां्थव, दिे असे शर्शर्ध सिहु असतवत. 

सिहुशर्कवसवसवठी, (Common -)प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी 

शनयिवर्ली, सां्कृशत असते. यवद्ववरव व्यशक्तचे शनयतकवया ठरते. 

अजुानवलव यदु्धवचे "शनयतकवया" शिळते. प्रत्यि कृतीची रे्ळ 

आली असतव(कुरुिेत्वर्र) ्र्वथा-परिवथा, धिा-अधिा असव 

गोंधळ उडतो.  

्र्वथा-परिवथा यव सांदभवात लोक परिवथवाशर्र्षयी अशधक भवष्ट्य 

(इतरवांनी कवय करवरे्)करतवत, पि ्र्तः कवय करवर्े यव प्रश्नवची 

र्व्तशर्कतव दलुाशित होत असते. यविळेु चवांगलव, शर्द्ववन 

िनषु्ट्यही शनशककयतेकडे िकुतो. यवच पवश्वाभिूीर्र भगर्तगीतव 

जगवत आली.  

  

्र्वथा- परिवथा यव सांदभवातच Selfishness, Self Interest, 

Self Help, Self Actualization यव िब्दवांची ओळख 

िहत्र्वची ठरते. यवच सांदभवात अजुान ्र्तःलव Selfish (लोभी) 

सांबोधतो. यवलव अधिा दिार्तो.  

यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसः।(१-३७) 

हव धिा-अधिवाचव गोंधळ(Tie) दरु करण्यवसवठी भगर्तगीतेने 

"्र्धिा" यव िब्दवचे प्रयोजन केले.  

्र्धिाि ्अशप चवरे्ि न शर्कशम्पतिु ्अहाशस।(२-३१) 



येथे ्र्धिवाची भशूिकव Tiebreakerची असते, ह े्र्तःच्यव 

शनयतकवयवार्र Self approval असते. यवांत कवया ईश्वरवलव 

सिपाि अथवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त अपेशित असते.  

"Self-approval and self-acceptance in the now are 

the main keys to positive changes in every area of 

our lives. " 

Louise Hay 

अजुान शनशककयतेचे सिथान धिा सांबोधनु करतो. र् हचे खरे अज्ञवन 

ठरते. र् ्र्धिवाद्ववरे शनशककयतव र् सशियतव यवतील Tie सटुतो.  

"A ship in port is safe, but that's not what ships are 

built for. " 

Grace Hopper 

***** 

(२. ३१)/२ : 

"धम्यवात ्शह यदु्धवत ्श्रयेः अन्सयत ्िशत्य्य न शर्द्यते" 

Part I.  

(्र्भवर्शनयत-सहजकवया-्र्धिा) 

जीर्नवचे "ज्ञवन" यव सांदभवात िनषु्ट्य जसे जीर्नवलव ओळखतो 

तिी कृशत करतो, भवष्ट्य बोलतो. तर "किा" यव सांदभवात जिी 



्र्भवर्प्रकृशत असते तिीच कृशत घडते. यवचवच पररिवि 

िनषु्ट्यवच्यव आर्डीच्यव कवयवात असतो, त्यवच्यव भवष्ट्यवत असतो. 

यवच सत्यवचे जगवत दिान होते. जसव ्र्तःलव ओळखतो तसव 

जगतो. यवच पवश्वाभशुिर्र सॉिेशटसने "Know Thyself " हव 

सांदिे शदलव.  

"एक शसांशहि आपल्यव शपलवांबरोबर कोल्रवच्यव शपलवचे 

पवलनपोर्षि करते. शपले िोठी िवल्यवर्र अरण्यवत बवगडत असतव 

त्यवांनव हत्ती शदसतो. कोल्हव पळव पळव ओरडुन ्र्तः पळतो र् 

शसांशहिीलव म्हितो. िलुवांनी िविे ऐकले नवही, त्यवांनव हत्ती िवरुन 

टवकेल. यवर्र शसांशहि म्हित,े तलुव शर्द्यवही सवरखीच शदली. पि 

त ुज्यव कुळवत जन्सिलव तेथे हत्ती िवरत नवही.  

'यत् कुले त्र्ां उत्पन्सनां गजः तत् न हन्सयते' 

यविळेु जे कवया िवझ्यव िलुवांचव आनांद आह,े ते तिुे भय आह.े त ु

आतव जव आशि ्र्तःच्यव ्र्भवर्वप्रिविे जग. " 

*अथवात िनषु्ट्यवलव जे जिते, जे करवयलव आर्डते तसवच तो 

जगत असतो, कवयारत असतो. र् यवच प्रकृशत, ज्ञवन, धिा सांदभवात 

"्र्धिा" जीर्निलु्य ठरते. र् आर्डीचे कवया धिवासवठी 

शिळवलेले आह ेही तर सांशध आह,े दरे्वची कृपव(्र्गाद्ववर) आह.े  

्र्धिाि ्अशप चवरे्क्ष्य न शर्कशम्पतिु ्अहाशस। 

धम्यवात ्शह यदु्धवत ्श्रेयः अन्सयत ्िशत्य्य न शर्द्यते।।(२-३१) 



 

सशुखनः िशत्यवः पवथा लभन्सत ेयदु्धि ्इदृिि ्।(२-३२) 

 

Blessed is he who has found his work; let him ask 

no other blessedness.  

Thomas Carlyle 

सहजकवया आर्डीचे कवया बनते. आर्डीचे कवया व्यर्सवयवसवठी 

शिळिे हचे blessing असत.े अजुानवचे ्र्भवर्शनयत कवया यव 

सांदभवात "िशत्य" ही ओळख आह.े र् सिवजवतील ओळख 

(Identity) यव सांदभवात ्र्धिा ह ेजीर्निलु्य ठरते.  

 

िौयां तेजो धशृतः दवक्ष्यां यदेु्ध च अशप पलवयनि ्। 

दवनि ्ईश्वरभवर्ि िवत्ां किा ्र्भवर्जि ्।।(१८-४२) 

सिहुवतील Leadership यव सांदभवात आर्श्यक गिु (Courage, 

Commitment loyalty) यवांत असतवत. यवशिर्वय यवांतील 

"ईश्वरभवर्" हव िब्द जगतकल्यवि, सिहुकल्यवि हव सांदिे दतेो. 

तर ्र्तःची श्रेष्ठतव यव सांदभवात असलेलव " ईश्वरो अहां" हव िब्द 

असरुसांपशत्तगिु दिाशर्ते.  

ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी।(१६-१४) 



बोध: 

जगवतील यिश्र् व्यर््थवपन, सांघटक यवतनु व्यर््थवपन र् 

त्यवसवठी आर्श्यक Leadership (योजक) यवचव हवर्ाडा 

शर्द्यवपीठवत सवतत्यवने अभ्यवस होतो .  

 

जीर्नवत सखुी व्हवरे्, श्रेष्ठ व्हवर्े अिी ्र्वभवशर्क इच्छव असते. 

र् यवच आकवांिव बवळगनु शिििही घेत असतो. पि कोित्यव 

शर्शिि कवयवासवठी शर्शिि गिुवची आर्श्यकतव असते ह ेजवििे 

आर्श्यक असते. र्वघवचे कवतडे पवांघरुन Timid कोल्हव र्वघ 

बनत नवही.  

. "Do not be too timid and squeamish about your 

actions. All life is an experiment. "  

—Ralph Waldo Emerson 

यवच पवश्वाभशूिर्र गिुवत्िक शिििवची गरज ्पि होते.  

State of Art, Determination, Commitment, Courage, 

Goodness in action, Life values: Self reliance, 

Swadharma etc.  

ही गरज ई. एफ ििुवखर यव तत्र्ज्ञवने Small is Beautiful 

यवतनु ्पि केली. ज्यविळेु र्व्तर् (What I want?)श्र्कवर 

करतो. व्यशक्तित्र् शर्कवसवचव गिुवत्िक ज्ञवन अशर्भवज्य अांग 



ठरतो. यविळेु शर्श्ववसवने कृशत करतो. तर कृशतिध्ये शर्श्ववस नसेल, 

आर्ड नसेल तर कि होते, शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो.  

 

िनषु्ट्य िी योग्य सिजनुच जगत असतो, कवयारत असतो. शकां र्व िी 

योग्य ह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. अजुानशर्र्षवदयोगवत यवच 

सत्यवचे दिान आह.े तेंव्हव "ज्ञवन" कृशतसवठी शक शनशककयतेचे 

सिथान करण्यवसवठी?यवच प्रश्नवने भगर्तगीतेची सरुुर्वत आह.े  

 

 ********* 

२. ३१/३: 

"धम्यवात ्शह यदु्धवत ्श्रयेो अन्सयत ्िशत्य्य न शर्द्यते" 

Part II.  

(प्रज्ञवर्वद Excuses vs. ्र्धिा Self approval) 

 

िनषु्ट्यवलव ्र्वतांत्र्य आर्डते अथवात ्र्तःच्यव ितवनसुवर जगिे 

आर्डत.े यवचसवठी सां्कवरीत होिे आर्श्यक असते. '्र्तःच्यव 

शनयतकवयवार्र/शनिायवर्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करिे' हव यवच 

सां्कवरवचव भवग आह.े यविळेु जबवबदवरी श्र्कवरतो. सां्कवरीत 



नसेल तर आर्श्यक (शनयत) कवया टवळले तरी ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर(प्रज्ञवर्वद) करतो, Excuses 

बोलतो.  

 

अजुानवलव आपल्यव शनयतकवयवात दःुख र्वटले म्हिनु कवया 

टवळतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी प्रज्ञवर्वद बोलतो. यवच 

पवश्वाभशूिर्र 'असां्कवरीत vs. सां्कवरीत' यव सांदभवात ्र्धिवाचे 

िहत्र् भगर्तगीतेत सवांगीतले.  

्र्धिाि ्अशप चवरे्क्ष्य न शर्कशम्पतिु ्अहाशस। 

धम्यवात ्शह यदु्धवत ्श्रेयो अन्सयत ्िशत्य्य न शर्द्यते।।(२-३१) 

 

्र्धिा र् धिा येथे शभन्सन अथवाने आह.े  

 ्र्धिा १. Self approval २. Tiebreaker ३. State of Art 

(्र्भवर्शनयत कवया) अिव शर्शर्ध अथवाने ्पि केले आहे. 

जगवतील प्रत्यके िनषु्ट्यवलव Self approval यव सांदभवात 

्र्धिवाची गरज असते.  

'धिा' यव सांदभवात िशत्यवने यदु्धकवया करिे हव त्यवचव धिा असे 

अशभप्रते आह.े येथे धिा हव िब्द State of Art(सहजकवया, 

्र्भवर्शनयतकवया) यव सांदभवात आह.े प्रवचीन कवळवत रवजे 

िहवरवजे िशत्य यव र्गवातील होते र् रवजे ्र्तः यदु्धवत भवग 



घ्यवयचे. त्यवांचे कवया सिहुवच ेरिि, सिहु कल्यवि होते. यव 

सांदभवात त्यवांचे गिुर्िान आह.े  

 

िौयां तेजो धशृतः दवक्ष्य यदेु्ध च अशप अपलवयनि।् 

दवनि ्ईश्वरभवर्ि िवत्किा ्र्भवर्जि ्।।(१८-४३) 

 

अथवात र्तािवनवत व्यर््थवपनवत र्वपरल्यव जविवरव Team 

leader, Leadership हव िब्द, त्यवचे आर्श्यक गिु यवचव बोध 

होतो.  

 

येथे िशत्यवचे सिहुरििवसवठी यदु्ध करिे आर्डीचे कवया होते. 

आर्डीचे कवया professional व्यर्सवयवसवठी, धिवासवठी शिळिे 

ही िहवन सांधी असते. थवॅॅिस कवलवायल म्हितो, ईश्वरवकडुन 

अजनु कवय िवगवयचे आह?ेभगर्तगीतव म्हिते, ही सांधी म्हिजे 

्र्गवाचे द्ववरच उघडे िवले आह.े  

यदृच्छयव चोपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्पवर्तृि ्।(२-३२) 

येथे ्र्भवर्शनयत कवया ्र्धिवािी जोडले, यविळेु 

्र्भवर्शनयतकवयाच ्र्धिा िवलव. र् ्र्धिा यव सांदभवात 

सहजकवया, ्र्भवर्शनयतकवया असे सांबोधन आह.े  



 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत ्। 

्र्भवर्शनयतांकवया कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।।(१८-४७) 

सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्येत।् 

सर्वारम्भव शह दोरे्षि धिेुन ्अशग्न इर् आर्तृवः।।(१८-४८) 

 

अथवात िनषु्ट्य जे चवांगले करु िकतो, त्यवचे आर्डीचे कवया आह,े 

त्यवलव STATE OF ART यव सांदभवात ्र्धिा करिे र्तािवनवत 

दवशयत्र् ठरते. शििितज्ञ यवलव गिुवत्िक ज्ञवन सांबोधतवत.  

 

"Desire is the key to motivation, but it's 

determination and commitment to an unrelenting 

pursuit of your goal - a commitment to excellence - 

that will enable you to attain the success you seek. " 

Mario Andretti 

 

*********  



(२-३२) 

************************* 

यदृच्छयव च उपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्अपवर्तृि ्। 

सशुखनः िशत्यः पवथा लभन्सते यदु्धि ्इदृिि।्। 

********************** 

 

 

(२-३२)/१: 

"यदृच्छयव च उपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्अपवर्तृि ्" 

(जीर्नशर्कवसवचे द्ववर ) 

 

सकवरवत्िक दृशि, चवांगलेपिव असेल तर जगवतील चवांगलेपिव 

शदसतो, यवच दृशििळेु दगडवतनु शहरव िोधतो. अडचिीिध्ये 

शर्कवससांधी(Stepping Stone) शदसते. चवांगलेपिव 

असल्यविळेुच अजुान दःुखी होतो. यव घटनेत अडचि जविर्ते. 

पि घटनेतील र्व्तर् न श्र्कवरतव आपलव यदु्ध करण्यवचव शनिाय 

बदलशर्तो.  

 



व्यर्हवरवत िनषु्ट्य शनिाय घेतो. सांपिुा शर्चवर होर्नुच धिायदु्धवचव 

शनिाय िवलव असतो. पि हव शनिाय जगतहीतवशर्रोधी आहे, 

धिाशर्रोधी आह,े असव सविवत्कवर अजुानवलव प्रत्यि यदु्ध सरुु 

होण्यवपरु्ी होतो!यव ििी यथेे प्रश्न जगतशहतवसवठी, धिवासवठी यदु्ध 

करिे योग्य शक अयोग्य हव नसतोच. तर प्र्ततु प्रश्न केर्ळ 

अजुानवच्यव िवनशसकतेसांदभवात असतो. अजुानवचे सिथानभवष्ट्य 

केर्ळ त्यवच्यव अिवांतीर्र केलेलव उपवय असतो. अजुान व्यशक्तगत 

प्रश्नवलव सविवशजक, धवशिाक प्रश्न करतो.  

 

"धलु थी चेहरेपर हि आईनव सवफ करते रह,े उम्रभर गवशलब यही 

गलती दोहरवते रह"े 

सिवजवत व्यशक्तगत प्रश्नवलव सविवशजक प्रश्न करिे रवजशकय िेत्वत 

आढळते तर शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी व्यशक्तगत प्रश्नवलव 

सविवशजक प्रश्न करिे िनषु्ट्यवची सांर्य (अज्ञवनविळेु )असते. 

यविळेु हव प्रश्न व्यशक्तगत आह ेही जविीर् र्व्तर् 

श्र्कवरल्यवर्रच होते. अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो र् यव 

(शनयत)कवयवाने होिवरे दःुख कसे शिटेल?हव त्यवचव िखु्य प्रश्न 

पटलवर्र येतो.  

अडचिीत शर्कवसवची सांशध असते, ही सकवरवत्िक दृशि असते. 

येथे अजुानवलव जविर्लेल्यव अडचिीत शर्कवसवची शर्कवसवची 



सांशध होती. जीर्नवच्यव Higher level िध्ये प्रर्ेि होण्यवसवठी 

ईश्वरवने शदलेली ही सांशध होती. यवच Higher levelचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव सवांगते. अज्ञवनवलव ज्ञवनवने छेदण्यवसवठी चवांगलेपिव र् 

ईश्वर यवांचे नवते ्पि होते. र् "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) हव 

शर्कवसवचव िहविवगा कळतो.  

 

व्यवर्हवररक बोध: 

जीर्नवत जगण्यवचे Intention चवांगले असले तरी िनषु्ट्यवलव 

जीर्नवत अडचिी जविर्तवत. िनषु्ट्यवच्यव शर्कवसवसवठी ह े(बांद) 

द्ववर असते. ते ्र्तःच उघडवर्े लवगते. ह ेद्ववर उघडण्यवची शकल्ली 

भगर्तगीतव दते आह.े  

यदृच्छयव च उपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्अपवर्तृि ्।(२-३२) 

 

"The golden opportunity you are seeking is in 

yourself. It is not in your environment; it is not in 

luck or chance, or the help of others; it is in yourself 

alone. " 

Orison Swett Marden  

********** 

(२-३२)/२ :"सशुखनः िशत्यः पवथा लभन्सते यदु्धि ्इदृिि ्" 



िहवभवरतवतील यदु्धवच्यव प्रसांगवतनु जीर्नवच्यव लढवईचे तत्र्ज्ञवन 

भगर्तगीतवरुपवने जगवसिोर आले. चशचाल म्हितो, यदु्धवचव 

इशतहवस हव िवनर्जीर्नवच्यव लढवईचवच इशतहवस असतो. "जीर्न 

लढवई आह"े हे आपिही ऐकलेले असते. पि यव लढवईची 

पवश्वाभिुी कवय?अथवात किवसवठी लढवयच?ेयवतनु कवय सवध्य 

करवयचे?सखुवसवठी आलेले जीर्न दःुखवत कवां ढकलवयचे? असे 

प्रश्न उपश्थत होतवत.  

िनषु्ट्य सखुवसवठी जगतो. र्तािवनवतील प्रश्न सटुलव शक सखु ही 

सखुवशर्र्षयी(सखुी जीर्नवची) सांकल्पनव असते. पि एक प्रश्न 

सटुलव शक दसुरव तयवरच असतो. जीर्नभर प्रश्नवची िृांखलव सांपत 

नवही. म्हिजे दःुख सांपत नवही. यवचसवठी भगर्तगीतव सांदिे दतेे,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

यवच अनरु्षांगवने प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी र्तािवनवतील श्थशत किी 

असवर्ी?(Approach to Problem) यवसवठी भगर्तगीतव सांदिे 

दतेे,  

"िवि ्अनु् िर यधु्य च"(८-७) 

 िहवभवरतवच्यव यव लढवईत अजुानवची शनर्ड, यदु्धवचव प्रसांग यवद्ववरे 

जीर्नवच्यव लढवईचे सांपिुा तत्र्ज्ञवन ्पि िवले आह.े अजुानवसवठी 

यदु्धवचव प्रसांग हव त्यवच्यव व्यर्सवयधिा यव सांदभवात होतव. 'State 

of Art'नसुवर त्यवलव शनयतकवया शिळवले होते. थवॅॅिस 



कवलवायल म्हितो, सखुी जीर्नवसवठी आर्डीनसुवर 

(प्रकृशतप्रिवि)ेव्यर्सवय शिळिे भवग्य असते. भगर्तगीतेत 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव हचे सत्य सवांगतवत, "तलुव यदु्धरुपवने ्र्गाद्ववर 

उघडे िवले आह.े " 

 

यदृच्छयव चोपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्अपवर्तृां। 

सशुखनः िशत्यः पवथा लभन्सते यदु्धि ्इदृिि ्।।(२-३२) 

सखुवसवठी प्रवशि र् प्रवशिसवठी(State of Want) कवया(State of 

Art) हव व्यर्हवर आपि जवित असतो. व्यर्हवरवचवच भवग 

म्हिनु धिायदु्ध ठरले असते. पि प्रत्यि कुरुिेत्वर्र अजुान दःुखी 

होतो, र् यदु्धवचे शनयतकवया टवळतो.  

 

िनषु्ट्य सखुवसवठी जगतो, दःुखवलव टवळतो. येथेही अजुान दःुखवलव 

टवळतो. यदु्धवचे सांभवव्य पररिवि त्यवलव दःुखी करतवत. 

सिवधवनवसवठी(िी योग्य शसद्ध करण्यवसवठी)ज्ञवन र्वपरतो. ही 

अर््थव "सकवि" अथवात Governed by senses 

mind(Loeer Self) असते.  

जीर्नवत नैरवश्य यिेे, किा टवळिे(शनशककय असि)ेपि िी योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य(सिवधवनवसवठी) करिे. यवतनु 

नकवरवत्िक व्यशक्तित्र् जन्सि घेत असते. सकवरवत्िक 



व्यशक्तित्र्वसवठी िनोशर्ज्ञवन िेत् जीर्नवची लढवई "Lower Self 

vs Higher Self"असेही दिाशर्तवत. भगर्तगीतव किवातील 

"सकवि vs शनष्ट्कवि" श्थशतचे िवस्त्र सवांगते.  

 

बशुद्धयोगविळेु(िनोरै्ज्ञवशनकवच्यव भवरे्षत) Higher Self, 

Creative Self शियविील होतो. र् कवयािवगा दृढ होतो. (Free 

from barriers). कवयवाद्ववरे योग सवध्य करतो. हचे शनष्ट्कवि 

किवाचे Logic आह(ेकवया सिपाि/फलत्यवग).  

 

ईश्वरवचव आश्रय बशुद्धयोग असतो. ईश्वर Energy आह,े तेज आह.े 

जगवतील सांपिुा तेजोिय शर्भशूत ईश्वरवची Energy दिाशर्ते.  

यत ्यत ्शर्भशूत ित्सत्र्ां श्रीितां उशजाति ्एर् र्व। 

तत ्तत ्एर् गच्छ त्र्ां िि तेजोअांि सांभर्ि ्।।(१०-४१) 

यवप्रिविे जीर्नवच्यव लढवईचे िळु तत्र्ज्ञवन(िवि ्अनु् िर यधु्य 

च)भगर्तगीतेने ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि केले आहे. जे नकवरवत्िक 

व्यशक्तित्र् सकवरवत्िक व्यशक्तित्र्वत Transformation 

करण्यवसवठी उपयकु्त ठरते.  

************००  



 (२-३३) 

************************* 

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।। 

************************* 

(२-३३)/१: 

"अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस?" 

(बवह् र् आांतररक सांग्रवि) 

 

जीर्नवत दोन प्रकवरचे Chaos(गोंधळ) िनषु्ट्य अनभुर्त असतो. 

एक बवह्-व्यवर्हवररक असतो, ज्यवसवठी आपि इतरवांनव, 

पररश्थशतलव दोर्षी धरतो. दसुरव आांतररक असतो, ज्यवसवठी 

आपिच केर्ळ जबवबदवर असतो. बवह् र् आांतररक ह ेदोन्सही प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी "सांग्रवि" िहवभवरतवत आलेलव आह.े  

 

व्यर्हवरवत अशधकवर डवर्लल्यव जवतवत, िोर्षि होते र् गोंधळ 

उडतो. म्हिनु सिहुवतील व्यवर्हवररक गोंधळ शिटशर्ण्यवसवठी 

System असते, धिा यवच Systemचव भवग असतो. पवांडर्वांचव 

अशधकवर डवर्लल्यविळेु व्यवर्हवररक गोंधळ शिटशर्ण्यवसवठी 



धिायदु्ध ठरते. (न्सयवय शिळत नवही म्हिनु र्त्यवर्र भवांडत नवही तर 

धिायदु्ध ठरते हचे SYSTEM चे सौंदया आह)े. अजुान यदु्धिेत्वर्र 

येतो र् येथे त्यवचव आांतररक गोंधळ जन्सि घतेो.  

 

जसे व्यवर्हवररक गोंधळ शिटशर्ण्यवसवठी SYSTEM चव उपयोग 

होतो, तद्वतच आांतररक गोंधळ शिटशर्ण्यवसवठी SYSTEM 

असते, ज्यवलव भगर्तगीतव highlight करीत आह.े गोंधळ 

शिटशर्ण्यवसवठी SYSTEM असते, पि जेंव्हव बवह् गोंधळ र् 

आांतररक गोंधळ यवतील भेद कळत नवही तेंव्हव सर्ाप्रथि ही 

सीिवरेर्षव जवििे आर्श्यक असते.  

 

"When an inner situation is not made conscious, it 

appears outside as fate. " 

-Carl Jung 

 

अजुान ्र्तःलव आदिा (अज्ञवन िवकण्यवसवठी makeup) 

ठरशर्ण्यवसवठी जे भवष्ट्य बोलतो, ते भवष्ट्य बवह् गोंधळ र् आांतररक 

गोंधळ यवतील सीिवरेर्षवच पसुनु टवकते, र् हव केर्ळ बवह् 

गोंधळवचव शर्र्षय आह ेअसे त्यवचे ित बनते. शनयोजीत सांग्रवि हव 



बवह्गोंधळ शिटशर्ण्यवसवठीच ठरलेलव आह ेर् तो अयोग्य आहे, 

धिाशर्रोधी आह ेअसे ित व्यक्त करतो.  

 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हव हव केर्ळ आपलव आांतररक 

गोंधळ आह,े यव सत्यवचव श्र्कवर करतो. ज्यव सांग्रविवचे 

SYSTEM ने प्रयोजन केले आह,े त्यविळेु आपल्यवलव आांतररक 

दःुख होईल यवची कबलुी दतेो.  

 

 भगर्तगीतेतील िखु्य दोन टप्पे: 

बवह् सांग्रवि र् आांतररक सांग्रवि यवतील सीिवरेर्षव जवििे हव 

भगर्तगीतेतील प्रथि टप्पव ठरतो. दसुरव टप्पव "आांतररक सांग्रवि" 

आह ेजो भगर्तगीतेचव िखु्य शर्र्षय आह.े आांतररक गोंधळ 

शिटशर्ण्यवसवठी SYSTEM र्वपरली तर िवांत शचत्तवने यदु्ध 

लढतो. अन्सयथव शचांतव, िोध, भय आशद आांतररक शर्कवर हवर्ी 

होतवत, र् अिवांती असते.  

 

*आांतररक सांग्रवि: 

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 



 

१. ्र्धिा: 

िनषु्ट्य जीर्निलु्यवांचव र्वपर करुन ्र्तःचव ्र्धिा ठरशर्तो. 

्र्तःचव ्र्धिा ह े्र्वतांत्र्य यव सांदभवात Self approval असते, 

िवगवात द्वांद्ववतील Tie सोडशर्ण्यवसवठी Tiebreaker असते.  

 

अ. ्र्धिवाचरि करतवांनव कवया ईश्वरवलव सिशपात करतो, यविळेु 

शनषे्ठने कवया घडते. यविळेु धिा यव सांदभवात ्र्तःचव ्र्धिा ह े

आांतररक गोंधळ शिटशर्ण्यवचे सवधन आह.े त्यव अशधकवरवपवसनु 

र्ांशचत रवहिील.  

ब. सिवजवत श्रेष्ठ(िहवधनधुवारी) अिी ओळख आह,े त्यवलव तडव 

जवईल. अपशकशता होईल. यविळेु लोकवांनी ्तशुत करवर्ी ("चवांगले 

म्हिवर्े") अिी इच्छव असली तरी यव शर्पररत शनांदव र्वट्यवलव 

येईल.  

क. ज्यव पवपवच्यव भयवने ्र्तःच्यव भशूिकेचे सिथान करण्यवसवठी 

धिाज्ञवन र्वपरले आह,े ते ज्ञवनच धिाशर्रोधी ठरर्ेल.  

 

२. आांतररक सांग्रविवचव िहविवगा भगर्तगीतते "अितृत्र्वय 

कल्पते" (२-१५), "िवि अनु् िर यधु्य च"(८-७) यवद्ववरे ्पि 

केलव आह.े  



 

बशुद्धयोगविळेु "अितृत्र्वय कल्पते-अितृांगिय" हव िहविवगा 

ठरतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यव िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय असतो अथवात शर्चशलत होत 

नवही. ्र्वतांत्र्य यव सांदभवात कवया करण्यवसवठी "शनिायवचव 

अशधकवर " ही जवगशृत भगर्तगीतव (किाण्येर्वशधशकर्ते) करुन 

दतेे. कवयवाद्ववरे योग यव िशक्तसवधनेसवठी "योगः किास ुकौिलि"् 

असे किायोगवलव/कवयाकौिल्यवलव भगर्तगीतव highlight 

करते. र् " Importance" यव सांदभवात जेष्ठतव दिाशर्ते.  

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

 भगर्तगीतेतील यदु्धप्रसांग िनषु्ट्यजीर्नवतील बवह्गोंधळ र् 

आांतररक गोंधळ यवांतील सीिवरेर्षव ्पि व्हवर्ी यवसवठी 

बवह्सांग्रवि र् आांतसांग्रवि यवद्ववरे दिान दते आह े.  

********* 



 

 

(२-३३)/२ :"ततः ्र्धिां शकशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस" 

(धिा vs ्र्धिा) 

 

भगर्तगीतेचे ज्ञवन िलुतः कृतीचे ज्ञवन (िवस्त्र) आह.े यव ज्ञवनवलव 

Action culture म्हटल ेतर यव ज्ञवनवचव अभवर् असलव तरी 

िनषु्ट्य कवयारत असतोच. (उदव. शभकवरी भीक िवगतो. ) 

 

Action culture सवठी ज्ञवन-ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव र्वपर होतो. कवया 

करतो. कवयवाद्ववरे सखु अनभुर्तो. पि ज्ञवन यव सांदभवात 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरिे र् कवयारत 

होण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरिे यव दोहोत फरक आह.े ज्ञवन नसेल तर 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो.  

 

कृतीचे ज्ञवन यव सांदभवात कवयवाचव शनिय िहत्र्वचव असतो. 

कवयवाचव शनिय(Determination) यव प्रशियेत योग्य-अयोग्य 

जवििे र् प्रत्यि कवयवासवठी शनिाय घेिे ह ेिखु्य दोन भवग 

असतवत.  



 

 प्रत्यिवत अजुानवचे शनयतकवया धिायदु्ध म्हिनुच ठरले होते. कवया 

execute करतवांनव शनिय ढळलव असतो. र् कवया योग्य शक 

अयोग्य यव िदु्यवर्र लि कें शद्रत करतो. यवचवच अथा "योग्य कवय" 

ह ेकळले तरी कवया execute करण्यवसवठी शनियिशक्त िहत्र्वची 

असते. यव िशक्तचव अभवर् असेल तर जे प्रत्यिवत करीत असतो, 

ते योग्य कसे? ह ेशसद्ध करण्यवर्र िनषु्ट्य लि कें शद्रत करतो. अथवात 

िनषु्ट्य "योग्य कवय?"यवच िदु्यवर्र back होतो. यवच र्व्तर्वचे 

अजुानवच्यव भशूिकेतनु दिान होते.  

 

धिा vs ्र्धिा 

कृतीसवठी ज्ञवन/शनियिशक्त यव सांदभवात कवयवाचव व्यवर्हवररक पैल ु

इच्छवपशुतासवठी किा असव असतो. तर कवयवाद्ववरे भशक्त करुन सखु, 

िवांशत, योग (दःुखवन्सत, शनभायतव) अनभुर्िे हव आध्यवशत्िक पैल ु

असतो. धिा यव दोहोंनव जोडत असतो. धिा कताव्यवची (्र्तःलव 

र् इतरवांनव)जवशिर् दतेे.  

 

येथे अजुान शनशककयतेचे सिथान करतवांनव यवच धिवाचे ज्ञवन सवांगतो. 

िनषु्ट्य ्र्तःसवठी धिा म्हिजे पणु्यकवया सिजतो. यदु्ध केले तर 

पवप होईल!यवर्र भगर्तगीतव र्व्तर्वर्र भवष्ट्य करते,  



 

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां शकशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

 यवांत धिा, सांग्रवि, ्र्धिा, शकशता, पवप ह ेिब्द आले.  

 

*पणु्यवसवठी धिा ह ेसविवन्सय िनषु्ट्य जवितो, म्हिनु यदु्ध करण्यवचव 

धिा पवळलव नवही तर पवप (्र्गवापवसनु र्ांचीत) होईल असे 

"कताव्य" यव सांदभवात भवष्ट्य आह.े  

 

 *िनषु्ट्यजीर्नवत कताव्य यव सांदभवात दोन प्रकवरचे challange 

असते. एक इतरवांचे ्र्तःलव र् दसुरे ्र्तःचे ्र्तःलव. जेंव्हव 

कताव्य यव सांदभवात इतर (सिवज)धिवाच्यव नवांर्वखवली challange 

करतो, तेंव्हवच सिवजवत िवांशतची बीजे पेरल्यव गेली हव इशतहवस 

आह.े र्तािवनवत कताव्य यव सांदभवात इतरवांचे challange केर्ळ 

व्यवर्हवररक असते.  

 

येथे अजुानवलव इतरवांनी Challange केलेले नव्हते, तर त्यवचे 

्र्तःचेच ्र्तःलव challange असते. अजुानवलव ह ेChallange 

आले तेंव्हव तो र्व्तर् hide करुन शनशककयतेचे सिथान 



करण्यवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो. येथे धिवाचव उपयोग अज्ञवनवलव 

ज्ञवन दिाशर्ण्यवसवठी होतो.  

 

र्तािवनवतही अयोग्यलव योग्य र् योग्यलव अयोग्य ठरशर्ण्यवसवठी 

अिव धिासदृि भवष्ट्यवचव उपयोग होतो. ्र्तःचे र्व्तर् न 

श्र्कवरतव इतरवांनव challange करीत असतो. िनषु्ट्य जे ्र्तः 

करु िकतो, ते शर्सरुन इतरवांनी कवय करवरे् यवर्र focus करीत 

असतो. यवचवच पररिवि सिवजवत सांभ्रिवची श्थशत शनिवाि होते. 

यव श्थतीत ्र्तःलव सांभ्रिवच्यव श्थतीतनु बवहरे कवढिे ही 

्र्तःची Priority असते.  

यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च ।।(२-५२) 

 

 *्र्तःचे ्र्तःलव challange श्र्कवरण्यवसवठी भगर्तगीतव 

िनषु्ट्यवच्यव अशधकवरवची, Resourcesची ओळख करुन दतेे. 

सिवजवत कवय योग्य यवर्र भरपरु शलखवि असले, भवष्ट्य असले 

तरी ते प्रत्यि अांिलवत येण्यवसवठी व्यशक्तगत शनियिशक्त 

आर्श्यक असते. भगर्तगीतव यवच शनियिशक्तच्यव ज्ञवनवर्र 

focus करते. यवद्ववरे भगर्तगीतव ्र्वतांत्र्यवलव (कवया ठरशर्ण्यवचव 



अशधकवर) highlight करते. यवच सांदभवात ्र्धिा, 

किाण्येर्वशधकवर (शनिायअशधकवर), िोि ह ेिब्द आलेले आह.े  

 

*धिवाची भशूिकव योग्य-अयोग्य ठरशर्ण्यवसवठी असते तर ्र्धिा 

्र्तःच्यव शनिायवची भशूिकव(Determination) करते. अथवात 

धिा योग्य-अयोग्य यवर्र भवष्ट्य करत,े तर ्र्धिा शनियिशक्त 

दिाशर्ते. म्हिनु भगर्तगीतेने धिा यव िब्दवलव ्र्धिा यव िब्दवने 

Replace केले.  

 

्र्तःच्यव िवगवासवठी "्र्धिा" िब्द ्र्वतांत्र्य (्र्तःचव 

ठरशर्ण्यवचव अशधकवर) यव सांदभवात जीर्निलु्य ठरतो. 

र्तािवनवसवठी भगर्तगीतेची ही बहुिलु्य दिे आह.े  

कवरि  

िनषु्ट्यजीर्नवत ्र्तःचे ्र्तःलव Challange प्रत्यके व्यशक्त 

अनभुर्त असतो. यवपवसनु सटुकव नसते.  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 



्र्धिवाचरि ईश्वरभशक्तसवठी कवयासिपाि यव अथवाने अशभप्रेत 

असते. येथे धिा यव सांदभवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यवलव रवजधिा, 

िवश्वत धिा म्हटले.  

 

रवजशर्द्यव रवजगहु्ां पशर्त्ि ्इदि ्उत्तिि ्। 

प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि ्।।(९-२) 

 

िवश्वत्य धिा्य सखु्य एकवशन्सत्य च।(१४-२७) 

 

*यवप्रिविे ्र्तःचे challange श्र्कवरण्यवसवठी भगर्तगीतव 

्र्तःसवठी ्र्धिा िब्द र्वपरते. हवच िब्द कवयवाचव व्यवर्हवररक 

पैल ुर् आध्यवशत्िक पैल ुयवचे Bridging करते. सहजकवया 

असलेले ्र्तःचे कवयािेत् दिाशर्ते. ही िनषु्ट्यवची (्र्तःलव र् 

सिवजवलव)ओळख असते. म्हिनु ्र्धिा यव सांदभवात म्हटले,  

१. ्र्धिा-कवयािेत् यव सांदभवात ओळख: 

तिुी सिवजवत जी ओळख आह,े त्यवनसुवर आचरि केले नवही तर 

अपशकशता होईल.  

२. ्र्धिा - Tiebreaker 



्र्धिा द्वांद्विशुक्तसवठी Tiebreaker ची भशूिकव करते. ्र्तःचव 

िवगा दृढ होतो. शर्श्ववसवने िवगा चवलतो.  

३. ्र्धिा - Self approval 

शनयतकवयवार्र ्र्तःची िांजरुी 

 

 

 *********० 

 

(२-३३)/३ : 

"ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस" 

 (Low aim vs. High aim) 

 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नशर्र्षयक (शर्कवस, सखु) सांकल्पनव त्यवचे ध्येय 

(Aim) ठरर्ीत असते. योगिेिवसवठी कवया करिे ह ेSurvival 

aim असते. धिवाच्यव सांकल्पनव कीशता, चवांगलेपिव, पणु्यकवया 

म्हिनु ्र्गाप्रवशि अिव असतवत. श्रेष्ठ होण्यवच्यव सांकल्पनव कीशता, 

धिा, लोकवांनी चवांगले म्हिवरे् अिव ्र्रुपवच्यव असतवत.  

धिा यव सांदभवात योग्य-अयोग्य हव द्वन्सद्व असतो. द्वन्सद्वविळेु धिवाची 

Advocacy दोन्सही बवजनेु होत.े ज्यव कवयवालव अजुान पवप 



ठरशर्तो, त्यवच कवयवाच्यव अभवर्वलव अथवात शनशककयतेलव 

श्रीकृष्ट्ि पवप ठरशर्तवत. म्हिनुच चवांगले म्हिवरे् अथवात कीशता यव 

सांदभवात भ्रि होतो.  

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

अथवात सिवजवतील तिुी ओळख तलुव कीशता दतेे. पि यवच 

Professional Identity लव धक्कव लवगेल. अथवात कीशतापवसनु 

र्ांशचत रवहिील. तसेच ज्यव कवयवाची जगतकल्यविवसवठी गरज 

आह,े ते धिाकवया टवळिे पवपच ठरेल.  

योगिेिवसवठी कवयारत असलव तरी त्यवांत कवया(किा) ह ेसवधन 

िहत्र्वचे ठरते. श्रेष्ठ होण्यवसवठी कवयारत असलव तरी त्यवांत 

"्र्धिा"(जीर्निलु्य) ह ेसवधन िहत्र्वचे ठरते. किा, ्र्धिा हचे 

सवधन उच्च जीर्नवची सवधनव यवांत असते. उच्च जीर्नवची 

सवधनव यव सांदभवात "अितृत्र्वय कल्पत"े असे सांबोधन आह.े यव 

सांदभवात िोि, जगतकल्यवि र् यवसवठी िहवन कवया अथवात " 

आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च" ही उच्च जीर्नवची सवधनव 

असते. यवांत High Aim असते. अथवात श्रेष्ठ होण्यवसवठी कवयारत 

असलव तर High aim (िोि, जगतकल्यविवचे िहवन कवया) 

िहत्र्वचे आह.े  



सवर : चवांगलेपिव यव सांदभवात िनषु्ट्यवच्यव सांकल्पनव भ्रविक 

ठरण्यवचे िखु्य कवरि त्यवच्यव श्रेष्ठ होण्यवच्यव सांकल्पनवत असते. 

यव सांकल्पनव Low aim vs. High aim अिव असतवत. श्रेष्ठवांचव 

िवगाच भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

अथवात Low aim सकवि ठरते तर High aim शनष्ट्कवि असते. 

पहवडवर्र चढिवर् यवलव िवगवातील अडथळे थवांबर्त नवही. पि 

ज्यवलव चढवयचेच नसते, त्यवलव तेच लहवन अडथळे पहवडवसिवन 

र्वटतवत.  

 

"A soul without a high aim is like a ship without a 

rudder. " 

Eileen Caddy 

 ****** 

  



 (२. ३४) 

******************** 

अशकशता चअशप भतूवशन कथशयष्ट्यशन्सत ते अव्ययवि ्। 

सांभवशर्त्य च अकीशता िरिवत ्अशतररच्यते।। 

******************** 

 

२. ३४/१: 

"अशकशतां च अशप भतूवशन कथशयष्ट्यशन्सत ते अव्ययवि ्" 

(शनशककयतव) 

 

"Either you run the day or the day runs you. " 

Jim Rohnn 

 

िनषु्ट्य शनशककयतेचे सिथान करु िकतो पि जगवचव इशतहवस 

कतृात्र्च शलहीत असते ह ेशर्सरतव येत नवही.  

 

िनषु्ट्य ्ततुीने सखुवर्तो र् शनांदनेे दःुखी होतो. जगवने चवांगले 

म्हिवरे् यव इच्छेने र् शनांदव करु नये यव भयवने शनशककय होिे, ही 

शनशककयतव जीर्नशर्कवसवलव पोर्षक ठरत नवही. नेिके एखवद्यव 



िनषु्ट्यवत कवय चवांगले आह े( शर्कवसवलव पोर्षक) यवपेिव कवय 

चकु आह ेयवर्र लोकवांचे भवष्ट्य असते. अजुान ज्यव अपशकशताच्यव 

भयवने शनशककय होतो ती शनशककयतेची श्थशतच अपशकशताची ठरते.  

 

भगर्तगीतव यव अर्व्तर् भयवर्र भवष्ट्य करते. िनषु्ट्यवलव त्यवचे 

कतृात्र्, िरुतव, त्यवच्यवतील चवांगलेपिव ओळख दते असते. 

अजुानवलव यवच सांदभवात(चवांगलव, िरु) जे ओळखतवत, ते 

पळपट्ुयव म्हितील, तिुी शकां ित किी करतील. र् जे तिुे शर्रोधी 

आहते, ते तोंडसखु घेतील. जे सविर्थया आव्हवन ठरले त्यवच 

सविर्थयवाची शनांदव करतील. म्हिनु चवांगल्यव िनषु्ट्यवसवठी 

अपशकशताच्यव भयवने शनशककय होिे हव चवांगलेपिवचवच अपिवन 

ठरतो. ह ेर्व्तर् भगर्तगीतव दिार्ीत आह.े  

 

अशकशता च अशप भतूवशन कथशयष्ट्यशन्सत ते अव्ययवि ्। 

सांभवशर्त्य च अकीशता िरिवत ्अशतररच्यते।।(२-३४) 

 

 

अजुानवलव दःुख होते र् दःुखवच्यव भयवने शनयतकिा टवळतो ह े

र्व्तर् असते. र् दःुखिशुक्त हवच त्यवचव प्रश्न असतो. 



शनशककयतेलव कवरि ठरिवरी द्वांद्विशुक्त यवर्रच भगर्तगीतचेे भवष्ट्य 

आह.े  

 

१. सांत कबीरवांनी आपल्यव ्र्भवर्शनयतकिवालव (शर्िकवि) 

अध्यवत्िविी जोडले, सांत गोरव कुां भवरवांनी आपल्यव ्र्भवर्शनयत 

कवयवालव अध्यवत्िविी जोडले र् दोह,े अभांग जगवसिोर आले. 

िहवभवरतील व्यवर्हवररक यदु्धवलव अध्यवत्िविी जोडले र् 

भगर्तगीतव जगवसिोर आली. व्यवर्हवररक यदु्ध ह ेExternal 

battle आह ेतर अजुानवतील द्वांद्व ह ेInternal battle आह.े 

External battle िध्ये ित्पुि कौरर् असतो तर Internal 

battle िध्ये ित् ु(द्वांद्वशनिवातव)"कवि" म्हटले आह.े म्हिनु 

शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

 

२. ्र्धिा 

धिा यव सांदभवात यदु्ध करिे धिा शक अधिा हव द्वांद्व अजुानवलव 

भेडसवर्तो. द्वांद्विशुक्तसवठी ्र्धिा हव Tiebreaker असतो. येथे 

्र्धिा जीर्निलु्य ठरत,े म्हिनु शनयतकवयवालव ्र्धिवात 

Transform करिे हव एक पयवाय असतो.  

 

३. बशुद्धयकु्त (कवयवाच्यव योग्य अयोग्य यवपवसनु िशुक्त) 



िनषु्ट्यवची िवनशसक दबुालतव हीच खरी गररबी असते. िवनशसक 

Strong होण्यवसवठी (दःुखवन्सत) भगर्तगीतव किायोग कलव सवांगत 

आह.े योग-दःुखवन्सत (शनभायतव, सवहस) सवध्य होण्यवसवठी 

बशुद्धयकु्त असिे (Activation of Higher consciousness) 

ज्यवत शनष्ट्कवि किा आह.े यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय असतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्।(२-५०) 

 

सवर : िनषु्ट्यच (चकुीच्यव िवनशसकतेिळेु)चवांगलेपिवलव दबुळे 

करीत असतो. भगर्तगीतेतील अध्यवत्ििेत् ह ेInternal 

battleचे आह.े येथे ्र्तःचव ्र्तःिीच सांबांध असतो, सिवज 

शकां र्व सिवजवतील कोित्यवही व्यशक्तचव हव प्रश्न नसतो. म्हिनु 

सिवजवलव दोर्षी धरण्यवत कवांहीही अथा नसतो.  

 

 ***** 

२. ३४/२: 

"सांभवशर्त्य च अकीशताः िरिवत ्अशतररच्यते" 

(Tie and Tiebreaker) 



 

सविवन्सयतः िनषु्ट्यवच्यव सखुवच्यव सांकल्पनव भौशतक ्र्रुपवच्यव 

(/Senses सखु) असतवत. त्यवच अनरु्षांगवने त्यवच्यव शकतीच्यव 

सांकल्पनव बनतवत. जसे गरीब हव िब्द आशथाक पवतळी दिाशर्तो. 

श्रीिांत-गरीब, चवांगले-र्वईट, यिश्र्-अपयिी, िरु-दबुळव, 

सवहसी-पळपट्ुयव यव Polarity सांदभवात श्रीिांत, यिश्र्, चवांगले, 

िरु, सवहसी हे िब्द िनषु्ट्यवलव सखु दतेवत.  

 

िनषु्ट्य जे करतो, ते तो कवां करतो? िवनसिवस्त्रज्ञवांचे उत्तर असते-

Belief-Desire frame 

(1. Why people do what they do? what frame being 

used? 

 It is “belief-desire” frame. That is, people in 

everyday situations use both beliefs and desires to 

explain why people do what they do.  

2. The people of this world have long had a 

tendency to judge most everything in terms of  

light vs. darkness,  

good vs. evil,  

us vs. them 



Our lives are filled with these and many other 

dualities. These dualities can easily lead to a 

polarization of beliefs and lifestyles. ) 

 

"Belief-Desire” frame यव सांदभवात लवभ-हवशन, कीशता-

अपकीशता इ. Polarity असते. यविळेु द्वन्सद्व असतो. यविळेु Tie 

असतो. येथे Tiebreaker ची गरज असते.  

 

१. अजुान आपल्यव शनशककयतेचे सिथान ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी करतो. आपि लोभवने पवपकिा करीत आहो असे 

भवष्ट्य करतो. अजुानवलव प्रत्यिवत दःुख िवले असते. र् त्यवचे 

भवष्ट्य Senses सखुवचव पररिवि असतो. "कीशताची 

इच्छव"(लोकवांनी ्तशुत करवर्ी, चवांगले म्हिवरे्, र्वईट म्हि ुनये ) 

ही सांकल्पनव Senses सखुवचीच ठरते. यवच सांदभवात अजुान यदु्ध 

करण्यवचे तोटे र् यदु्ध न करण्यवचे फवयद ेसवांगतो. तर श्रीकृष्ट्ि 

शनयतकवया न करण्यवचे तोटे र् कवया करण्यवचे फवयद ेसवांगतवत.  

 

शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचरिवचे शिक्कविोताब िवले शक, त े्र्तःचे 

कवया (Self approval) बनते. ्र्धिवाचरि न आचरिे म्हिजे 



धिवाचे आचरि न करिे, अथवात ते पवपच ठरेल. तसेच शनांदव 

होईल, अपकीशता होईल.  

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३४) 

 

अकीशतां च अशप भतूवशन कथशयष्ट्यशन्सत ते अव्ययवि ्। 

सांभवशर्त्य च अकीशता िरिवत ्अशतररच्यते।।(२-३५) 

 

अपशकती ्र्तःलव चवांगल्यव सिजिवर् यव र् सिवजवत ओळख 

असलेल्यव िनषु्ट्यवसवठी िरिवहुनही रे्दनवजनक असते.  

 

 

२. बशुद्धयोग : 

 

भगर्तगीतेने द्वन्सद्विशुक्तचव िवगा सवांशगतलव. ही बशुद्धयोग शनष्ठव 

असते. अथवात किायोग यवच शनष्ठेत येतो.  

 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धःयोगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदु ्ध्यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 



. (जगतचवलक )ईश्वरज्ञवन जविनु त्यवच्यव भशक्तने बशुद्धयोग प्रवि 

होतो.  

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।(१०-८) 

...  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

 

बशुद्धयोगविळेु व्यवर्हवररक जीर्निवगा(सकवि /द्वन्सद्व) अितृांगिय 

(शनष्ट्कवि, शनद्वान्सद्व) यव िवगवात Transform होते. यव िवगवार्र 

कवयवाचव एकशनिय असतो. हवच िवगा िशक्तसवधनेचव (योग-

दःुखवन्सत) असतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

 ******* 

  



 (२-३५) 

************************* 

भयवत ्रिवत ्उपरतां िां्यन्सते त्र्वां िहवरथवः। 

यरे्षवां च त्र्ि ्बहुितो भतू्र्व यव्यशस लवघर्ि ्।। 

************************* 

(२-३५)/१:"भयवत ्रिवत ्उपरतां िां्यन्सते त्र्वां िहवरथवः" 

 (Breaking barrier of fear) 

 

पांचतांत्वतील गोि: 

"एक शसांशहि आपल्यव शपलवांबरोबर कोल्ह्वच्यव शपलवचे सांगोपन 

करते. शपले िोठी िवल्यवर्र र्नवत बवगडत असतव हत्ती शदसतो. 

शसांशहिीची िलेु शिकवर शिळवली म्हिनु हशर्षात होतवत, तर कोल्हव 

पळ कवढतो. शसांशहिीलव म्हितो, िलुवांनी िविे ऐकले नवही, हत्ती 

त्यवांनव िवरुन टवकेल!तेंव्हव शसांशहि हसते र् म्हिते, िी तुिे िवझ्यव 

िलुवांसिवनच पवलन केले, सिवन शर्द्यव शदली. पि हत्तीची शिकवर 

करिे तझु्यव DNA त नवही. त ुआतव येथनु ्र्तांत् आह,े आपल्यव 

्र्भवर्वनसुवर जग. अन्सयथव िविी िलेु तिुीच शिकवर करेल! 

यत ्कुले त्र्ि ्उत्पन्सनां गजः तत् न हन्सयते। 

 



१. शसांहवचव(कवया) धिा कोल्ह्वसवठी भयवर्ह असतो. "परधिो 

भयवर्हः" यवचे प्रवत्यशिक र्रील घटनेत ्पि होते. कतृात्र् यवच 

सांदभवात ्र्तःच्यव ्र्धिवाच े(्र्भवर्शनयत कवया) िहत्र् 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

२. िनषु्ट्यजीर्नवांत कतृात्र् यव सांदभवात भय िवनशसक दबुालतव ठरते. 

यवच भयविळेु Timidness असतो. भयवचे शर्रुद्ध आत्िशर्श्ववस 

असतो. यवच आत्िशर्श्ववसविळेु (्र्तःच्यव िशक्तर्र शर्श्ववस) 

शसांह र्नरवज ठरतो. जीर्नशर्कवसवत भय अडथळव ठरते. यवच 

भयवर्र शर्जय शिळशर्ण्यवचे िवस्त्र भगर्तगीतव" धिा " यव 

नवांर्वखवली सवांगत आह.े  

 

कतृात्र्वनेच अजुानवची िहवरथी अिी सिवजवत ओळख असते. 

त्यवलव ्र्तःलवही आपल्यव कतृात्र्वर्र शर्श्ववस असतो. पि कवया 

execute करण्यवची प्रत्यि रे्ळ आली असतव कताव्यवपवसनु 

परवर्तृ्त होतो. अजुानवलव ्र्शकयवांनव िवरिे क्लेिदवयी र्वटते. 

एकीकडे ही िोकग्र्त अर््थव असते, तर दसुरीकडे त्यवचे 

कताव्य(यदु्ध करण्यवची जबवबदवरी)असते. अिव अर््थेत तो 

भयशभत होतो.  

 



कवरि कवांशहही असो, सिवजवसवठी िवत् शनशककयतेची भशूिकव 

अपशकशताकवरक ठरिवर ह ेसत्य श्रीकृष्ट्ि दिार्नु दतेवत. र् यवच 

"दिानी"भयवचव उल्लेख "्र्धिवाचरि"यव "सवांख्य" भवगवत 

श्रीकृष्ट्ि करतवत. हव उल्लेख शकशता सांदभवात असतो.  

 

भयवत ्रिवत ्उपरतां िां्यन्सते त्र्वां िहवरथवः। 

येर्षवां च त्र्ि ्बहुितो भतू्र्व यव्यशस लवघर्ि ्।।(२-३५) 

 

शनयतकवया ्र्धिा जविनु केले तर अपशकशता होिवर नवही. 

शजांकलवस तर रवज्य भोगिील र् ितृ्य ुआलव तर ्र्गा शिळेल.  

 

यवप्रिविे किा करण्यवसवठी ्र्धिवाचरिवची ही एक शनष्ठव असते. 

दसुरी शनष्ठव किायोगवची असते(किायोगेन योगीनवि ्) . यवांत 

्पिपिे भयवर्र शर्जय शिळशर्ण्यवचे िवस्त्र आह.े  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

यवच िवस्त्रवत शनिायअशधकवर हव िनषु्ट्यवचव Bornfree अशधकवर 

दिाशर्लव आह.े कवयवाचव दृढशनिय(शनियवचे बळ, 



Determination) हव यव िवस्त्रवचव पवयव आह.े िनषु्ट्य दःुख, भय, 

सांिय यविळेु कवयवाच्यव योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववत सवपडतो. 

यविळेुच अजुान चवांगले-र्वईट कवया यवशर्र्षयी सिथानभवष्ट्य करतो. 

प्रकृशतिध्ये कवया(State of art) हव Resource असतो, तर द्वांद्व 

Barrier (पररपशन्सथनौ) ठरतो. यवच द्वांद्ववपवसनु िशुक्तसवठी 

बशुद्धयोगशनष्ठव असते.  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

 

"Choice is the basis of every part of your existence, 

but so is fear. The difference is, choice creates 

movement, where fear limits movement. " 

Réné Gaudette 

 ******** 

 

२. ३५/२ : 

"येर्षवां च त्र्ि ्बहुितो भतू्र्व यव्यशस लवघर्ि ्" 

(जीर्निलु्ये Lifevalues) 



 

िनषु्ट्यजीर्न किवाने बद्ध आह.े (किवानबुांशधनी िनषु्ट्यलोके). 

भगर्तगीतेत व्यर्हवर र् त्यवतील िलु्यवांचे िहत्र् highlight केले 

आह.े  

िनषु्ट्यवचव एखवद ेकवया करण्यवचव शनिाय होतो, त्यवसांबांधवने र्चन 

बोलतो. प्रत्यि implementation ची र्ेळ आली असतव ती 

रे्ळ चकुते तेंव्हव तो excuses बोलतो. हीच घटनव भगर्तगीतेत 

घेतलेली आह.े  

रविवयिवत दिरथ िहवरवजवांनी कैकेयीलव र्चन शदल.े यवच 

र्चनवचव कैकेयीने उपयोग केलव. िहवरवजवांनव िवत् र्चन पवळिे 

त्यवांचे जीर्वर्र बेतले. रविवयिवतील ही घटनव िहत्र्वची आहे. 

कवरि "प्रवि जवई पर र्चन न जवई" यवद्ववरे र्चनिलु्य रघरु्ांिवची 

ओळख असते. र्चनिलु्यवलव येथे highlight केले आह.े  

 

िहवभवरतवत अजुानवचे शनयतकवया ठरले असते. ह ेकवया 

committed असते. यविळेु हचे कवया अजुानवचव "्र्धिा" ठरतो. 

जसे र्चन यव िलु्यविळेु इतर शर्श्ववस ठेर्तवत. अजुानवची 

"िशत्य"/िहवधनधुवारी ही ओळख असते. ्र्धिा committed 

कवया अथवात अप्रत्यिपिे कवयवाप्रशत र्चन असते. यविळेु 

लोकवांचव शर्श्ववस असतो. (अजुान ह ैतो नवििुशकन नही).  



 

र्चनपवलन न केल्यविळेु शकां र्व ्र्धिवाचरि न आचरल्यविळेु 

शर्श्ववसवलव तडे जवतवत. यविळेु अपशकशता होते.  

 

येर्षवां च त्र्ि ्बहुितो भतू्र्व यव्यशस लवघर्ि ्।(२-३५) 

सकवि किवािळेु भय, सांिय असतो. (यविळेुच अजुान दःुखी 

होतो. )िलु्यवलव िहत्र् शदल्यविळेु शनष्ट्कवि किा (शनषे्ठने आचरि) 

आचरि करतो. म्हिनु ्र्धिा येथे व्यर्हवरवतील िलु्य ठरत.े  

बदु्धवांनी Philosophy सवांशगतली. जे लोकवांनव सिजिवर नवही, 

त्यव शर्र्षयवत गुांतशर्ले नवही. तसेच भगर्तगीतेत व्यर्हवरवलव र् 

त्यवतील जीर्निलु्यवांनव िहत्र् शदले आह.े  

१. आत्िव-परिवत्िव हव शर्र्षय Technical आह.े 

Consciousness यव सांदभवात हव शर्र्षय घेतलव आह.े यविळेु 

िनोर्ि vs. आत्िर्ि यव श्थशततील भेद ्पि होतो.  

२. ईश्वरभशक्त यव सांदभवात आता, अथवाशथा, शजज्ञवसव र् ज्ञवनी ह ेचवर 

्तर ्पि केले. ईश्वरश्रद्ध िनुष्ट्यवलव यवतील ज्ञवनी होण्यवची 

Philosophy सवांशगतली.  

३. सिवजवत चवांगलेपिव हव िहत्र्वचव शर्र्षय असतो. Excuses 

बोलतवांनव िनषु्ट्य चवांगलेपिव सांबांधवतील आदिवाचे सहवय्य घेत 

असतो. यविळेु चवांगलेपिव यव सांदभवातच अज्ञवन असते.  



चवांगलेपिवचव सांबांध "सत" र् दरै्ी गिुविी असतो. यवच सांदभवात 

सत, रज, ति हे प्रकृशतगिु र् दरै्ी र् असरुी सांपशत्तगिु 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

चवांगलेपिव किजोर िवलव तर जगवत असरुी गिु हवर्ी होतो. 

म्हिनु चवांगलेपिव किजोर होर् ुनये, सिि व्हवर्व यवसवठी 

भगर्तगीतेने Exlusive पवउल उचललेले आह.े  

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 

 

"Discouragement, fear, doubt, lack of self-

confidence, are the germs which have killed the 

prosperity and happiness of tens of thousands of 

people. " 

Orison Swett Marden  

 

 ******* 

  



 (२. ३६) 

************************* 

अर्वच्यर्वदवांि बहुन र्शदष्ट्यशन्सत तर् अशहतवः। 

शनांदशन्सतः तर् सविर्थयां ततः दःुखतरां न ुशकि ्।। 

************************* 

 

 (२. ३६) : 

"अर्वच्य र्वदवांि बहून ्र्शदष्ट्यशन्सत तर् अशहतवः" 

(जगवतील शटकव करण्यवची सांर्य vs सिितव) 

 

दसुर् यवतील दोर्ष कवढुन शटकव करिे जगवतील सर्वात सोपी सांर्य 

असते. शटकवकवर ित् ुजर आह ेतर ते(ित्)ु शतखटिीठ लवर्नुच 

बोलिवर! 

अर्वच्य र्वदवांि बहून ्र्शदष्ट्यशन्सत तर् अशहतवः। 

शनन्सदांशत तर् सविर्थयां ततः दःुखतर न ुशकि ्।।(२-३६) 

 

 िनषु्ट्य शकतीची(आपली ्ततुी व्हवर्ी ही इच्छव) इच्छव करतो. 

जरी अजुान चवांगलेपिव, धिा यवचे नवांर्वखवली शनशककय होिे 

श्रेय्कर सिजतो. पि जगवच्यव सांर्यीनसुवर यव यदु्धवत शनशककय 



िवले तर तझु्यव र्वट्यवलव अपशकती यिेवर यवशर्र्षयी श्रीकृष्ट्ि येथे 

अजुानवलव सवर्ध करीत आह.े  

 

िनषु्ट्य यिश्र् िवलव तर आपली पवठ थोपटुन घतेो, अयिश्र् 

िवलव तर जगवर्र दोर्ष ढकलतो. र् जग चवांगले शक र्वईट हव प्रश्न 

उपश्थत होतो.  

 

जग चवांगले शक र्वईट हव प्रश्नच गौि असतो. ्र्तः सां्कवरीत 

आह ेकवय? हवच खरव प्रश्न असतो. सां्कवरीत असेल तर जग 

चवांगलेच र्वटते र् असां्कवरीत असेल तर जग र्वईट शदसते.  

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः।(७-१९) 

अथवात यथेे खरव प्रश्न असतो, भगर्तगीतेलव येथे(जग चवांगले ह े

Perception) अशभपे्रत असलेलव सां्कवर कोितव? 

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

अथवात ्र्तःलव सिि करि ेयवसवठी सां्कवर असतवत. यव 

सांदभवात जीर्निलु्ये (्र्वर्लांशब असिे, र्चन पवलन सांर्य, 



्र्धिा) िहत्र्वची ठरतवत. यविळेु सिवज शर्श्ववस ठेर्तो. 

असां्कवरीत परवर्लांशब, र्चनपवलन न करिवरव, ्र्धिा टवळिवरव 

असतो. यविळेु त्यवची सिवजवत जी ओळख असते, त्यवलव तडव 

जवतो. अथवात अपशकतीचे कवरि सां्कवरहीनतवच असते. 

यविळेुच अिवांशत असते.  

 

सवर : 

 ्र्तः जगण्यवस सिि व्हव हवच सांदिे भगर्तगीतव दते आह.े 

ईश्वरवचव अांिच त्यवच्यव हृदयवत आह.े र् हव ईश्वर जीर्नवची 

लढवई लढण्यवस सिि करतो. यवच लढवईसवठी आर्श्यक 

सां्कवरवलव "यकु्त" सांबोधले आह.े  

त्िवद ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(६-७) 

 

"We are all one Energy Stream, but what makes the 

separations or distinguishes the differences is 

perspective. You are a unique and individual 

perspective. " 

Abraham-Hicks 

 

******* 



२. ३६: 

"शनांदशन्सत तर् सविर्थयां ततः दःुखतरां न ुशकि ्?" 

(Determination vs. Devotion) 

 

"Determination makes you willing to do and 

determines what you are willing to do. Thus, 

determination is the impetus for persistence and 

perseverance for taking action. " 

 Dorothy Wehunt,  

 

*योग्य असिे ही गरज : 

सविर्थयवाचव जयजयकवर होतो, दबुालतेचव नव्ह.े शकशता शकां र्व 

लोकवांनी ्तशुत करवर्ी ही िनषु्ट्यवची गरज असते तेंव्हव लोकवांनी 

र्वईट म्हि ुनये, शनांदव करु नये ही सदु्धव िनषु्ट्यवची अप्रत्यि गरज 

बनते.  

 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी अजुानवच्यव Thinking 

Process िध्ये असव शर्चवर डोकवर्तो शक, ह ेयदु्ध लोभवपवयी 



ठरले आह ेम्हिनु कुलियवचे पवपवर्र सांपिुापिे दलुाि िवले 

आह.े  

 

यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसः। 

कुलियांकृतां दोर्षां शित्द्रोह ेच पवतकि ्।।(१-३८) 

 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी अजुानवचव हव प्रयवस असतो. 

म्हिनु ्र्तः योग्य असिे ही िनषु्ट्यवची खरी गरज बनते.  

 

श्रेष्ठ िवगवार्र चवलतवांनव शर्चशलत होत नवही, ते "अितृत्र्वय 

कल्पते" यव Standard िवगवार्र असतवत.  

(सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पत)ेयवच अनरु्षांगवने "किा" 

यव सांदभवात िहत्र्वच्यव दोन शनष्ठव सवांशगतल्यव.  

 

किवात Determintion (किवाचव शनिय) र् Devotion (शनष्ठव) 

ह ेदोन िहत्र्वचे पैल ुअसतवत. योग्य-अयोग्य यव सांदभवात 

Determination असते, तर सवधनव, शर्कवस यव सांदभवात 

Devotion ही Priority असते.  

 



१. धिा-अधिा यव सांदभवात ्र्गा-नरक, पवप-पणु्य ही अजुानवची 

Belief system असते. यव Belief system नसुवर "योग्य" 

होण्यवसवठी ्र्धिवाचरि हव पशहलव िवगा शदलव.  

 

सिवजवत योग्य-अयोग्य यव अनरु्षांगवने शकशता-अपशकशता, चवांगले-

र्वईट यवर्र लोक चचवा करीत असतवत. जेंव्हव चवांगलेपिवलव 

न्सयवय शिळत नवही असे शनदिानवस येते, तेंव्हव सिवजव्यर््थव, 

कवळ(कशलयगु) यवर्र blame होतो. रविवयिवत यव अर््थेलव 

ईश्वरगशत म्हटले.  

और करै अपरवध ुकोउ और पवर् फल भोग।ु 

अशत शबशचत् भगर्ांत गशत को जग जवनै जोग।ु।(अयोध्यवकवांड ७७) 

 

अजुान चवांगलव असनुही आपि र्वईट ठरु नये ही त्यवची 

शर्चवरसरिी व्यथा ठरते. जे दबुाल आहते, शनशककय आहते त्यवांचे 

जीर्न केर्ळ Survival सवठी असते. त्यवांची शर्चवरसरिी 

Survival सवठीच असते. अजुानवची िवत् सिवजवत "शर्शिि 

ओळख" असते. यव ओळखीलव तडे जविवर, तिुे सिथाक तलुव 

भ्यवड ठरर्तील तर शनांदक, ित्ुांनव अपशकशताची सांधीच शिळेल.  

अर्वच्यर्वदवांि बहुन र्शदष्ट्यशन्सत तर् अशहतवः। 

शनांदशन्सतः तर् सविर्थयां ततः दःुखतरां न ुशकि ्।।(२-३६) 



 

म्हिनु Determination सवठी योग्य-अयोग्य यव सांदभवात ्र्धिा 

यव जीर्निलु्यवचे िहत्र् जवििे आर्श्यक असते.  

 

२. किवाचव दसुरव पैल ुDevotion असते, अथवात शनषे्ठने कवया 

करिे. यवांत योग्य-अयोग्य यव भ्रिवतनु िकु्त असिे आर्श्यक 

असते. एखवद ेचवांगले किा (्ततुी शकां र्व लवभवची पर्वा न करतव) 

केले तर योग्य-अयोग्य यव भ्रिवपवसनु िकु्त होतो. अथवात शनद्वान्सद्व 

असतो.  

 

अजुान चवांगलव असतो तरी द्वन्सद्वर्ि होतो, म्हिनु शनद्वान्सद्व 

होण्यवसवठी बशुद्धयोगशनष्ठव सवांशगतली. किवासवठी ्र्धिवाचरि 

सवांख्यशनष्ठव असते, तर किायोगवसवठी बशुद्धयोगशनष्ठव म्हटले आह.े  

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धःयोगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 

यव िवगवात ्र्गा-नरक ही सांकल्पनव/Belief system उपयकु्त ठरत 

नवही, कवरि यव िवगवात ्र्गा-नरक ही सांकल्पनव सकवि ठरत 

असते. यविळेु कवयवाचव एकशनिय होत नवही. किायोगवत शनष्ट्कवि 

किा असते, कवयवाचव एकशनिय असिे हव किायोगवचव पवयव 



आह.े यवच अनरु्षांगवने िवगवाच ेप्रयोजन भगर्तगीतव सवांगते. 

अजुानवलव प्र्थवपीत Belief system पवसनु िकु्त करण्यवसवठी यव 

िवगवाचे प्रयोजन ्पि होते.  

तै्गणु्यशर्र्षयव रे्दव शनस्त्रैगणु्यो भर्वजुान। 

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।।(२-४५) 

* चवांगलेपिव आह ेतर "शनत्यसत्र््थो"(Mode of Sat, 

Spiritual existence) असवर्े.  

*कवयवाद्ववरे भशक्त यव सांदभवात शनष्ट्कवि किा(फल ईश्वरवलव सिपाि) 

अशभप्रते आह.े  

*योग्य-अयोग्य चव Tie बशुद्धयोगविळेु सटुतो. जीर्नयवत्व 

Standard िवगवार्र(अितृत्र्वय कल्पत)े असते.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

कवयवाद्ववरे भशक्त यवत कवयवाचव एकशनिय असतो म्हिनु शनद्वान्सद्व हव 

िब्द Determination र् Devotion यव दोन्सही सांदभवात येतो.  

"True strength lies in submission which permits one 

to dedicate his life, through devotion, to something 

beyond himself. " 

Henry Miller 

 ********  



 (२-३७) 

************************* 

हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि।् 

त्िवद ्उशत्तष्ठ कौंतेय यदु्धवय कृतशनियः।। 

************************* 

(२-३७)/१: 

"हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि"् 

 

“Many people are alive but don’t touch the miracle 

of being alive. ”  

– Thích Nhất Hạnh 

 

हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि।् 

त्िवद ्उशत्तष्ठ कौंतेय यदु्धवय कृतशनियः।।(२-३७) 

 

शनयतकवया केले तर (पररिवि सांदभवात) दोन्सहीकडुन तिुवच लवभ 

आह.े यदु्धवत शजांकलवस तर रवज्य भोगिील र् ितृ्य ुआलव तर 

्र्गागशत शिळेल. पि कवया न केले तर दोन्सहीकडुन तिुेच नकुसवन 

आह.े रवज्य तर शिळिवरच नवही पि यव लोकी अपशकशता िवत् 



होईल र् परलोकी ्र्गवापवसनु र्ांचीत रवहिील. ज्यवचे दःुख 

्र्वशभिवनी, श्रेष्ठ परुुर्षवसवठी ितृ्यपेुिवही भयवर्ह असेल.  

 

ततः ्र्धिां कीशतां च हीत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।(२-३३) 

 

भगर्तगीतव यथेे अजुानवच्यव (Belief systemची िवनशसकतव ) 

िवनशसकतेनसुवर, त्यवच्यव िांकेचे केर्ळ शनरवकरि करते. पि 

भगर्तगीतेचव िळु हते ु्र्गा-नरक असलेलव धिा highlight 

करिे हव नवही. किवाचे िहत्र् highlight करण्यवसवठी "किा" यव 

सांदभवातील ्र्धिाशनष्ठव र् बशुद्धयोगशनष्ठव(किायोग) यवांतील 

्र्धिवाचरि यव भवगवतील हव उल्लेख आह.े  

 

शनशककयतेचे सिथान करुन ्र्तःलव आदिा दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न 

करिे ही सिवजवतील िोकवांशतकव असते. अजुान किवाचव सांबांध 

प्रवशििी जोडतो र् िलव कवांही नको ही भशूिकव घेर्नु यदु्ध करिे 

पवप आह ेह ेशसद्ध करुन शनयतकवया टवळतो. ही सकवि िवनशसक 

श्थती असते. सिवजवतील व्यर्हवरधिवात चवांगले-र्वईट, योग्य-

अयोग्य यव आधवरवर्र भवष्ट्य होते, शनशककयतेचे सिथान 

करण्यवसवठी हवच आधवर घतेल्यव जवतो.  

 



दषु्ट्कृत्य करिवरे/भ्रिवचवरी कुिवची परर्वनगी घेर्नु किा करीत 

नवही. यवउलट जे चवांगले आहते ते लोक किा आर्श्यक आह ेह े

जविनुही किवात सांिय, भय असल्यविळेु किा टवळत असतील तर 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवशिर्वय पयवाय त्यवांनव आढळत नवही.  

 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव िवनशसक दबुालतव अिोभशनय आह.े ही 

अजुानवलव सिज शिळते. यवचवच अथा भगर्तगीतव योग्य 

जीर्निवगा ठरशर्ण्यवसवठी िवनशसक दबुालतव र् सिितव हव 

आधवर घेत आह.े िवनशसक दबुालतेिळेु शनशककयतेचे सिथान सहज 

होते. अजुान पवपभयविळेु यदु्ध करिे यवलवच पवप ठरशर्तो.  

 

 अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो. यदु्ध करिे योग्य कसे?यव यदु्धविळेु 

िवझ्यव दःुखवर्र िवत किी होईल?अजुानवच्यव यवच प्रश्नवत उत्तर र् 

भगर्तगीतेचव िळु हते ुयवचे रह्य आहे. िवनशसक दबुालतेर्र 

शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी योग(दःुखवन्सत) र् यवसवठी कवयाकौिल्य 

अथवात "योगः किास ुकौिलि"्सवध्य करिे . यव िवगवात कवयवाचव 

एकशनिय असतो. चांचलतेिळेु शनिय होत नवही. बशुद्धयुक्त िवत् 

योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववपवसनु िकु्त असतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभेसकृुत दषु्ट्कृते। 



त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

 

"To live like a lion for a day is far better than to live 

for a hundred years like a jackal. "ह ेर्वक्य Boldness, 

Courage, शनभायतव यव िशक्त सांदभवात जगप्रशसद्ध आह.े 

भगर्तगीतव यवच िशक्तच्यव रह्यवलव highlight करीत आह.े 

जीर्नवची higher level यव सांदभवात ह ेरह्य जविनु घेि े

आर्श्यक आह.े तेंव्हवच"अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवाच ेिहत्र् 

कळेल.  

 

क्लैब्यां िव्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते।(२-३) 

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

***०००००० 

 



(२-३७)/२ 

:"त्िवत ्उशत्तष्ठ कौंतेय यदु्धवय कृतशनियः" 

 

जीर्न लढवई आह,े तर ह ेजग लढवईचे िैदवन(कुरुिेत्) आह.े 

लढवईसवठी नेहिी सतका (िवनशसक तयवरी)असवर्े लवगते. यव 

लढवईचे ्र्रुप आव्हवन (Challange ) असते. ह ेChallange 

दोन प्रकवरचे असते. जेंव्हव इतर Challange करतवत, तेंव्हव तो 

व्यर्हवरवचव शर्र्षय असतो. र् ्र्तःचे ्र्तःलवच Challange 

असते, तेंव्हव तो गिुवत्िक ज्ञवनवचव(जीर्नज्ञवन) शर्र्षय ठरतो.  

 

कौरर्पिवचे पवांडर्वांनव Challange होते, म्हिनु धिायदु्ध ठरले. हव 

व्यर्हवरवचव शर्र्षय होतव. प्रत्यि यदु्धिेत्वर्र आल्यवर्र अजुानवलव 

्र्तःचेच Challange शिळते. हवच भगर्तगीतचेव(गिुवत्िक 

ज्ञवन/जीर्नज्ञवन) शर्र्षय बनतो.  

 

१. यदु्धविळेु िोक येईल हे जविर्ल्यविळेु अजुान यदु्ध टवळतो र् 

शनशियतेचे सिथान करतो र् यवसवठी र्वपरलेले ज्ञवन हवच धिा 

आह ेअसे भवष्ट्य करतो.  

२. र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हव Committed शनयतकवया करिे 

योग्य र्व अयोग्य ह ेChallange त्यवलव असते. िनषु्ट्य प्रवशिसवठी 



किा करतो, ह ेजविनु अजुान म्हितो, आपि जे कवया करिवर 

आहो, त्यव कवयवाने दरे्वचे जरी रवज्य शिळवले तरी िोक कसव 

जवईल ह ेकळत नवही. यवच भवष्ट्यवत प्रश्न असतो र् उत्तरही असते. 

यवच अनरु्षांगवने जीर्न लढवई आह,े यदु्ध कर, किा कर, योगी हो. 

असे िब्द र्वरांर्वर आले आहते.  

 

त्िवत ्उशत्तष्ठ कौंतेय यदु्धवय कृतशनियः ।(२-३७) 

 

िनषु्ट्यवलव सखु हरे्, यवसवठी कवयारत असतो पि यवच प्रशियेत 

दःुख येत,े प्रश्न येतवत. जीर्नज्ञवन नसेल तर यव प्रश्नविळेु शचांतव येते, 

भय र्वटते. अथवात" लढण्यवपरु्ीच लढवई हरलेलव असतो". यव 

िवनशसकतेलव सिवज नकवरवत्िक, शनरवि व्यशक्तित्र् म्हिनु 

ओळखतो. यवांत आत्िशर्श्ववसवचव अभवर् असतो. म्हिनु शनत्य 

आत्िशर्श्ववस असि(ेशचांतव, भयिकु्त असि)े यवसवठी शनत्य "योगी 

हो "यव िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

कवयवाद्ववरे योगी होिे हव किायोग सवांशगतलव. यवसवठी 

कवयाकौिल्य, ्र्तःचव िवगा यवचे रह्य सवांगीतले, ज्यवत कवयवाचव 



शनिय असतो र् यवसवठी(चांचलत्र्िशुक्त) बशुद्धयोग(ईश्वरवचव 

आश्रय)सवांशगतलव.  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

अथवात जीर्नवत शनत्य आत्िशर्श्ववस असिे, कवयासां्कवरीत 

असिे, यविळेु प्रश्न आले तरी ते कवयासांधी ठरतवत र् र्रच्यव 

पवयरीर्र प्रर्वस करण्यवची सांधी शिळते.  

 

"You can have anything you want in life, you must 

be willing to conquer the challenge. " 

Lailah Gifty Akita 

 

 ********* 

  

  



(२-३८) 

************************* 

सखुदःुखे सिे कृत्र्व लवभवलवभौ जयवजयौ। 

ततो यदु्धवय यजु्य्र् नैर्ां पवपां अर्वप््यशस।। 

************************* 

 

 

(२-३८):"सखुदःुखे सिे कृत्र्व लवभवलवभौ जयवजयौ" 

 (Duality vs Excellence/Devotion/Loyalty) 

 

 

"The quality of a person's life is in direct proportion 

to their commitment to excellence, regardless of 

their chosen field of endeavor. " 

 

-Vince Lombardi 

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्यवलव लवभ(Profit)िवलव, यि (Success) 

शिळवले तर आनांद शिळतो, सखु लवभते. तर नकुसवन िवल,े 



अपयि आले तर दःुखी होतो. व्यशक्तगत व्यर्हवरवत यवच (लवभ-

हवशन, यि-अपयि) आधवरवर्र िनषु्ट्य योग्य-अयोग्य यव 

द्वांद्ववच्यव(इच्छव-द्वेर्ष) जवळ्यवत सवपडतो. सिवजवत यवच(द्वांद्ववच्यव) 

आधवरवर्र लोक (िनषु्ट्यवच्यव िितेचे िलु्यिवपन ) भवष्ट्य करतवत. 

अथवात िनषु्ट्यवच्यव कवयवाची दृढतव(दृढशनिय) नि होण्यवचे कवरि 

हव द्वांद्वच असतो, र् शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी यवच द्वांद्ववचव 

(चवांगले-र्वईट) आधवर घेतो.  

 

अजुान ज्यव शनषे्ठने शनयतकवया (Commitment) श्र्कवरतो र् 

यदु्धिेत्वर्र हजर होतो, त्यवच शनष्ठेने (Purpose Loyalty) कवया 

करिे त्यवचे दवशयत्र् ठरते. पि तो द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. 

यवच द्वांद्ववलव आश्रय दरे्नु जगिे िनषु्ट्यजीर्नवची सविवन्सय अर््थव 

असते.  

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

 

तर यवच द्वांद्ववर्र िवत करण्यवसवठी भगर्तगीतव चवांगलेपिव, 

ईश्वरभशक्त यवचव उपयोग सवांगते.  

 



एर्षव त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि ्। 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

 येथे कवयवाची शनष्ठव(Purpose loyalty) िहत्र्वची असत.े जे 

कवया करतो ते शनष्ठेने करिे(Excellence) ही Priority असते. 

यवचसवठी चवांगलेपिवचे िहत्र् (Divine दरै्ी) भगर्तगीतव 

highlight करते, ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव आश्रय असतो. 

यविळेु कवयवाचव दृढशनिय होतो. कवयवातनु योग (िवनशसक िशक्त, 

दःुखवन्सत, शनभायतव) सवध्य करिे यवलव भगर्तगीतव Priority दतेे. 

यवसवठी बशुद्धयोगवचे िहत्र् highlight करते.  

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।(२-४९) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

What is your Priority? 

एखवद्यव सांघटनेचे िलु्यिवपन करतवांनव त्यवचव 

योजक(Orgonizer, Leader) हवच कवरिीभतू आह ेअिी 

लोकवांची धवरिव असते. म्हिनु व्यशक्तगत यि-अपयि, लवभ-

हवशन यवलव िनषु्ट्य Priority दतेो, र् द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. 

भगर्तगीतव Purpose loyalty(शनष्ठव)/Excellence यवलव 



िहत्र् दतेे. र् यवसवठी ्र्धिा (Tiebreaker/Commitment) 

िहत्र् highlight करते.  

 

सखुदःुखे सिे कृत्र्व लवभवलवभौ जयवजयौ। 

ततो यदु्धवय यजु्य्र् नैर्ां पवपां अर्वप््यशस।।(२-३८) 

"Desire is the key to motivation, but it's 

determination and commitment to an unrelenting 

pursuit of your goal - a commitment to excellence - 

that will enable you to attain the success you seek. " 

Mario Andretti 

 ******* 

 

२. ३८:/२ 

"ततो यदु्धवय यजु्य्र् नैर्ां पवपि ्अर्वप््यशस" 

(Non violence) 

भगर्तगीतव अशहांसव दरै्ी गिुसांपशत्त म्हित आह,े !दसुरीकडे 

अजुानवच्यव शनयतकवयवात थेट शहांसव आह.े यव Tieचे शनरवकरि 

करण्यवसवठी ही सर्ाश्रतु असिवरी 

कथव बोधप्रद आह.े  



 "एक सांन्सयवसी एकव िवडवखवली िोपलेलव असतो. त्यवर्र 

बसलेल्यव कवर्ळ्यवची घवि त्यवच्यव िरीरवर्र पडते. सांन्सयवसी 

िोध व्यक्त करतो आशि कवर्ळव भ्ि होतो. सांन्सयविवलव त्यवच्यव 

अनवकलनीय िशक्तची जविीर् होते. अशभिवनवने गवर्वत जवतो. 

एकव घरी भीिव िवगतो . बर् यवच रे्ळवनांतर गशृहिी शभिव आिते. 

उिीर िवल्यविळेु सांन्सयवसी तविलेल्यव डोळ्यवने शतच्यवकडे 

पहवतो! गशृहिी म्हिते, ' िी भ्ि होिवरव कवर्ळव नवही. िी 

आजवरी पतीच्यव िशु्ररेु्षत व्य्त होती. ' सांन्सयवसी ििव िवगतो 

आशि ज्ञवनवची अपेिव करते. गशृहिी त्यवलव एकव खवटीकवकडे 

ज्ञवन शिळशर्ण्यवसवठी पवठर्ते. खवशटक कविवत व्य्त असतो, तो 

म्हितो, तलुव अिकु बवईने पवठशर्ले आह,े त्यवलव बसण्यवस 

सवांगतो . एकवपेिव एक र्रचढ असिवरे ज्ञवनी पवहुन सांन्सयवसी 

खशजल होतो. त्यवलव आपले अज्ञवन कळते. " 

आपवपले शनयतकवया भशक्तभवर्वने (ईश्वरवलव सिशपात) करिे . 

अथवात ्र्धिवाचरि करिे, यविळेु पररिविवच्यव भयवपवसनु िकु्त 

असतो. सखु-दःुख, लवभ-हवशन, जय-परवजय यव द्वांद्ववपवसनु िकु्त 

असतो. ज्ञवनसवधनेचव हव िवगा आह.े हवच अजुानवलव सांदिे 

शिळतो.  

 



शनयतकवया टवळिे म्हिजे ्र्धिवाचरि टवळिे, अपशकशताचे, 

पवपवचे कवरि बनते.  

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

 

सखुदःुखे सिे कृत्र्व लवभ-अलवभौ जय-अजयौ। 

ततः यदु्धवय यजु्य्र् नैर्ां पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३८) 

 

्र्धिवाचरि म्हिजे आपवपले शनयतकवया शनषे्ठने (Excellence) 

करिे. जी िळु प्रर्शृत्त सशृिचव उगि आह े(ईश्वर), आपवपल्यव 

किवाने त्यवची भशक्त करिे. त्यवच िळु प्रर्शृत्तकडे 

जीर्नशर्कवसवचव प्रर्वस असतो. (अितृत्र्वय कल्पते)हव 

शर्कवसवचव Standard िवगा असतो. ही िशक्तची सवधनव ठरते.  

 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति।् 

्र्किािव तिशभ अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४) 

****** 

  



 (२-३९) 

***********************  

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।। 

************************* 

(२-३९)/१: 

"एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ"ु 

 (MasterKey ) 

 

र्तािवनििवत जगण्यवची िितव िवनशसक आरोग्यवचव िखु्य 

घटक आह.े म्हिनु िवनशसक आरोग्यवसवठी आपल्यव िनवलव 

र्तािवनििवत जगण्यवसवठी प्रशिशित करिे हव सां्कवर 

िहत्र्वचवअसतो. यवच सांदभवात कवयाकौिल्य सवध्य करण्यवच्यव 

सवांख्य र् किायोग यव दोन शनष्ठव आहते. हे कौिल्य सवध्य केले तर 

र्तािवनवत आत्िशर्श्ववस असतो, िवांती अनभुर्तो. हचे 

कवयाकौिल्यवचे, बशुद्धयोगवचे रह्य आहे.  

 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न चअभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 



 

१. (्र्भवर्)शनयतकवया ्र्धिवाचरि म्हिनु (ईश्वरवलव)सिपाि 

र्शृत्तने करिे.  

२. बशुद्धयोग: 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 

अथवात बशुद्धयोगवचव आश्रय करिे. यविळेु(योग्य-अयोग्य द्वांद्व 

शिटुन) कवयवाचव एकशनिय होतो.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

अथवात ईश्वरवची "सशृिचव अध्यि " ही ओळख जविनु भजिे, 

यविळेु बशुद्धयोग ही कृपव असते. यव ज्ञवनवने जीर्नशर्कवसयवत्व 

(ितृ्योिवां-) अितृांगिय िवगवार्र असते. यव िवगवार्र शनष्ट्कवि किा 

अथवात सित्र्योगवने किा करतो. यवसवठी कवयवाचव एकशनिय 

असतो. यवसवठी ्र्तःचव शनिायअशधकवर जवितो. ह ेकिायोगवचे 

कौिल्य असते. योग(दःुखवन्सत-िवनशसक िशक्त) सवध्य होतो. हचे 

शनष्ट्कवि किवाचे रह्य आह.े  



योगः किास ुकौिलि ्। 

 

*व्यवर्हवररक बोध: 

"Always say 'yes' to the present moment... Surrender 

to what is. Say 'yes' to life - and see how life starts 

suddenly to start working for you rather than against 

you. " 

Eckhart Tolle---' 

 

व्यर्हवरवत प्रश्न असतवत. पि यविळेु अिवांत होिे यवचे कवरिच 

अज्ञवन(सां्कवरअभवर्) असते. आपि उदवस असतो तेंव्हव आपि 

भतूकवळवतील जीर्न जगत असतो, आपि शचांतवग्र्त असतो 

तेंव्हव आपि भशर्ष्ट्यवत जगत असतो. आपि िवांत असतो तरच 

आपि र्तािवनवत असतो" .  

 

यदु्ध प्रत्यिवत सरुु करण्यवची रे्ळ र् यवचरे्ळी अजुानवने 

अिवांतीची पररशसिव गवठली होती. यव अिवांतीर्र उपवय म्हिनु 

शनशककयतव शनर्डतो र् िनवलव सिवधवन दणे्यवसवठी यव 

शनशककयतेलव धिा दिाशर्तो. यवच घटनेिळेु िवांतीचव पवठ 

सवांगण्यवत आलव.  



 

र्तािवनवत िवांशतसवठी "यकु्त" सां्कवर असेल तर र्व्तर् 

श्र्कवरुन त्यवर्र उपवयवसवठी सवथाक भवष्ट्य करतो. (जसे श्रीकृष्ट्ि 

अजुान सांर्वद). भवष्ट्यवलव शर्र्षय शिळतो. असे ( प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी ) सवथा भवष्ट्य र् र्व्तर् hide करुन िन 

सिवधवनवसवठी (शनरथाक, नकवरवत्िक)भवष्ट्य करिे यवतील हवच 

भेद असतो.  

 

भगर्तगीतेतील हचे(र्तािवनवतील िवांशतसवठी बशुद्धयकु्त- 

कवयाकौिल्य सां्कवर) बशुद्धयोग रह्य भगर्तगीतेतील गहु् 

खजवनवची चवर्ी ठरते. हीच ईश्वरवची शर्िेर्ष कृपव असते.  

तेर्षवां एर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीशपते भव्र्तव।।(१०-११) 

 

 

 

****** 

 

(२-३९)/२ : "किाबांधां प्रहव्यशस" 



 

 

"किाबांधां प्रहव्यशस" हव सांदिे किवाच्यव बांधनवतनु सटुकव असव 

सरळ िवशब्दक अथाबोध दतेो. पि भगर्तगीतव शनशककयतचेे 

सिथान करीत नवही.  

 

अजुान दःुखी िवल्यवर्र शनशष्ट्िय रवहण्यवचव Stand घतेो. र् यवची 

सवरर्वसवरर् करण्यवसवठी यवच Standचे सिथान करतो. र् हवच 

धिा आह ेअसे शसद्घ करतो.  

 

सिथान-शटकव हव केर्ळ भवष्ट्यवचव शर्र्षय असतो. सिथानवने सवहस 

र्वढते, शटकेने धैया खचते. यवलवच ज्ञवन सिजनु शटकविरु लोक 

्र्तःचे, ्र्पिवचे सिथान करतवत, पि इतरवांर्र शटकव करतवत. 

यवर्र श्रीकृष्ट्ि म्हितवत,  

 

अर्वच्य र्वदवांि बहुन ्र्शदष्ट्यशन्सत तर् अशहतवः। 

शनन्सदांन्सतः तर् सविर्थयां ततो दःुखतर न ुशकि ्।।(२-३६) 

 



शटकविरु लोक दोन्सही बवजनेु(किा केले तरी, न केले तरी)शटकव 

करतवत. म्हिनु सशिय होिे र्व शनशककय रवहिे ही Choice 

्र्तःलव करवयची असते.  

 

शर्श्ववचे सांचलन/प्रर्तान किवाद्ववरे होत असते. प्रत्येक घडविोडीर्र 

ईश्वरवचे शनयांत्ि आह ेअसे जविनु भक्त ईश्वरवचेच किा ईश्वरवसवठी 

करतो. किा करतवांनव किवातील Purpose shifting होते. योग्य 

शक अयोग्य हव प्रश्न सांपिुवत येर्नु भशक्तसवठी, योगवसवठी, 

(िवनशसक िशक्तसवठी) किा असे (िवनशसक) Shifting होते. यवच 

Transformationलव बशुद्धयोगी म्हटले. यविळेु शर्चशलत होत 

नवही (कवयवाचव शनिय)िवगा दृढ होतो. अथवात येथे Purpose 

shifting(सकवि ते शनष्ट्कवि) होते, किवाचे purpose आतव 

"योगः किास ुकौिलि ्" असते.  

 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 ****** 

(२. ३९): 



"बदु ्दध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस" 

 (Self discipline/Disciplined mind) 

 

जीर्नशर्कवसवसवठी सां्कवर, Self Discipline यव अथवाने 

भगर्तगीतेत "यकु्त" हव िब्द र्वपरलेलव आह.े बशुद्धयकु्त म्हिजे 

Disciplined mind . र् यवच सांदभवात यकु्त म्हिजे शनष्ट्कवि किा 

र् अयकु्त म्हिजे सकवि किा हव अथाबोध होतो.  

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५- १२) 

 

“Lack of discipline leads to frustration and self-

loathing.  

Marie Chapian 

 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

अजुान पररिवि भयविळेु द्वांद्वर्ि होतो. द्वांद्वर्ि होिे ही श्थशत 

"अयकु्त" ठरते. धिा यव सांदभवात ्र्तःचव ्र्धिा हव Tiebreaker 



असतो. ही किवाची एक शनष्ठव(लोकेश्िन शद्वशर्धव शनष्ठव) 

सवांशगतल्यवनांतर किायोग ही किवाची दसुरी शनष्ठव यवर्र भवष्ट्य आह.े 

र् यवच सांदभवात बशुद्धयोग यव िब्दवचे प्रयोजन शर्कवसवसवठी 

सां्कवरीत बशुद्ध यव अथवाने आह.े यवच सांदभवात यकु्त-अयकु्त हव 

शर्र्षय येतो.  

 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 "किाबांधां प्रहव्यशस"  

किा करूनच नैष्ट्किाशसशद्ध, किा करुनच अकतवा, किवाच्यव 

द्वांद्ववतनु(योग्य-अयोग्य, चवांगले-र्वईट) िकु्त असिे अथवात द्वांद्वर्ि 

नसिे. यवप्रिविे "किाबांधां प्रहव्यशस " यवचव बोध अशभपे्रत 

असतो.  

किा कवम्य आहते म्हिनु सांन्सयवसी किवाचव सांन्सयवस श्र्कवरतवत. 

पि सिवजवत श्रेष्ठ अिी ओळख असिवर् यवांनी किवाचव त्यवग 

करुन सविवन्सयवांचव बशुद्धभेद करु नये असव सांदिे भगर्तगीतव दतेे. 

प्रत्येक ििवत किा घडतच असते. किा केल्यवशिर्वय नैष्ट्किाशसशद्ध 

लवभत नवही.  

न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्कम्यां परुुर्षोअश्नतुे।(३-४) 

न शह कशितििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्।(३-५) 



किा टवळले तरी इच्छव असतवत र् िनवची प्रसन्सनतव हरतवत. 

म्हिनु सां्कवरीत होर्नु (यकु्त) आदिवासवठी किा करिे हव श्रेष्ठवांचव 

सां्कवर असतो.  

 

कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु।(१८-२) 

शर्र्षयव शर्शनर्ताते शनरवहवर्य दशेहनः।(२-५९) 

इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः।(२-६०) 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर।(३-१९) 

“Discipline must come through liberty... We do not 

consider an individual disciplined only when he has 

been rendered as artificially silent as a mute and as 

immovable as a paralytic. He is an individual 

annihilated, not disciplined.  

Maria Montessori 

 

िब्दच्छल करुन अथवाचे अनथा होतवत . सिवजवत बशुद्धभेद होतो. 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी िनषु्ट्य ्र्तःच्यव सोयीने 

जगण्यवचे, उपलब्ध ज्ञवनवचे अथा िोधत असतो. अजुानवने 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी आपल्यव सोयीने धिवातील 



ज्ञवनवलव अथा शदलव. म्हिनु र्तािवनवत नेहिी शर्कवसिवगवार्र 

असण्यवसवठी "योग-यकु्त" असिे हव सांदिे भगर्तगीतव दतेे.  

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

 

भगर्तगीतेने अयकु्त-यकु्त िब्दवचे प्रयोजन बांधन-्र्वतांत्र्य (िोि) 

यव सांदभवातच केलेले आह.े शर्कवसिवगवार्र असलेलव योग-यकु्त, 

Disciplined mind असलेलव बशुद्धयकु्त यव िब्दवांचे प्रयोजन 

आह.े यवच पवश्वाभशुिर्र शर्कवसवचव Universal Standard 

िवगाच भगर्तगीतव सवांगत आह,े हव बोध होतो.  

Long-term, we must begin to build our internal 

strengths. It isn't just skills like computer 

technology. It's the old-fashioned basics of self-

reliance, self-motivation, self-reinforcement, self-

discipline, self-command.  

Steven Pressfield 

*********  



(२-४०) 

************************* 

न इह अशभिि नविोअश्त प्रत्यर्वयो न शर्द्यते। 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत।्। 

************************* 

(२-४०)/१: 

"न इह अशभिि नविोअश्त प्रत्यर्वयो न शर्द्यते" 

(Strength grows when we dare) 

 

"Work is one of the best educators of practical 

character. " 

-Samuel Smiles 

 

किायोगवत किा करण्यवसवठी शनिायअशधकवर असतो. यव िवगवात 

किा करण्यवत नकुसवन नवही तर लवभच आह.े जसे खेळ खेळतो र् 

व्यवयविवचे फळ आपोआप प्रवि होते, तसे किायोगवत शनभायतव, 

सवहस यव िशक्तचे फळ लवभते.  

 

न इह अशभिि नविोअश्त प्रत्यर्वयो न शर्द्यते। 



्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत।्।(२-४०) 

 

सखुवसवठी भौशतक प्रवशि यवची Strength िनषु्ट्य जवित असतो. 

यवच सांदभवात श्रेष्ठ/िोठेपिवच ेिवप सविवन्सयजन र्वपरतवत. र्वघवचे 

कवतडे पवांघरले तरी कोल्ह्वलव र्वघवचे सवहस लवभत नवही. 

िोठेपिव/श्रेष्ठ यवचव शनशित बोध भगर्तगीतव दते आहे,  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

बशुद्धयोगविळेु जीर्नयवत्व "अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवार्र 

असते . यव िवगवात शर्चशलत होत नवही.  

 

जीर्निवगवात दःुखवने शर्चशलत न होिे ही दःुखवन्सतिशक्त असते. 

"योग" यव िब्दवची व्यवख्यवच "दःुखवन्सत िशक्त 

"(दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति"्) आह.े चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव 

यवच िशक्तची ओळख असिे आर्श्यक असत(ेिव िचुः सांपदि ्

दरै्ीि ्... ). कवरि चवांगल्यव कवयवासवठी यवच िशक्तची(सवहस) 

गरज असत.े यव िशक्तचव अभवर् असल्यविळेुच िनषु्ट्य िवगवात 

शर्चशलत होतो र् शनशककयतचेे गोडर्े गवतो. अजुानवलव यवच 

िशक्तची ओळख नसते र् तो शनशककयतलेव धिा सांबोधतो.  



 

दःुख िवले म्हिनु कवया टवळतो ही र््तशु्थशत असते. यव 

घटनेतील र्व्तर् यिेेप्रिविे बनते.  

*कवया योग्य शक अयोग्य हव सांिय येतो.  

*शर्चशलत न होिे यव िशक्तची ओळख नसते.  

यव दोन्सहीर्र उपवय किायोग असतो.  

 

बधु्यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

अथवात किवातील योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववर्र िवत होते र् कवयवाचव 

दृढशनिय होतो. र् िशक्तची सवधनव होते.  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत।्(२-४०) 

 

 

****** 

(२. ४०)/२: 

"्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्" 

(शनभायतेचव सांदिे) 

 



"शजांदशगको खोजने शनकले, दरुतक आ गये पर शजांदशग तो शिली 

नही, तजबेु बहोत शिले।"  

 

श्रीकृष्ट्िवने अजुानवलव"तजबुवा"सवांशगतलव नवही, तर जीर्नवचे 

र्व्तर् सवांशगतले र् शर्कवसिवगवार्र रवहण्यवसवठी inspire केले. 

(जीर्वत्िव शर्कवसवसवठीच िनषु्ट्यरुपवत आलेलव आह.े )म्हिनु 

भगर्तगीतव ठविपिे सवांगत,े जीर्नवचे ज्ञवन जविनु घ्यवयचे आह े

तर(भगर्तगीतेतील ज्ञवनशर्ज्ञवन) यव पलीकडे ज्ञवन नवही .  

यद ्ज्ञवत्र्व न भयूो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते।(७-२) 

 

जसे पोहवयची इच्छव आह,े पि भयविळेु कवठवर्रच रवहि ेपसांत 

करतो. पे्रिक बननु comment करतो. सशृिच्यव यव भर्सवगरवत 

िवत् प्रत्यि पोहवयचे आह.े प्रत्यि अनभुर् घ्यवयचव असतो. पि 

भयवचव आश्रय करुन excuses दते जगत असतो. जीर्नवांत जे 

"तजबेु "ऐकलेत, त्यवचव यव excuses सवठी उपयोग करतो. अिव 

excuses भवष्ट्यवलव भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वद सांबोधते.  

 

भगर्तगीतव जगण्यवतील हवच भेद ्पि करत.े अजुान र्व्तर् 

कबलु करतो, तेंव्हव हव भेद प्रज्ञवर्वद vs र्व्तर्(Reality) असव 



होतो. प्रत्यिवत सांर्वद सरुु होतो, तेंव्हव हव भेद "प्रज्ञवर्वद vs 

सांर्वद" असव होतो.  

 

जेंव्हव सिहुवत(सिवजवत)सांर्वद होत नवही, यवचे कवरि प्रज्ञवर्वदी 

सांर्य असते. कोित्यव बवजनेु भवष्ट्य करवयचे ह ेआधीच ठरले 

असते. र् िखु्य शर्र्षय(र्व्तर्), प्रश्न अलगदररत्यव बवजलुव 

पडतो. (Hiding reality) 

किायोगवत कवयवाचव दृढशनिय पवयव आह.े "किाण्येर्वशधकवर्ते" 

यवद्ववरव भगर्तगीतेने िनषु्ट्यवचव शनिायअशधकवर दिार्नु शदलव 

आह.े पररिविवच्यव अशनशिततेिळेु (यि-अपयि) भय असते. 

यविळेु चांचलतव असते. म्हिनु दृढशनियवसवठी बशुद्धयोग र् 

शनष्ट्कवि किा(िव फलेर्ष ुकदवचन) यवसवठी सित्र्योगवने कवया 

करिे यवचे िवस्त्र सवांशगतले. येथे बशुद्धयोग vs फलहतेर्ः (सकवि) 

यवतील भदे दिाशर्लव आह.े  

 बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।(२-४९) 

सकवि (फलहतेर्ः)िवनशसकतेिळेुच भय असते. शनिय होत नवही 

र् किा टवळत असतो. म्हिनु शनशककयतव येर् ुनये यवसवठी 

सवर्धवन केले,  

िव किाफलहतेभुुाः िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि।(२-४७) 

 



जीर्न आपि प्रत्यि जगत असतो, यवचव अनभुर् करवयचव 

असतो.  

*सांर्वद आशि प्रज्ञवर्वद यवांतील भेद जविनु र्व्तर् श्र्कवरिे र् 

शर्र्षयवलव धरुन भवष्ट्य करिे िहत्र्वचे ठरते.  

*जीर्नवतील शनिायअशधकवरवचे, शनिायिितेचे िहत्र् जवििे 

किायोगवसवठी आर्श्यक असते. (यवचसवठी बशुद्धयोग आह)े. 

हवच धिा भयवपवसनु िकु्त करतो.  

 

न इह अशभिि नविोअश्त प्रत्यर्वयो न शर्द्यते। 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।।(२-४०) 

****** 

(२-४०)/३: "त्वयते िहतो भयवत ्" 

किा किवसवठी? 

 हवच प्रश्न भगर्तगीतेत अजुान र्वरांर्वर करतो. भौशतक 

इच्छवपशुतासवठी किा ह ेLogic िनषु्ट्य जवितो. सांपशत्त असेल तर 

किवाची कवय गरज?असव शर्चवर (अज्ञवनविळेु) सिवजवतही व्यक्त 

होत असतो. सांपशत्त अभवर्विळेु शचांतव, किाफलवतील भयविळेु 

आळस, किा टवळिे, नैरवश्य र् यविळेु नकवरवत्िक शर्चवर 

सिवजवत आढळते.  



िवनशसक ्र्व्थ जीर्नवतील सर्वात िहत्र्वची सांपशत्त असते. 

यवचव किवािी असलेलव सांबांध भगर्तगीतव दिाशर्ते. जीर्नवत 

आत्िशर्श्ववस असिे, शनभायतव, सवहस, सकवरवत्िक शर्चवर, 

िनःिवांती िवनशसक िशक्त दिाशर्ते. तर भय, शचांतव, आत्िशर्श्ववस 

अभवर्, िोध, अिवांती, नकवरवत्िक शर्चवर िवनशसक दबुालतव 

दिाशर्ते. यवचे ज्ञवन नसेल तर िवनशसक दबुालतव Conscious 

िध्ये Conditioned होते र् हव नकवरवत्िक शर्चवरवचव 

Automatic flow बनतो. यवचवच पररिवि Stress, 

Depression यव रोगविध्ये होतो. जीर्नवांत प्रश्नवचे आव्हवन 

श्र्कवरण्यवचे सवहस नसते. म्हिनु अजुानवलव म्हटले,  

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

 

दबुालतव असेल तर किा टवळण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो . म्हिनु 

ज्ञवनवचे िहत्र् र् उपयोग भगर्तगीतते ्पि केलव आहे.  

ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्(४-४१) 

सर्ाकिाअशखलांपवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

यवच पवश्वाभशुिर्र किा िवनशसक (power)Charging करते, यवचे 

ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति ्। 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्वः ।।(१८-४६) 



 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगां शर्योगां योग सांशज्ञति ्।(६-२३) 

 

यवप्रिविे कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त म्हिजे िशक्तची (नैश्किाशसशद्ध प्रवशि, 

योग, ज्ञवन) सवधनव ठरते.  

 कवयवालव ्र्धिवात र् शनिायवलव दृढशनियवत Transform करुन 

योग्थ र्शृत्तने कवया करिे ह ेकवयाकौिल्य ठरते.  

योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

यवच सांदभवात Mindset transformation सवठी ज्ञवन हव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े बुशद्धची अयकु्त र् यकु्त अर््थव, 

सकवि र् शनष्ट्कवि कवया यवांतील भेद दिाशर्लव.  

 

यकु्तवः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तवः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

******** 

  



 (२-४१) 

************************* 

व्यर्सवयवशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनन्सतवि बदु्धयोः अव्यर्सवशयनवि ्।। 

************************* 

 

 

(२-४१)/१:" व्यर्सवयवशत्िकव बशुद्धः " 

 

भगर्तगीतेत किवाच्यव सवांख्य (ज्ञवनयोग) र् किायोग अिव दोन 

शनष्ठव सवांशगतल्यव. किायोगवत कवयवाचव िवगा दृढ होण्यवसवठी 

कवयवाचव शनिय िहत्र्वचव असतो. यवलव व्यर्सवय आशत्िकव 

बशुद्ध (Determination) म्हटले. र् हव एकशनिय असतो.  

 

व्यर्सवयवशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनन्सतवि बदु्धयोः अव्यर्सवशयनवि ्।।(२-४१) 

 

व्यर्हवरवत कवया ठरते. यवतील सकवि अर््थव शनष्ट्कवि अर््थेत 

Transform करिे कवयवाच्यव performance सवठी आर्श्यक 



असते. म्हिनु हव िवगा दृढ करवर्व लवगतो. शनयतकवयवार्र 

्र्धिवाचे शिक्कविोताब करुन ्र्तःचव िवगा दृढ होतो.  

भोगैश्वयाप्रसक्तवनवां तयव अपहृत चेतसवि ्। 

व्यर्सवयवशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्शधयते।।(२-४४) 

 

कवयवात चवांगले -र्वईट, लवभ-हवनी यव आधवरवर्र योग्य िवगा 

ठरतो. सकवि अर््थेत योग्य-अयोग्य असे द्वांद्व असते. प्रत्यि 

execution सवठी (लवभ व्हवर्व, चवांगले म्हिवरे् ही शकशता इच्छव) 

द्वांद्ववपेिव शनद्वांद्व म्हिनु दृढिवगा िहत्र्वचव असतो. चवांगले म्हिजे 

सत ्र् यवचव सिन्सर्य ईश्वरविी सवधनु बशुद्धयोगी होिे हव द्वांद्ववतनु 

िकु्त होण्यवचव िवगा आह.े  

बदु ्ध्यव यकु्तो ययव पवथा किाबन्सधां प्रहव्यशस।(२-३९)  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

अथवात किवातील (योग्य-अयोग्य) द्वांद्व िहत्र्वचव नसनु किवातनु 

योग सवध्य होण्यवसवठी योग्थ िवनशसकतव (बशुद्धयकु्त) Priority 



असते. म्हिनु कवया perform करतवांनव किवातील सकवि अर््थव 

कशनि र् बशुद्धयोग श्रेष्ठ म्हटले.  

 

दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

कवयवाचव दृढिवगा असेल तरच शनष्ठेने कवया होईल. यवप्रिविे 

दृढिवगा किायोगवचव प्रवि ठरतो. तसेच हवच जीर्नवचव िलुभतू 

पवयवही ठरतो.  

"The difference between the impossible and the 

possible lies in a man's determination. " 

 

व्यवर्हवररक भवष्ट्य र् ्र्तःचव िवगा: 

 जगवत चवांगलेपिव नवांदवर्व म्हिनु जग बदलवरे् यवर्र भवष्ट्य होते. 

पि पवयवच कच्चव असेल तर असे भवष्ट्य पररिविकवरी ठरत नवही. 

यव अर््थेलव डॉ चीिवांनी Lack of purpose loyalty 

सांबोधले. (डॉ चीिव Cottage Industries and Agriculture 

in Japan -1948 यव पु् तकवचे लेखक आहते. ) 

 



सिवजवत चवांगले- र्वईट, फवयद्यवच-ेनकुसवनीचे यवसांबांधी 

Judgement thinking र्वपरुन भवष्ट्य होते. हव व्यर्हवर असतो. 

यव व्यर्हवरवत द्वांद्व रवहिवरच. पि जगिवर् यवलव कवया perform 

करण्यवसवठी िवगा दृढ(शनद्वांद्व) करवर्व लवगतो. बशुद्धयोगविळेु 

कोित्यवही भवष्ट्यवने बशुद्ध शर्चशलत होत नवही. म्हिनु 

व्यर्हवरवतील ऐशकर् भवष्ट्य र् ्र्तःचव दृढ(योग्थ)िवगा यवतील 

भेद जविनु र्तािवनवत जवगतृ असण्यवचव सांदिे भगर्तगीतव दतेें.  

 

यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च।।(२-५२) 

 

र्तािवनवतील यवच जवगशृतिळेु(व्यवर्हवररक ऐकीर् भवष्ट्य vs 

्र्तःचव दृढ िवगा) व्यवर्हवररक भवष्ट्यही गवांशभयवाने बोलल्यव 

जवईल र् ऐकल्यव जवईल. सिहुवत(सिवजवत) शनरोगी सांर्वदवसवठी 

ही जवगशृत आर्श्यक आह.े भगर्तगीतेतील शनरोगी सांर्वदवचव 

हवच आधवर आह.े प्रथि अजुान कुिवचेही ऐकण्यवच्यव 

िनःश्थशतत नसतो, तोच श्रीकृष्ट्िवलव भवर्षि ऐकशर्तो. शनरोगी 

सांर्वदवतील हव (्र्ितवांधतव) व्यत्यय असतो. श्रीकृष्ट्िवने त्यवच्यव 

भशूिकेतील अज्ञवन र् िवनशसक दौबल्य दिार्नु शदले तेंव्हव 



अज्ञवन(यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य) कबलु करतो र् त्यवची 

ऐकण्यवची िवनशसकतव (Listner)बनते. आशि.. सांर्वद सरुु होतो,  

****** 

(२-४१)/२: 

"व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन" 

(शनियवचे बळ) 

 

"You will never do anything in this world without 

courage. ", Aristotle 

 

We develope courage by performing courageous 

acts. Today, it's one of the more neglected areas of 

positive psychology.  

 

Neuroscientists recently determined just how 

courage works in the brain, finding that a region 

called the subgenual anterior cingulate cortex 

(sgACC) is the driving force behind courageous acts 

--  



a conclusion which could one day prove useful in 

treating anxiety disorders.  

 

 So how can we train our minds to act more 

courageously in everyday life? 

 

तत्र्ज्ञ, िवनसिवस्त्री यवांनी जीर्नवत धैया, शनभायतव यवचे िहत्र् 

जविले आह.े ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी यवच िशक्तचे िहत्र् जविनु 

अध्यवत्िवचव उपयोग यवच िशक्तच्यव र्शृद्धसवठी करवर्व असे 

आर्वहन केले. "योग" यव िब्दवची शनशित व्यवख्यव िशक्त यव 

सांदभवात भगर्तगीतेने केलेली आह.े र् ही िशक्त शनशितपिे सवध्य 

करवर्ी हव सांदिे शदलव.  

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्। 

स शनियेन ्योक्तव्यो योगोशनशर्ाण्ि चेतसव।।(६-२३) 

 

भगर्तगीतव भयिशुक्तसवठी किायोगिवस्त्र सवांगते.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्। 

 



यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय असवर्व लवगतो. िनवच्यव 

चांचलतेिळेु शनिय होत नवही.  

 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयो अव्यर्सवशयनवि।।(२-४१) 

 

भगर्तगीतव भयवची श्थशत िनवचे चांचलत्र्, द्वन्सद्व, सकवि कवया 

यवद्ववरव दिाशर्ते. र् कवयवाचव एकशनिय, शनद्वान्सद्व अर््थव, शनष्ट्कवि 

किा यवांचे िहत्र् किायोगवसवठी ्पि करत.े  

योग्थः कुरु किवाशि सांगां त्यक्त्र्व धन्जय। 

शसशद्ध अशसदध््योः सिो भतू्र्व सित्र्ां योग उच्यते।।(२-४८) 

 

****** 

(२. ४१)/३ 

 

"बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयो अव्यर्सवशयनवि"् 

 (Transformation) 

 



र्तािवन जीर्न असते म्हिनु र्तािवनवत सखुिवांती 

अनभुर्ण्यवसवठी तत्र्ज्ञवांनी िोध घेतले. अजुान र्तािवनवत 

सखुिवांती अनभुर्ण्यवसवठीच शनयतकवया(यदु्ध) टवळतो.  

 

अजुानवचव यदु्ध करण्यवचव शनिय ठरलव असतो. तो उत्सवहवने 

यदु्धिेत्वर्र हजर होतो. पवांडर्पिवत अशद्वशतय उत्सवह सांचवरलव 

असतो. यदु्ध सरुु होण्यवपरु्ी त्यवांच्यव िांखनवदवनेच कौरर्वांची हृदये 

शर्शदिा होतवत.  

स घोर्षो धवतारवष्ट्रविवां हृदयवशन व्यदवरयत।्(१-१९) 

 

यव उत्सवहवनेच यवच ििी त्यवलव कौरर्सेनव न्सयवहवळण्यवची इच्छव 

होते!तो गभागशळत होतो. त्यवची भवर्षव बदलते.  

 

सखुिवांती सांदभवात जीर्नवत कवयवाची भशूिकव िहत्र्वची असते. 

ज्यवचव कवयाशनिय दृढ असतो, तो शनष्ठेने कवयारत होतो. पि 

कवयवाचव शनिय िवलव तरी तो कच्चव कसव र् कवां होतो?कच्चव 

िवलव तर तो कसव र्वगतो?यवचे प्रवत्यशिकच 

अजुानशर्र्षवदयोगवतनु ्पि िवले आह.े  

 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 



बहुिवखव शहअनांतवि बदु्धयो अव्यर्सवशयनवि।्।(२-४१) 

 

जीर्नवत कवयवाचे िहत्र्च न जवििवर् यवांचव िवगा शनशित नसतो. 

(इच्छव असल्यविळेु) िन चांचल असते. जि ुर्वर् यवने नवर् र्हवर्ी 

तिी(शदिवहीन) जीर्नयवत्व चवलत असते. म्हिनु जीर्नवत 

्र्तःचव िवगा शर्श्ववसवने चवलण्यवसवठी र् जीर्नवत सखुिवांती 

अनभुर्ण्यवसवठी कवयवाचे िहत्र् भगर्तगीतेने highlight केले 

आह.े  

 

"A man without a goal is like a ship without a 

rudder. " 

. Thomas Carlyle 

 

व्यर्हवरवत कवया ठरिे र् कवयवार्र प्रत्यिवत अांिल होिे असे ्पि 

दोन भवग िहवभवरतवत आललेे आह.े यवांतील प्रत्यिवत अांिल 

करण्यवची प्रशियव हवच भगर्तगीतेचव भवग आह.े  

 

जगवत व्यर्हवर असतो. यव व्यर्हवरवचव भवग म्हिनुच प्रश्नवर्र, 

शर्शिि शर्र्षयवर्र चचवा होते. कवयाशनिय (शनिाय) होतो. "िलु्य" 

यव सांदभवात "र्चन" भवष्ट्य बोलल्यव जवते. कवरि यव व्यर्हवरवर्र 



अांिल करिे हव िहत्र्वचव भवग असतो. रविवयिवत कैकेयीने 

दिरथ िहवरवजवांनव "र्चन" अांिल करण्यवसवठी आर्वहन केले.  

 

सिवजवत भवष्ट्य खपु कवांही बोलल्यव जवते पि यव भवष्ट्यवर्र अांिल 

होिे हीच पररिव असते. यव सांदभवात "बोले तैसव चवले त्यवची 

र्ांदवर्ी पवऊले"ह ेर्चन प्रशसद्ध आह.े  

 

कशठिप्रसांगी दःुखी िवलेल्यव अजुानवलव श्रीकृष्ट्ि सिज दतेवत, 

तेंव्हव तो यदु्ध न करिे आपल्यवलव श्रेय्कर कवां र्वटते यवचे 

र्व्तर् सवांगतो. जो अजुान यदु्ध करिे पवपवचरि आह ेअसव 

आदिार्वदी यशुक्तर्वद करतो, तोच आतव ्र्तःची दःुखिशुक्त 

किी होईल ही गरज व्यक्त करतो. ्र्तःचे र्व्तर्(गरज) लपर्नु 

आदिवाची भवर्षव बोलनु पर्परवांनव challange करिवरे भवष्ट्य 

सिवजवत चवलत असते.  

 

टॉल्टवॅयॅ म्हितो, ्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु जग बदलवरे् ही 

इच्छव करिवरे र् तसे भवष्ट्य र्वपरिवरे ्र्तः िवत् बदलत नवही 

हीच खरी सिवजवतील िोकवांशतकव आह.े भगर्तगीतव यवच 

सत्यवलव प्रकविवत आिते. "्र्तः बदलव म्हिजे जग बदलेल" 

 



Transformation: 

 

व्यर्हवरवत कवयवाची सकवि अर््थव असते. प्रत्यि अांिल 

करण्यवसवठी शनष्ट्कवि अर््थेची प्रशियव भगर्तगीतव ्पि करते. 

यवच transformationसवठी बशुद्धयोगवचे िहत्र् आह.े 

"अितृांगिय" हव िवगा जवितो. यव िवगवार्र कवयवाचव दृढशनिय 

असतो,  

 

अजुानवच्यव िनवची चांचलतव त्यवच्यव बशुद्धभ्रिवत आढळते. 

यविळेुच अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. कवयवाचव शनिय होत नवही. 

बशुद्धयोगविळेु बशुद्धभ्रिवर्र िवत होते . यव िवगवात शनयतकवया 

्र्धिवात (Tiebreaker) transform होते. ्र्तःचव 

शनिायअशधकवर जवितो. र् कवयवाचव एकशनिय करतो. यव िवगवार्र 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (्र्धिा ईश्वरसिपाि, सित्र्योगवने कवया 

होण्यवसवठी फलत्यवग) घडत.े अथवात योगशसशद्धसवठी (योग-

दःुखवन्सत, शनभाय) Exercise ठरते.  

 

र्तािवनवत ईश्वरवचव आश्रय करुन योगयकु्त असिे यविळेु कवयवाचव 

दृढशनिय होतो र् शनषे्ठने कवया करतो. अथवात कवयवार्र प्रत्यि 



अांिल होण्यवसवठी व्यवर्हवररक(सकवि) कवया शनष्ट्कवि कवयवात 

बदलशर्िे ही प्रशियव सवध्य होते.  

 

 *********** 

 

(२. ४१)/४ : 

" बदु्धयोअव्यर्सवशयनवि ्" 

(कवयवाचव एकशनिय नसि)े 

 

जीर्नवत शर्कवसवचे सवधन किा आह.े किा यव सांदभवातच 

भगर्दगीतेने "गहनव किािो गशतः" यवद्ववरे किवाची िहशत 

गवयलेली आह.े कवयवाचव एकशनिय असिे हव किायोगवचव पवयव 

आह.े ज्यवांचव शनिय होत नवही त्यवांच्यव बशुद्धर्र 

"बदु्धयोअव्यर्सवशयनवि ्" असव शिक्कव बसतो.  

 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयो अव्यर्सवशयनवि।्।(२-४१) 

 

कवयाशनिय: 



र्तािवनवत िनषु्ट्यवलव सिवधवन हरे् असते. (ििोििी) किा घडत 

असते. कवयवाचव पररिवि अशप्रय असलव तर िनषु्ट्य शर्चशलत 

होतो. म्हिनु सिवधवन अनभुर्ण्यवसवठी "सिदःुखसखुांधीरां" हव 

िब्दप्रयोग आह.े िनोर्ि अर््थेत चांचलत्र् असते. कवयाशनिय 

होण्यवसवठी आत्िर्ि अर््थव कवरि ठरते. अथवात ईश्वरवचव 

आश्रय, बशुद्धयोग, आत्िर्ि अर््थव यविळेु कवयाशनिय होतो. 

यवप्रिविे भगर्दगीतव जीर्नयवत्ेत ईश्वरवचव आश्रय र् ईश्वरवच्यव 

भशक्तचे शनशित प्रयोजन सवांगत आह.े  

 

यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके। 

तवर्वन ्सरे्र्ष ुरे्दरे्ष ुब्रवह्मि्य शर्जवनतः।।(२-४६) 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

 

अथवात रे्द(ज्ञवनशर्ज्ञवन) र् ईश्वरज्ञवन यवांतील भेद सर्ात् जलिय 

िवले असतव शर्शहरीची जी शकां ित तीच  

ईश्वरज्ञवनवसिोर र्ेदवची असते. व्यर्हवरवत कवयवाचव शनिय 

होण्यवसवठी शनिाय िनषु्ट्यवच्यव अशधकवरवत असतो. कवयवाचव 

शनिय होिे र् सिवधवन अनभुर्िे यवसवठी: 

"बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य िद ्शचत्तः सततां भर्"(१८-५७) 

हव सांदिे आलेलव आह.े  



सवहस र् शनष्ठव : 

भगर्दगीतव "योग" यव शर्र्षयवर्र भवष्ट्य करते.  

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्।(६-२३) 

 

योग म्हिजे दःुखवन्सत अिी व्यवख्यव केलेली आह.े शनभायतव, 

धशृत(सवहस) दरै्ीगिुसांपशत्त असते. सांिय, भय यविळेु (कवयवाचव) 

शनिय होत नवही. सवहस(धैया) म्हिजे भयवलव शजांकिे.  

शनष्ट्कवि किा म्हिजे पररिवि (किाफल) यव सांदभवात यि-अपयि 

यवांत सित्र्योगवने कवयारत असिे. अथवात शनषे्ठने कवयारत 

असतवांनव "योग"(दःुखवन्सतिशक्त) सवध्य होते.  

 

“God has placed a deeper Spirit within you. It is the 

source of your integrity and your wisdom and your 

ability to see the truth and to respond to the truth. It 

is the source of your courage. It is the source of your 

strength. ”  

— Nature and Natural Disasters 

********** 

  



 (२-४२) 

************************* 

यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दशन्सत अशर्पशितः। 

रे्दर्वरतवः पवथा न अन्सयत ्अ्तीशत र्वशदनः।। 

************************* 

 

(२. ४२):"यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दशन्सत अशर्पशितः" 

 (Bookish knowledge vs. Best version of SELF)  

 

"शर्कवस" यव सांदभवात िनषु्ट्यवच्यव ्र्तःच्यव सांकल्पनव (यि, 

िोठेपिव, चवांगलेपिव)असतवत. सिवजवतील ऐकीर् ज्ञवनवने त्यव 

Conditioned िवलले्यव असतवत. प्रत्येक व्यशक्तिध्ये त्यवलव 

िहवन बनशर्ण्यवसवठी िशक्त ईश्वरवने शदलेली असते. त्यवलव यव 

िशक्तची ओळख करुन (्र्तःची ओळख) ्र्तःलव शर्कशसत 

करवयचे असते. पि यवच रह्यवचे अज्ञवन असते. यव 

अज्ञवनविळेुच "र्वघ" (यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ)बनवयलव 

शनघवलव र् कोल्हव बननु जगत रवशहलव. अिी अर््थव होते. यवच 

अज्ञवनवची ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे. र् ते दरु करण्यवसवठी 

ज्ञवन सवांगत.े  



 

We spend too much time trying to be “good” when 

good is often merely average. To be great we must 

be different. And that doesn’t come from trying to 

follow society’s vision of what is best, because 

society doesn’t always know what it needs. More 

often  

"Being the best means just being the best version of 

you. " 

Eric Barker, (Writer of Barking up the wrong tree) 

 

*यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दशन्सत अशर्पशितः।(२-४२) 

 

िनषु्ट्यवच्यव ठवयी असलेलव चवांगलेपिव Divine स्त्रोत असतो. यव 

चवांगलेपिविळेुच अजुान दःुखी होतो. यविळेु बशुद्धभ्रि होतो. 

योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. यदु्ध करिे योग्य शक 

अयोग्य हव Tie अजुान सोडर् ुिकत नवही. दःुख टवळण्यवसवठी 

सरळ यदु्ध करिे अयोग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ऐकीर्(बवह्, 

पु् तकी) ज्ञवनवचव र्वपर करतो. प्रत्यिवत ह ेऐकीर् ज्ञवन त्यवचव 

Tie सोडर् ुिकत नवही. पि ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 



ऐकीर् ज्ञवनवचव आधवर घेतो. िनषु्ट्यवच्यव जगण्यवतील हीच श्थशत 

भगर्तगीतव ज्ञवनवचव आधवर ठरते.  

 

*्र्तःच्यव जीर्नवच(ेSelf Version) ज्ञवन र् बवह् 

(पु् तकी)ज्ञवन यवांतील भेद भगर्तगीतव ्पष्ठ करतवांनव सवांगते,  

यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके। 

तवर्वन ्सरे्र्ष ुरे्दरे्ष ुब्रवह्मि्य शर्जवनतः।।(२-४६) 

 

 ्र्तःचे ठवयी असलेलव चवांगलेपिव Divine स्त्रोत असतो. 

अथवात हव चवांगलेपिव ईश्वरज्ञवनवचव स्त्रोत जो जवितो, बशुद्धयोगी 

होतो, त्यव ज्ञवनवसिोर बवह्(ऐकीर्) ज्ञवनवची शकां ित सर्ात् जलिय 

िवले असतव शर्शहरीची जी शकां ित असते, त्यवप्रिविे असते.  

 

*नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 

िकु्लपि र् कृष्ट्िपि यव दोन गशत अनिुिे िोि र् पनुजान्सि यव 

सांदभवात श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत. पि योगी यव ऐकीर् ज्ञवनवने िोह पवर्त 



नवही. अथवात िलव िकु्लपिवतच "जवयचे" आह ेहव आग्रह धरत 

नवही. तर शनत्य योगयकु्त असिे यवलव िहत्र् दतेो.  

 

*बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुत दषु्ट्कृत।े 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

धिा योग्य-अयोग्य सवांगते पि जो शनयतकवयवालव ्र्धिा जविनु 

्र्धिवाचरि करतो, त्यवचव कवयवाचव शनिय दृढ असतो. (्र्धिाि ्

अशप चवरे्ि न शर्कशम्पतिु ्अहाशस) 

यवप्रिविे ्र्धिा Tiebreaker ठरतो र् दृढशनिय होतो. हवच 

दृढशनिय highlight करण्यवसवठी बशुद्धयोग सवांशगतलव. जेथे 

योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववपवसनु िकु्त असतो. यवप्रिविे भगर्तगीतव 

शनभाय होण्यवचे रह्य सवांगते. यविळेु योगवसवठी कवया (Exercise 

through work) ही Priority बनते.  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

* According to Herbert Spencer,  



"The great aim of education is not knowledge but 

action. " 

According to Bhagwatgeeta,  

"The great aim of action is योगः किास ुकौिलि ्" 

 

 ******** 

 

(२-४२): 

"रे्दर्वदरतवः पवथा न अन्सयत ्अ्तीशत र्वशदनः" 

(पु् तकी ज्ञवन र् र्तािवन) 

 

िनषु्ट्य र्तािवनवचे आव्हवन श्र्कवरण्यवस सिि व्हवर्व यव हतेनेु र् 

िवनर्जवतीच्यव कल्यविवसवठीच जगवतील ज्ञवनशर्ज्ञवनवच ेिोध 

लवगले. भवरतवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव पवयवच रचलव गेलव. यव ज्ञवनवत 

दररोज भर पडत असते, कवरि िनषु्ट्यवसवठी र्तािवन िहत्र्वचव 

असतो. भगर्तगीतव यवच सत्यवर्र प्रकवि टवकत आहे.  

 

अजुान आपल्यव शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी पु् तकी ज्ञवनवचव 

उपयोग करतो. हीच सांर्य सिवजवत असते. ्र्तःलव योग्य शसद्ध 



करण्यवसवठी यवचवच उपयोग करीत असतो. यव सांर्यीलव 

भगर्तगीतव "प्रज्ञवर्वद" सांबोधते.  

 

श्रीकृष्ट्िवचे अर्तवरकवया िवशन्सतकवरक आह.े यज्ञ, दरे्तव हे िळु 

ज्ञवन असले तरी त्यवलव नर्ीन सांदभा शदले. इांद्रपजुव बांद करुन 

गोर्धानवर्र र्िृवरोपिवचव सांदिे (पवउस पडण्यवसवठी ) शदलव.  

 

भगर्तगीतेत अजुान ज्यव पु् तकी ज्ञवनवचव उपयोग करतो त्यवांत 

्र्गवाशद सांकल्पनव असतवत. यव ज्ञवनविळेु कवयवाचव एकशनिय 

नसतो. अथवात र्तािवनवत योगयकु्त नसतो. म्हिनुच भगर्तगीतव 

बांधन -िोि यवचे िवस्त्र सवांगते.  

 

यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दशन्सत अशर्पशितः। 

रे्दर्वदरतवः पवथा न अन्सयत ्अ्तीशत र्वशदनः।।(२-४२) 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां।...  

.. व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४) 

 

१. र्तािवनवतील आव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी यज्ञ यव सांजे्ञचव उपयोग 

श्रीकृष्ट्िवने व्यर््थवपनिवस्त्रवत केलव.  



 

सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः।(३-१०) 

ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत ्कुरुते तथव।(४-३७) 

"अशग्न - हर्न" यव सांदभवात अनिुिे दृढतव(सांयि, योग्थ) र् 

सिपाि (भश्िकरि) हव बोध आह.े  

इांशद्रयवशग्न- िब्दआशदन ्शर्र्षय (४-२६) 

सांयिवशग्न - श्रोत् आशदन ्इांशद्रय (४-२६) 

ज्ञवनवशग्न - सर्ाकिवाशि (४-३७) 

२. सिवजवत चवांगलेपिव यवशर्र्षयी गैरसिज असतो. ्र्तःलव 

चवांगलव/योग्य ठरशर्ण्यवसवठी अजुान "िी लोभी नवही म्हिनु 

चवांगलव" ही भशूिकव घतेो. चवांगलेपिव िनषु्ट्यवलव सिि करीत 

असते, त्यवलव आत्िशर्श्ववस असतो ह ेभगर्तगीतव ्पि करते.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

३. ईश्वरश्रद्धेचव उपयोग ज्ञवनवसवठी अथवात योगयकु्त/ज्ञवनी 

होण्यवसवठी केलव. ईश्वरश्रद्धव असनु चवांगले कवया करिवरे आता, 

अथवाशथा, शजज्ञवस,ु ज्ञवनी असे चवर प्रकवरचे भक्त असतवत . ज्ञवनी 

होिे ह ेध्येय असते. यवसवठी र्तािवनवत योगयकु्त (श्थर, िवांत, 

सकवरवत्िक, दृढशनियी) असिे िहत्र्वचे असते.  

 



नैते सतृी पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन।् 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

अथवात योगी र्तािवनवत पु् तकी ज्ञवनवने िोह पवर्त नवही, 

शर्चशलत होत नवही. चवांगलेपिव ही दरै्ीगिुसांपशत्त असत े. म्हिनु 

शनत्य योगयकु्त असण्यवचव सांदिे शदलव.  

 

सवर :भवरशतय ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव खशजनव पशर्त् म्हिनु आपि 

भवरशतय जपत असतो. पि र्तािवनवचे आव्हवन श्र्कवरण्यवचे 

ज्ञवनशर्ज्ञवन त्यवांत दडलेले आह.े हे ज्ञवन जगवसिोर येिे आर्श्यक 

आह.े (्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी भगर्तगीतेलव जगवसिोर आिले. 

अिेररकेने त्यवचे ्र्वगत केले) . सांिोधक रै्शश्वक असतवत. 

ज्ञवनवचव आदर करीत असतवत. त्यव ज्ञवनवचव उपयोग करुन कुिी 

सांिोधक र्तािवनवतील आव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी उपयकु्त ज्ञवन 

जगवसिोर आिेल.  

 ******* 

  



 (२-४३) 

************************* 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिा फलप्रदवां। 

शियवशर्िेर्षबहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत।। 

************************* 

 

(२. ४३): 

"कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां" 

(Ritual vs. Philosophy of life) 

 

सांपिुा सशृि सशुनयोशजत यांत्िनेसुवर सांचशलत असते. ह ेप्रकृशतचे 

Automation असते. जगवत किा घडते र् त्यवच्यव प्रशतशियव 

प्रकृशतचे Automation असते.  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

 

भगर्तगीतव शियव(किा) करिे यव ज्ञवनवलव focus करते. जगवत 

किवानेच शर्कवस होतो. िनषु्ट्य शियव करतो. त्यवलव जे (सखु, 

दःुख) लवभते, ही प्रशतशियव (फल) असते. ह ेप्रकृशतचे 



Automation असते. (र्तािवन भतुकवळवची प्रशतशियव आह.े 

भशर्ष्ट्य र्तािवनवची प्रशतशियव ठरिवर. ) . शचांतव करिे, Stress हव 

Automatic पररिवि आह े. शियव नसनु प्रशतशियव असते. 

अजुानवलव दःुख िवले. ही प्रकृशत होती. पि यदु्ध टवळल्यवने ह े

दःुख टवळतव येते म्हिनु यदु्ध टवळतो. र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी ्र्गा-नरक भवष्ट्य र्वपरतो. ही सांपिुा प्रशियव 

प्रशतशियव असते.  

 

िनषु्ट्यवलव जे कवया करिे जिते तेच तो करीत असतो. कवया करिे 

ही प्रकृशतची Strength असते. तर अडथळव होिे Weakness 

असतो.  

 

सदृिां चेिते ्र््यव प्रकृतेः ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

...  

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

अथवात सकवि श्थशतिळेु द्वांद्व असतो र् यविळेु अडथळव होतो. 

अजुान ्र्गा-नरक यव भवष्ट्यवचव उल्लेख करतो. पि यविळेु सकवि 

श्थशत असते र् कवयवाचव एकशनिय होण्यवस अडथळव होतो.  

व्यर्सवय आशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 



बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयोः अव्यर्सवययवनवि ्।।(२-४१) 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां। 

शियवशर्िेर्षबहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत।।(२-४३) 

भोगैश्वया प्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्। 

व्यर्सवय आशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४ 

अथवात जीर्नशर्कवसिवगवाची Philosophy यवलव भगर्तगीतव 

Priority दतेे. बदु्धवांनी जीर्नशर्कवसवच्यव Philosophy लव 

िहत्र् शदल,े Rituals लव नवही. जन्सिितृ्यचुे Cycle breaking 

सवठी शनर्वाि िब्द र्वपरलव. तर भगर्तगीतव िोि हव िब्द 

र्वपरते. जीर्नशर्कवसिवगवाची Philosophy बांधन-िोि यव 

पवयवर्र आधवरलेली आह.े  

जीर्नशर्कवसिवगवार्र कवयवाचव एकशनिय होिे ही किायोगवची 

गरज असत.े ह ेभगर्तगीतव ्पि करते. किा घडण्यवसवठी 

कवयवाचव एकशनिय र् शनियवसवठी शनष्ट्कवि श्थशत(चांचलतविकु्त) 

ही प्रत्यिवत किा घडण्यवची शकल्ली असते.  

चांचलत्र्िशुक्त यवसवठी िनोर्ि vs. आत्िर्ि श्थशत यवतील भेद 

जवििे. किायोगवसवठी बशुद्धयोगवचव आश्रय िहत्र्वचव ठरतो. 

ईश्वरभशक्तने बशुद्धयोग लवभतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

****** 



२-४३ : 

"शियवशर्िरे्षबहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत" 

(The goal of life) 

 

'Survival of the fittest' ! जीर्नवशर्र्षयी हवच सांदिे डवशर्ानने 

शदलव होतव. जीर्न आह ेम्हिनु जगवयचे आह.े यव जगण्यवसवठी 

किा करुन शर्कवस करवयचव, भोगैश्वयवासवठी (यव लोकी र्व 

िरिोत्तर) शर्िेर्ष किा करवयचे. ही Survival श्थशत असते. यवच 

Survival जगण्यवत योग्य कवय अयोग्य कवय?यव सांदभवात 

्र्यांपे्ररिेने चवांगले-र्वईट जविण्यवसवठी इहलोकी पवप-पणु्य र् 

यवचव पररिवि परलोकी ्र्गा-नरक अिव भवष्ट्यवचव उपयोग होतो.  

 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिा फलप्रदवां। 

शियवशर्िेर्षबहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत।।(२-४३) 

 अजुान यवच ज्ञवनवचव उपयोग शनशककयतेसवठी करतो. इहलोकी 

शनशककय िवले तरी नरक शिळिवर नवही. अथवात ्र्गा शिळवलव 

नवही तरी चवलेल पि नरक शिळवयलव नको.  

नरके शनयतां र्वसो भर्ती इशत अनिुशु्रिु।्(१-४४) 

भगर्तगीतव जीर्नवचे ध्येयच बदलशर्ते.  



"बांधन vs. िोि" (्र्वतांत्र्य) ह ेजीर्नवचे तत्र्ज्ञवन सवांगते र् 

यवसवठी "Survival vs. ईश्वरधवि(बशुद्धयोग)" हव बदल असतो. 

यविळेु जीर्नशर्कवसवचव िवगा "अितृांगिय" जवितो. ईश्वरधवि 

Higher consciousness िी सांबांधीत असते. ज्यव ईश्वरवचव 

अांि प्रवितत्र्वत आह ेतेच ईश्वरधवि िनषु्ट्यवचे अांशति 

Destination आह.े जोर्र यव धविवलव पोहोचत नवही तोर्र 

जन्सिितृ्यचुे फेरे सरुु असतवत. यवच आत्िज्ञवनवलव अध्यवत्ि 

सांबोधले आह.े यव ज्ञवनवचव उपयोग र्तािवनवत करण्यवसवठी 

जीर्नवचव िवश्वत शर्कवसवचव िवगा "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) 

असव होतो. यव िवगवार्र बशुद्धयोगवचव आश्रय असतो. यवच 

ज्ञवनवचव उपयोग करुन बशुद्धयकु्त/ योगयकु्त होतो.  

 

िोिप्रवशि यव सांदभवात िकु्लपि (िोि), र् कृष्ट्िपि (बांधन, 

पनुजान्सि) अिव दोनगशत सवांशगतल्यव आहते. ज्ञवन ्र्गाप्रवशिचे 

असो र्व िोिप्रवशिचे, (िवगादिाक) सशृत यव सांदभवातच यव ज्ञवनवचव 

उल्लखे भगर्तगीतव करीत आह.े कुिी िहवत्िव म्हितो, िी 

लोकवांनव चांद्र दवखर्तो पि लोक चांद्र न पवहतव िवझ्यव बोटवकडेच 

पवहतवत. (बोटवची शदिव किी असेल म्हिजे चांद्र शदसेल? यवर्र 

भवष्ट्य). म्हिनु भगर्तगीतव म्हितत आह,े  

िकु्लकृष्ट्िे गती शह एते जगतः िवश्वते िते।(८-२६) 



नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

सवर: 

योग्य-अयोग्य सांकल्पनव असलेल्यव ज्ञवनवचव उपयोग िनषु्ट्य 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी करतो. अथवात ह ेJudgement 

thinking असते. िनथरेने असेच ज्ञवन (्र्तःलव िहवि ेसिजनु 

दसुर् यवलव चकु ठरशर्ि)े कैकयीलव र्वटले. यव पवश्वाभशुिर्र 

िनषु्ट्यवलव कवय हरे् (What I want?)हव प्रश्न िहत्र्वचव असतो. 

अजुानवने र्व्तर् श्र्कवरले तेंव्हव प्रश्न केलव. कवय हर्े! यवत 

पवरदिाकतव आली. जे त्यवच ेशनयतकवया आह ेते दःुखिशुक्त किी 

करेल हव त्यवचव प्रश्न असतो. अथवात " प्रज्ञवर्वद (िहविपिवचे 

भवर्षि) vs. कवय हर्े?ही पवरदिाकतव भगर्तगीतेने सर्ाप्रथि 

आिली. "Judgement thinking vs. प्रेि" (जसे आह ेतसे 

श्र्कवरिे) यवचव हवच आधवर असतो.  

"We should not pretend to understand the world 

only by the intellect. The judgement of the intellect 

is only part of the truth. " 

Carl Jung 

 ******* 

  



 (२-४४) 

************************* 

भोगैश्वया प्रसक्तवनवां तयव अपहृत चेतसवि।् 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।। 

************************* 

 

(२-४४) : 

"भोगैश्वया प्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्" 

(Logic of Internal battle) 

 

*तयव अपहृत ्चेतसवि ्(आांतील आर्वजवचव शर्सर) 

Born to win but conditioned to loose 

 

एखवदव चोर सरुुर्वतीलव चोरी करतो तेंव्हव त्यवचव आांतील 

आर्वज सवांगतो, ह ेचकु आह ेतरी पि चोरी करतो. यवनांतर 

चोरीची Practice सांर्य होते. र् आांतील आर्वज बांद होतो.  

एक गरुडवचे शपल ुकोंबड्यवांच्यव कळपवत र्वढते. शपल ुिोठे 

िवल्यवर्र त्यवचव आांतील आर्वज त्यवलव उडण्यवसवठी प्रेरीत 



करते. र्योर्दृ्ध कोंबडी सवांगते, उड्डवन आपले कवि नोहे. 

कवलवांतरवने आांतील आर्वजच बांद होतो.  

"Born to win but conditioned to loose" 

 

िनषु्ट्यवची िरीरयवत्व चवलण्यवसवठी त्यवलव किा करवर्े लवगते. 

इच्छवपशुतासवठी किा करिे हव व्यर्हवर असतो. यव प्रशियते सकवि 

कवयारत असतो, तेंव्हव भोगैश्वयवात आसशक्त(Attachment) 

असते. यव आसशक्तिळेु कवयवाचव एकशनिय होण्यवस अडथळव 

होतो. सकवि श्थशतत Lower consciousness (Senses 

mind) शियविील असते. हीच सांर्य जडली असतव आांतील 

आर्वजवचव (Higher consciousness) शर्सरच पडतो.  

 

भोगशै्वया प्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्। 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४) 

 

"When an inner situation is not made conscious, it 

appears outside as fate. " 

Carl Jung 

 



जीर्निलु्यवांचव र्वपर, अध्यवत्िवचव र्वपर आांतील आर्वज (चेतनव 

जवगशृत) शियविील करते. र् येथेच जीर्नवची लढवई(Internal 

battle) जवि ुिकतो.  

Lower consciousness vs. Higher consc.  

सकवि vs शनष्ट्कवि किा 

 

जीर्निवगवातील अडथळे, सांिय लढवच शनिवाि करीत असतवत. 

हव लढव जविनु घेतलव नवही तर िनषु्ट्य शनशककयही होतो. म्हिनु 

भगर्तगीतव जीर्नवचव लढव ्पि करीत आहे.  

 

शनयतकवया यव सांदभवात यदु्ध करिे दःुखदवयी आह ेम्हिनु यदु्ध 

करिे योग्य नवही ही अजुानवची िनश्थशत सवांगते. यविळेु यदु्ध 

करिे शक न करिे ह ेदोन Option असतवत. र् यव श्थशतत 

शनशककय होतो.  

अजुान जेंव्हव यदु्ध करिे धिा शक अधिा?हव शनिय होत नवही ही 

कबलुी दतेो. अथवात "लढव" श्र्कवर करतो. सकवि श्थशतत 

शनयतकवया अधिा र्वटते. भगर्तगीतव शनष्ट्कवि किवाची 

प्रशियव(Detachment) सवांगते.  

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 

 



यवच लढ्यवसवठी अध्यवत्िज्ञवनवचव र्वपर आह.े  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

 

सवर : 

"There are powers inside of you which, if you could 

discover and use, would make of you everything 

you ever dreamed or imagined you could become. " 

-Orison Swett Marden  

****** 

 

(२-४४): 

"व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते" 

(Importance of Determination) 

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नवत सखु हरे् पि अिवांशत(Tension, Worries, 

Fear), दःुख येते. जेंव्हव दःुखी होतो तेंव्हव िनषु्ट्य कसे आचरि 

करतो, कसे भवष्ट्य करतो र् कसे असवर्े? यवचव उलगडव करतवांनव 



िनषु्ट्यवलव जीर्नवत कवय सवध्य करवयचे आह,े यवचे रह्य 

भगर्तगीतव सवांगत.े  

 

जेंव्हव दःुखी अर््थेर्र उपवय न करतव िनषु्ट्य ्र्तःचे र्व्तर्च 

hide करतो र् ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी ज्ञवनी भवष्ट्य बोलतो, 

हव एकप्रकवरे जीर्नशर्कवसवतील Barrier असतो. यविळेु िनषु्ट्य 

अिवांत जीर्न जगतो, त्यवचव र्तािवन शर्कवसिवगवार्र नसतो, 

अथवात ्र्तःचवच ित् ुबनतो. हीच Mental poverty ठरत.े  

 

"Mental poverty can spread like an uncontrollable 

forest fire if you do not stop the mindset in its 

tracks. This negative mindset can be passed along to 

your progeny if you do not fight to control it. " 

 

यवच सांदभवात जीर्नशर्कवसवतील Barrier breaker (्र्तःचव 

बांध ुहोिे) हचे भगर्तगीतेचे ज्ञवन आह.े  

 

सकवरवत्िक दृशि: 

सखुवसवठी प्रवशि र् प्रवशिसवठी कवया ही सविवन्सयतः व्यर्हवरवतील 

जवि असते. प्रवशि यव सांदभवातच शकशता, ्र्गाप्रवशि यवचव उल्लेख 



होतो. प्रवशिसखुवचव अभवर् दःुखवचे, अिवांशतचे कवरि बनते. 

तसेच पररिविभयवने द्वांद्व असतो र् द्वांद्वविळेु कवयवाचव शनिय होत 

नवही. यवप्रिविे प्रवशिसखु यव सांदभवात एक बवज ुसखुवची तर दसुरी 

अभवर्वची बवज ुदःुखवची बनते. यवच पवश्वाभशुिर्र कवयवाचव शनिय 

होण्यवसवठी "्र्धिा" यव जीर्निलु्यवचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि 

करते. "शनशककयतव र् कवया" यवतील कवया घडण्यवसवठी ्र्धिा 

शनर्ड ही सकवरवत्िक दृशि असते. यविळेु 

DETERMINATION असते. र् शनशककयतेचे सिथान ही 

नकवरवत्िक दृशि ठरते.  

 

यवप्रिविे सखुिवांशत यव सांदभवात प्रवशिसखुवसवठी कवया र् कवयवाचे 

DETERMINATION होण्यवसवठी "्र्धिा" यवचे िहत्र् 

भगर्तगीतव ्पि करते. यविध्ये शनद्वांद्व अर््थव िहत्र्वची असते. 

र् यवच अर््थेलव highlight करण्यवसवठी कवयाकौिल्यवचव 

दसुरव भवग भगर्तगीतेत सरुु होतो, जो किायोग म्हिनु प्रशसद्ध 

आह.े  

 

सखुवची सवधनव: 

 



किायोगवत DETERMINATION कवयवाचव एकशनिय 

िहत्र्वचव असतो. चांचलतेिळेु शनिय होत नवही. यवसवठी  

 "बशुद्धयोग" शनष्ठव िहत्र्वची ठरते. अथवात बशुद्धयोगविळेु 

"अितृत्र्वय कल्पते"(Road connecting Present destiny 

and Destination) यव िवगवार्र असतो. यव िवगवार्र सखुवची 

सवधनव (योगः किास ुकौिलि"्) िहत्र्वची असते, यवद्ववरव 

Mental poverty चव नवि होतो.  

 

बदु ्ध्यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

अथवात कवयवातील द्वांद्विशुक्त यव सांदभवात "किाबांधां प्रहव्यशस" यव 

िब्दवचे प्रयोजन आह.े अनेक धिािवस्त्र अिकु शर्िेर्ष कवया केले 

तर ्र्गाप्रवशि होते असव सत्कवया यव सांदभवात उल्लेख करतवत. पि 

ही कवयवाची सकवि श्थशत असते. कवयवाची सकवि श्थशत द्वांद्व 

शनिवाि करते र् सत्कवया जरी असेल तरी कवयवाचव शनिय होण्यवस 

अडथळव करते.  

 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां। 

शियवशर्िेर्षबहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत।। 

भोगैश्वयाप्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि।् 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४) 



व्यवर्हवररक बोध: 

व्यर्हवरवत " प्रवशिसवठी कवया" यवतील कवया ह ेसवधन असते. यवच 

कवयवाद्ववरे िवनशसक िशक्त प्रदवन करिवरी सखुवची सवधनव हव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े जगवत अनेक धिा आहते, तत्र्ज्ञवन 

आह.े िनषु्ट्य जीर्नवत सखुिवांशत प्रवि व्हवर्ी म्हिनु ज्ञवनवचव िोध 

घेत असतो. सखुिवांशत यव सांदभवात िवनशसक दबुालतव vs िवनशसक 

िशक्त - " योग" (दःुखवन्सत, शनभाय), श्थतप्रज्ञ हव शर्र्षय 

भगर्तगीतेने ्पि केलव आहे. यव िवगवात कवयवाचे 

DETERMINATION होण्यवसवठी बशुद्धयोग, "अितृत्र्वय 

कल्पते" यव िवगवाची ओळख भगर्तगीतव दतेे. यव ज्ञवनवलव शर्द्यव 

यव सांदभवात रवजशर्द्यव म्हटले. धिा यव सांदभवात धिाश्रेष्ठ (िवश्वत्य 

धिा्य)म्हटले आह.े  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत।्(२-४०) 

 

"The power for creating a better future is contained 

in the present moment: You create a good future by 

creating a good present. " 

Eckhart Tolle 

 ****** 

  



 (२-४५) 

************************* 

तै्गणु्यशर्र्षयवरे्दव शनस्त्रैगणु्यो भर्वजुान। 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।् 

************************* 

 

(२-४५):"शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन"् 

 (Principle of Rightousness) 

 

"The human mind naturally finds pleasure in the 

principles of righteousness, just as the eyes take 

pleasure in color and the ears in sound. " 

-Wang Yangming  

 

चवांगलेपिवचव जगवत आदरच होतो. लोकवांनी चवांगले व्हवरे् 

यवसवठी उपदिेही असतवत. शर्िेर्षतः धिवाची ओळख चवांगलेपिव 

(दयव धरिकव िलु ह)ै यव सांदभवात होते. लोक चवांगलेपिवलवच 

सवशत्र्क सिजत असतवत. सिवजिवन्सय असलेल्यव यव 

चवांगलेपिविळेुच अजुान दःुखी होतो र् िलव कवांहीही नको ही 



भशूिकव घेतो. आदिा यव सांदभवात त्यवगवलव आपल्यव सोयीने अथा 

लवर्तो. सिवजवत चवांगलेपिव जेंव्हव दबुालतव ठरते, तेंव्हव 

अधिवालव space शिळतो. म्हिनु चवांगलेपि यव सांदभवातील 

दबुळेपि भयवर्ह असते. यविळेुच नकवरवत्िक शर्चवर असतवत. 

म्हिनु िनषु्ट्यजीर्नवतील चवांगलेपिवचे ज्ञवन होण्यवसवठीच 

भगर्तगीतव जगवसिोर आली. चवांगलेपिवसवठी " शनत्यसत्र््थो" 

यव िब्दवचे प्रयोजन केले. र् दबुालतेर्र िवत करण्यवसवठी योग( 

Exercise) किायोगवचे प्रयोजन ्पि केले. (त्वयते िहतो भयवत)्.  

 

तै्गणु्यशर्र्षयवरे्दव शनस्त्रैगणु्यो भर्वजुान। 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।्(२-४५) 

 

जगवतील उपलब्ध ज्ञवन त्ीगिुवने शलि असते. तर ईश्वरज्ञवन 

गिुवतीत असते. जगत असतवांनव शनद्वान्सद्व, शनत्यसत्र््थो, 

शनयोगिेि, आत्िर्वन (िवश्वत ईश्वरवलव जोडलेले conscious, 

True Self, Higher consciousness) असिे यव िब्दवांचे 

प्रयोजन केले आह.े यवसवठी बशुद्धयोग प्रयोजन आह.े  

 



सिवजवत सखु-दःुख, चवांगले-र्वईट, श्रीिांत-गररब, ज्ञवन-अज्ञवन, 

प्रकवि-अांधवर, इच्छव-द्वेर्ष अिी Polarity असते. शनद्वान्सद्व अर््थव 

सवध्य करिे किायोगवसवठी आर्श्यक असते.  

 

कवयवातील द्वांद्व अर््थवच(इच्छव-द्वेर्ष) िवगवात Barrier शनिवाि 

करते. यव िवगवात कवयवाची शनद्वान्सद्व अर््थव म्हिजे कवयवाचव 

दृढशनिय असिे, ्र्धिा(Tiebreaker) यव जीर्निलु्यवचव र्वपर 

करिे . कवया करतवांनव फलत्यवग यवलव त्यवग म्हटले आह.े र् यवच 

त्यवगवलव शनयोगिेि म्हटले आह.े  

कवयाि ्इत्येर् यत ्किा शनयतां शियते अजुान। 

सांगां त्यक्त्र्व फलां चैर् स त्यवगः सवशत्र्को ितः।।(१८-९) 

श्रेष्ठ-कशनि यव सांदभवात श्रेष्ठत्र्वचव िवगा (यां शह न व्यथयन्सततेे परुुर्षां 

परुुर्षर्षाभ) सवांशगतलव आह.े यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत 

नवही. अथवात सखु-दःुख यव सांदभवात िवश्वत सखु (योग, दःुखवन्सत, 

शनभायतव, आत्िशर्श्ववस) जवित असतो. र् यवच सखुवची सवधनव 

कवयवाद्ववरे (Exercise) होत असते.  

 ****** 

  

  



( २-४६) 

************************* 

यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके। 

तवर्वन ्सरे्र्ष ुरे्दरे्ष ुब्रवह्मि्य शर्जवनतः।।( २-४६) 

************************* 

 

(२. ४६): 

"यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके" 

 ( ज्ञवन यव सांदभवात उशक्त vs कृशत) 

 

*उशक्त आशि कृशत यव सांदभवात जगवतील व्यवर्हवररक सत्य: 

अ)शनशककय vs सशिय 

जगवत भयवचव आश्रय करुन नकवरवत्िक भवष्ट्य करिवरे, कशि 

िनवने जगिवरे, आळिी(ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर् च) 

हव एक प्रकवर आढळतो. तर दसुरव शर्कवसिवगवार्र उत्सवशहत 

असलेलव. यव प्रकवरवत शर्श्ववसवने कवयारतअसतो, िवांत, प्रसन्सन, 

सकवरवत्िक, शनभाय असतो.  

 

ब)दषु्ट्कृत vs सकृुत 



दषु्ट्कृत्य करिवरे कुिवच्यव परर्वनगीची र्वट बघत नवही.  

चवांगल्यव लोकवांनवच सिवजवत अडचिी जविर्तवत र् प्रसांगी 

शनशककयतव आदिा शदसेल असे सिथान करतवत. यव प्रशियेत 

्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु भवष्ट्य करतवत. असे ज्ञवनी इतरवांनी कवय 

करवर्े, जगवत कुिी कवय करवरे् यवर्र तोंडसखु घेतवत. जि ु

इतरवांनव सतत challange करीत असतवत. म्हिनुच अिव 

(बेजबवबदवर )भवष्ट्यवचव सिवजवर्र फवरसव पररिवि नसतो.  

"त ुतझु्यव कृत्यवचव एकटवच जबवबदवर आह,े " र्वल्यवचव 

र्वशल्िकी होण्यवस हव एकच सांदिे पररिविकवरी ठरलव.  

 

*ज्ञवन: 

"He who knows himself is enlightened. " 

Lao Tzu 

शहर् यवचव दगड असतो तसे िनषु्ट्यजीर्न आह.े यवलव पैल ुपवडुन 

्र्प्रकवशित होिे हचे जीर्नशर्कवसवचे अांशति सत्य आह.े 

्र्तःच्यव जीर्नशर्कवसवची जबवबदवरी िवत् ्र्तःलव घ्यवर्ी 

लवगते. यवच जबवबदवरीचे िहत्र् जीर्नशर्कवस यव सांदभवात 

भगर्तगीतव सवांगते. यवांत भयिशुक्तचे ज्ञवन आह.े िशक्तचे ज्ञवन 

आह.े  

 



"Human capabilities are finite and all knowledge is 

governed by the limits of this capability. We should 

get out of this limitation. When we reach beyond 

knowledge by crossing the boundaries of human 

capabilities, we will realise our ‘Self’ at a higher 

level. : You were put on this earth to achieve your 

greatest self, to live out your purpose, and to do it 

courageously. " 

Steve Maraboli,  

 

 

िनषु्ट्यवलव चवांगल्यव कवयवाची पे्ररिव शिळते पि Courage अभवर्ी 

तो टवळत असतो. िनषु्ट्यवच्यव चवांगल्यव गिुवांत(दरै्ी सांपदते) 

शनभायतव हव प्रथि गिु भगर्तगीतव दिाशर्त आह.े  

अभयां सत्र्सांिशुद्धः.. (भगर्तगीतव १६-१) 

 

शनभायतव, सवहस िशक्त असते. यव िशक्तिळेु शर्चशलत होत नवही. 

ती आपोआप शिळत नवही. यव अदभतु िशक्तची ओळख 

भगर्तगीतव करुन दतेे.  

 



तां शर्द्यवत दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्।(६-२३) 

 

हीच िशक्त सांपवशदत करण्यवसवठी किायोगवचे प्रयोजन आह.े  

 

्र्ल्पि ्अशप धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

 

यव िवगवात कवयवाचव दृढशनिय असतो. िशक्तअभवर्ी चांचल होतो, 

म्हिनु बशुद्धयोगवचव आश्रय करुन दृढशनिय करिे हव किायोगवचव 

पवयव आह.े तर कवयवाद्ववरे योग अथवात िशक्तसांशचती करि,े ह े

कौिल्य सवध्य करिे म्हिजचे किायोग.  

(योगः किास ुकौिलि ्) 

 

*ज्ञवन र् ईश्वरश्रद्धव: 

 

ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरश्रद्धव Strength आह,े Weakness नवही, 

िनषु्ट्यजीर्नवतील दबुळेपि दरु होण्यवसवठीच ईश्वरश्रद्धव ही 

पवरांपररक gift आपल्यवलव शिळवलेली आह.े असे जन्सिही दलुाभ 

असतवत.  



 

अथर्व योशगनविेर् कुले भर्शत धीितवि ्।एतशद्ध दलुाभतरां लोके 

जन्सि यद ्इदृिि ्।।(६-४२) 

ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरज्ञवन सर्ा ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े 

कोितेही पु् तकी ज्ञवन(धिवाचे कवां असेनव) र् ईश्वरज्ञवन यवांतील भेद 

शर्शहर र् सिदु्र असव असतो,  

 

यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके। 

तवर्वन ्सरे्र्ष ुरे्दरे्ष ुब्रवह्मि्य शर्जवनतः।।( २-४६) 

All purposes served by a little well can at once be 

served by a great reservior of water.  

 

ईश्वरश्रद्धव असिवर् यवांनी बशुद्धयोगवचे िहत्र् जवििे, हव सांदिे येथे 

भगर्तगीतव दतेे. बशुद्धयोगविळेु जीर्नशर्कवसवचव िवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" हव होतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. 

शनत्य शर्कवसिवगवार्र असतो.  

 ***०००० 

  



 (२. ४७) 

************************* 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन। 

िव किाफल हतेभुूाः िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि।। 

************************* 

 

(२. ४७)/१: 

"किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन" 

 (Know your Rights) 

 

"नवगररक " यव सांदभवातील िलुभतू अशधकवर रवज्यघटनव ्पि 

करते. तसवच जीर्न जगण्यवचव िलुभतू अशधकवर (Right to 

live) भगर्तगीतव ्पि करते. ्र्वतांत्र्य िवनर्वची िलुभतू प्रेरिव 

आह ेह ेघोर्षर्वक्य आपि ऐकत असतो. यवच सांदभवात 

भगर्तगीतव "बांधन vs िोि "ज्ञवन ्पि करते. ्र्वतांत्र्यवच्यव यव 

प्रशियेत शनिायअशधकवर िहत्र्वचव असतो. किा करण्यवचव 

अशधकवर शनिाय असतो. यवच अशधकवरवची जवगशृत "किाण्येर् 

अशधकवरः ते" यवद्ववरव भगर्तगीतव करुन देते. र् िेर्टी "यथव 



इच्छशस तथव कुरु" यवद्ववरव सांबोधन करुन अशधकवर अबवशधत 

ठेर्ते.  

 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

 

कवय व्हवयलव पवशहजे? हव "फल" यव सांदभवातील शर्र्षय असतो तर 

त्यवसवठी कवय करवयलव पवशहजे ? हव "अशधकवर" यव सांदभवातील 

शर्र्षय असतो. दसुर् यवने कवय करवरे् ह ेभवष्ट्य दसुर् यवच्यव 

अशधकवरवशर्र्षयी असते, तर ्र्तः कवय करवर्े हव शर्र्षय 

्र्तःच्यव अशधकवरवशर्र्षयी असतो. भगर्तगीतव ्र्तःचव 

अशधकवर highlight करते.  

 

अजुानवलव ्र्तःलव शनिाय घणे्यवची रे्ळ आली असतव तो 

गोंधळतो. दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेचे सिथान करतो. 

अजुानवलव "यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य" ह ेजविनु घणे्यवचव 

अशधकवर होतव. पि सरळ यदु्ध करिे चकु आह(ेJudgement!) 

ह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. र्व्तर् न श्र्कवरल्यविळेु 

्र्तःचव अशधकवरच शर्सरतो. ज्ञवनशर्ज्ञवनयगुवत हवच अशधकवर 

(Right of reasoning) िनषु्ट्यवलव शिळवलव असतो. र् यवच 

अशधकवरवची जवशिर् भगर्तगीतव करुन दतेे. ज्ञवनशर्ज्ञवनवने यवच 



अशधकवरवची जवशिर् िवल्यविळेु यरुोपवत १५र्े ितक Age of 

Reasoning म्हिनु ओळखल्यव गेले.  

 

*र्तािवनवतील Mindset र् भगर्तगीतेचे िहत्र्: 

 

जसे पिवलव पांखवचे िहत्र् तसे िनषु्ट्यवलव शनिाय अशधकवरवचे 

िहत्र् असते. एक गरुडशपल ुकोंबड्यवांच्यव कळपवत र्वढत.े र्वढ 

िवल्यवर्र त्यवलव उड्डवन करवरे्से र्वटते. पि कोंबड्यव त्यवलव 

सवांगतवत, उड्डवन आपले कवि नव्ह.े हव शर्चवर conditioned 

होतो. गरुड उड्डवन शर्सरतो. "Born to win but 

conditioned to loose" 

 

शनट्शि यव तत्र्ज्ञवने ्र्तांत् र् गलुविी Mindset यव सांदभवात 

Master morality र् Herd morality यवतील भेद दिाशर्लव. 

शनिाय अशधकवर Master morality लव पोर्षक असते. र् यवच 

Mindset िधील शनिायप्रशियेत दःुखवने शर्चशलत न होिे यवचव 

उल्लेख भगर्तगीतव करते.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 



"What light is to the eyes - what air is to the lungs - 

what love is to the heart, liberty is to the soul of 

man. " 

 Robert Green Ingersoll 

 

 ********* 

(२-४७)/२: " किाण्येर्वशधकवर्ते" 

 

"किाण्येर् अशधकवरः ते " भगर्तगीतेतील सर्वाशधक प्रचशलत 

सांदिे आह.े हव सांदिे व्यशक्तगत अशधकवरवची जवशिर् करुन दतेे.  

अशधकवरवचव सांबांध ्र्वतांत्र्यविी असतो.  

"Beggars are not choosers" अथवात ्र्वतांत्र्यवचे िळु 

"्र्वर्लांबन" यव जीर्निलु्यवत (SELFHELP) असते. शनर्ड 

अशधकवर, शनिाय अशधकवर, किवाचव अशधकवर िनषु्ट्यवचे Unique 

्र्त्र् सवकवर करीत असते. िनषु्ट्यवतील ्र्ैरतव, िवनशसक गलुविी 

यवचे कवरि ्र्वतांत्र्यवचे अज्ञवन असते. म्हिनु ्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन यव 

सांदभवात अशधकवरवचे ज्ञवन िलुभतू ज्ञवन ठरते.  

 



 भगर्तगीतेतील अशधकवरवची तवांशत्क बवज ुजविनु घिेे िहत्र्वचे 

ठरते.  

 

१. Natural rights vs Legal right 

 

Natural rights are rights which are "natural" in the 

sense of "not artificial, not man-made", as in rights 

deriving from human nature or from the edicts of a 

God. They are universal; that is, they apply to all 

people, and do not derive from the laws of any 

specific society.  

Legal rights: in contrast, are based on a society's 

customs, laws, statutes or actions by legislatures.  

 

"Natural rights vs Legal right "यव सांदभवात िशुक्त (िोि) 

हव Natural right आह ेतर ्र्गा-नरक यव भवष्ट्यवचव आधवर 

Legal right असतो. भगर्तगीतव िशुक्तची भवर्षव बोलते, अथवात 

िनषु्ट्यवच्यव Natural right शर्र्षयी भवष्ट्य करते.  

 



यदु्ध न करिे ही अजुानवची नैसशगाक (दःुख टवळण्यवसवठी) शनर्ड 

होती. िनषु्ट्यवलव अशधकवरवची जवि नसली तर अिीच ्र्ैर शनर्ड 

आपोआप होते. यवच अशधकवरवची जवशिर् होण्यवसवठी सखुी 

असिे र्व दःुखी असिे ही िनषु्ट्यवचीच शनर्ड असते, असे तत्र्ज्ञ 

सवांगतवत. अथवात सखुी होिे, ्र्वतांत्र्य यवांचव Natural vs Legal 

Right* यव सांदभवात नैसशगाक अशधकवर असतो.  

 

२. Liberty vs Claim Right: 

A claim right is a right which entails that another 

person has a duty to the right-holder.  

A liberty right or privilege, in contrast, is simply a 

freedom or permission for the right-holder to do 

something, and there are no obligations on other 

parties to do or not do anything.  

भगर्तगीतेत श्रीकृष्ट्िवने अजुानवलव त्यवच्यव अशधकवरवची जविीर् 

करुन शदली.  

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन। 

िव किाफल हतेभुूाः िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि। 



Liberty Right vs Claim Right* यव सांदभवात "किाण्येर् 

अशधकवरः ते "हव Liberty right असतो. तर "िव फलेर्ष ुकदवचन 

" ह ेClaim Right यव सांदभवात आह.े  

 

३. Group vs Individual Right: 

"The general concept of rights is that they are 

possessed by individuals in the sense that they are 

permissions and entitlements to do things which 

other persons, or which governments or authorities, 

can not infringe. " 

"Individual rights are rights held by individual 

people regardless of their group membership or lack 

thereof. " 

 

"Group vs Individual Right" यव सांदभवात सिहु अशधकवर 

शनयिवांच्यव आधवरवर्र (Legal right) असतवत. भगर्तगीतव 

व्यशक्तगत अशधकवरवर्र भवष्ट्य करते. सिहु अशधकवरवचव आदर 

करुन ्र्तःच्यव शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करिे ही 

व्यशक्तगत िांजरुी असते. हव Positive Right ठरतो.  



"िव किाफल हतेभुूाः िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि। (i. e. Inaction 

)हव Negative right ठरतो.  

 

४. Positive right vs Negative Right: 

 

*Positive rights are permissions to do things, or 

entitlements to be done unto.  

*Negative rights are permissions not to do things, or 

entitlements to be left alone.  

 

*्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन सवांशगतल्यवनांतर श्रीकृष्ट्िवांनी अजुानवच्यव 

शनर्डअशधकवरवलव आर्वहन केले.  

"शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु"(१८-६३) 

 

व्यशक्तगत अशधकवरवचे ज्ञवन िवले तर िनषु्ट्य ्र्तःची बशुद्ध 

र्वपरतो. िनषु्ट्यवची Belief system त्यवची Conditioned 

िवनशसकतव असते. यविळेु आपि आपल्यव Belief system 

लवच आव्हवन दते आहो असव सांिय येतो. म्हिनु ज्यव श्रीकृष्ट्िवने 



अशधकवर जवगतृ केलव, त्यवच श्रीकृष्ट्िवने (ईश्वरभशूिकेत)शर्श्ववस 

शदलव .  

 

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वि ्सर्ापवपेभ्यः िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः ।।(१८-६६) 

**** 

 

(२-४७) : 

"किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन" 

(्र्तःचे अशधकवरिेत्) 

 

्र्तःचव शनिाय अशधकवर, शनिायिितव, ्र्तःचे कतृात्र् अथवात 

्र्तःचे अशधकवरिेत् जीर्नवत िहत्र्वचे असते. पि कवय घडिवर 

?यवचव शर्चवर करुन शनशककय होिे हव िनषु्ट्यवच्यव अज्ञवनवचव 

शर्र्षय होतो.  

 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन। 

िव किाफलहतेभुुाः िव त ेसांगो अ्त ुअकिाशि।।(२-४७) 

 



जगवतील यव सर्ाश्रतु verse िधनु भगर्दगीतते अशधकवर िब्द 

आलेलव आह.े िनषु्ट्य कुिवलव िदत करु िकतो, दवन करु 

िकतो, सत्कवया करु िकतो, ्र्तःच्यव अशधकवरवतील कवया करु 

िकतो. यवद्ववरेच शर्कवस होतो, कतृात्र् बनत असते. पि (ददुरै्वने) 

्र्तःचे अशधकवरिेत् कळल ेनवही तर!इतर कसे आहते?ते असे 

कवां र्वगतवत?ते अज्ञवन, िढु आहते पि आपि तर िहविे आहोत 

नव!आपि कवय करवर्े ह ेजर आपल्यवलव कळत आह ेतर 

घोरयदु्धवपवसनु परवर्तृ्त होिे आपल्यवसवठी श्रेय्कर 

आह!ेयवप्रिविे अजुान आपल्यव शनशककयतेचे सिथान करतो.  

 

सिवजवत इतरवांनी कवय करवरे्?यवर्रच focus असतो. पि ्र्तः 

कवय करवर्े यवर्र focus नसेल तर कोिती पररश्थशत उदभर्ते ह े

अजुानवच्यव भशुिकेर्रुन भगर्दगीतव दिाशर्त आह.े अजुान 

अज्ञवनवलव ज्ञवन, धिवालव अधिा दिाशर्तो. यवच पवश्वाभशुिर्र 

"ज्ञवन" सवांगण्यवत आले. ्र्तःसवठी कवय श्रेय्कर ? हव 

अजुानवचव प्रश्न असतो. र् िेर्टी अजुानवचव अशधकवर अबवशधत 

ठेर्नुच ज्ञवनवचव सिवरोप होतो.  

इशत ते ज्ञवनां आख्यवतां गहु्वत ्गहु्तरां ियव। 

शर्िशृ्य ऐतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तत्कुरु।।(१८-६३) 

 



शनट्िी म्हितो, जगवत Master र् Herd(Slave) अिी दोन 

प्रकवरची नीशत (Morality) असते. भगर्दगीतव श्रेष्ठ र् सविवन्सय 

असे दोन प्रकवर सवांगत आह.े सविवन्सय श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतो तर 

श्रेष्ठ ्र्तःची बशुद्ध र्वपरतो. यवलव बशुद्धयोग म्हटलेले आह.े 

अथवात त्यवची बशुद्ध कोित्यवही सशृतने शर्चशलत होत नवही. म्हिनु 

श्रेष्ठ हो असव सांदिे आह.े  

नैते सशृत पवथा जवनन योगी िहु्शत किन। 

त्िवद ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 

यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः। 

स यत ्प्रिविां कुरुते लोकवतदनरु्ताते।।(३-२१) 

 

्र्तः कवय करवयचे ह ेशनशितपिे श्रेष्ठ जवितो. पररिविवने त्यवची 

बशुद्ध शर्चशलत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

सवर : 

*अशधकवर: 



शसशित कवळवसवठी उपलब्ध िवलेले जीर्न सवथाक व्हवर्े, यवसवठी 

भगर्दगीतेतील िनषु्ट्यजीर्नवतील "अशधकवर" िब्दवचे िहत्र् 

जवििे प्रथि आर्श्यक आह.े  

 

"In the long run, we shape our lives, and we shape 

ourselves. The process never ends until we die. And 

the choices we make are ultimately our own 

responsibility. " 

Eleanor Roosevelt  

 

 *श्रेष्ठ: 

सविवन्सय-श्रेष्ठ असव भेद जविनु श्रेष्ठ जीर्न जगण्यवचे िहत्र् जवििे 

आर्श्यक असते. िनषु्ट्य सविवन्सय जीर्नच जगत असतो. ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे यवचव अथा 

्र्तः कवय करवयचे ह ेशनशितपिे कळत नवही. यवच पवश्वाभशुिर्र 

भगर्दगीतेचे ज्ञवन उपलब्ध िवले. यव ज्ञवनवलव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

आधवर आह.े यवचवच अथा ह ेज्ञवन श्रेष्ठ जीर्न जगण्यवसवठी आह े

कवरि िनषु्ट्य सविवन्सय जीर्नतर जगतच असतो.  

 

************ 



 

 

(२-४७)शर्र्षय ७७९ : 

"किाण्येर् अशधकवरः ते" 

(Power of Choice) 

 

 

"The great thing about life-the most magnificent 

thing about being these sentient human beings-is 

that we have been given the power of choice. " 

-Bryant McGill,  

 

जीर्नयवते्त किा घडत असते. व्यर्हवरवत किा घडिे यवचव 

आधवर इच्छव-किा (State of Want vs State of Art) असव 

असतो. किा यव सांदभवात "कवयाकौिल्य" सां्कवर जीर्नशर्कवसवत 

आर्श्यक असतो. (हवच भगर्दगीतेचव िखु्य शर्र्षय आह)े 

अन्सयथव इच्छव हवर्ी होर्नु(िनोर्ि) िनषु्ट्यवलव अिवांत करत,े 

ढोंगी करत,े बशुद्धभ्रि होर्नु अखेर बशुद्धनवि होतो.  

 



किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन् । 

इांशद्रयवथवान शर्िढूवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।।(३-६) 

 

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगः तेर्ष ुउपजवयते।(२. ६२) 

्िशृतभ्रांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।(२-६३) 

 

यवच पवश्वाभशुिर्र किाकौिल्यवचव सांदिे भगर्दगीतव दते आह,े 

ज्यविळेु किा जीर्नवच्यव सर्वांगीि शर्कवसवचे सवधन ठरत.े  

 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन। 

िव किाफलहतेःु भःू िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि।।(२-४७) 

 

्र्तःचव शनिाय अशधकवर(Power of Choice) हव 

किाकौिल्यवचव प्रवि आह.े  

 

"Regardless of what you lose or the challenges you 

face, you will never lose your power to make 

decisions" 

Dr. Jacinta Mpalyenkana,  



 

शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात भगर्दगीतव पररिविवच्यव भयवपवसनु 

िकु्त करत.े  

 

योग्थः कुरु किवाशि सांगां त्यक्त्र्व धनांजय। 

शसशद्धअशसध्योः सिो भतू्र्व सित्र्ांयोग उच्यते।।(२-४८) 

सित्र्योगवने कवया करिे यव प्रशियेत िशक्तची (योग-दःुखवन्सत) 

सवधनव होते.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

**************** 

(२-४७)/५: 

"िव किाफलहतेःु भःू िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि" 

 (अपेिव vs अशधकवर) 

 

Man is fully responsible for his nature and his 

choices.  

Jean-Paul Sartre 

 



र्तािवनवत सखुी रवहिे र्व दःुखी, शनरवि रवहिे ही िनषु्ट्यवचीच 

शनर्ड असते. सखुी होण्यवचव त्यवलव अशधकवर आह ेर् यवचसवठी 

शर्कवसिवगा जवििे आर्श्यक आह.े  

शर्कवसिवगवातील कवयवाची अपेिव vs. अशधकवर ही भशूिकव 

कताव्यविी सांबांशधत असते.  

सिवजवत कताव्य ठरत असते र् कताव्यवलवच आव्हवन शिळत 

असते. सिहुवत एखवद्यव प्रश्नवर्र, शर्र्षयवर्र चचवा होते, (सविशुहक) 

शनिाय होतो र् यवच शनिायवनसुवर व्यशक्तलव कताव्य प्रदवन होते. 

यवच प्रशियेत अजुानवचे शनयतकवया ठरते. पि कताव्य यव सांदभवातच 

अजुानवलव सांिय उत्पन्सन होतो. दःुखी िवल्यविळेु यदु्ध न करिे ही 

शनर्ड करतो. आपल्यव िवनशसकतेनसुवर ्र्तःच्यव कताव्यवशर्र्षयी 

भवष्ट्य करतो.  

कताव्य vs. अपेिव 

यदु्धकवयवाने कवय शिळेल?यवर्र भवष्ट्य करतो र् िी योग्य आह,े 

जबवबदवर आह!ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी यदु्ध करिे धिवाशर्रुद्ध आह े

र् धिापवलन िविे कताव्य आह ेही भशूिकव घेतो. कवयवाने कवय 

शिळेल?धिा !अिी भवर्षव अजुान र्वपरतो, त्यवच भवरे्षचव श्रीकृष्ट्ि 

र्वपर करतवत.  



कताव्यवचव धिवािी सांबांध येतो, तेंव्हव कताव्य vs अपेिव यवत 

शनिवाि होिवरव Tie (द्वांद्व)सोडशर्ण्यवसवठी "्र्धिा" यव िब्दवलव 

highlight केले आह.े  

*्र्धिवाचरि करण्यवसवठी तझु्यव ्र्भवर्शनयत सहजकवयवालव 

सांधी शिळवली आह े. यवद्ववरे तलुव ्र्गाद्ववरच उघडे िवले आह.े  

*धिवासवठी ्र्धिवाचरि केले नवही तर ्र्गवापवसनु र्ांशचत 

होिील. तलुव जे लोक िरु म्हिनु ओळखतवत, त्यवांचव अपेिवभांग 

होईल. ित्ुांनव तिुी टर उडशर्ण्यवची सांशध शिळेल. ही अपशकशता 

सांभवशर्तवलव ितृ्यपेुिवही भयवर्ह असते.  

*्र्धिवाचरि करुन शजांकलवस तर रवज्य भोगिील, र् ितृ्य ु

आलव तर ्र्गाप्रवशि होईल.  

 

यवप्रिविे धिा यव सांदभवात कवयवाचे िहत्र् ्पि होते. यवनांतर 

जीर्नविी सांबांशधत असलेलव अशधकवर vs अपेिव हव िलुभतू 

भवग येतो.  

अपेिव vs. अशधकवर 

In the roles of life where you fulfill responsibilities, 

you have personal rights.  

यवच सांदभवात जीर्न र् शर्कवसवचव अशधकवर ्पि होतो. 

शर्कवसिवगवार्र कवया करण्यवचव(शनिाय) अशधकवर असतो. िनषु्ट्य 



किाफलवची अपेिव करुन सांियी होतो र् शनशककय होतो र् 

्र्तःच्यवच शर्कवस अशधकवरवचव त्यवग करतो. हवच अशधकवर 

र्वपरण्यवसवठी शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र भगर्तगीतव ्पि करते.  

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन। 

िव किाफलहतेःु भःू िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि।(२-४७) 

Priority 

इच्छव-अपेिेिळेु कवयाफलवत आसक्त असतो. र् योग्य-अयोग्य यव 

द्वांद्ववत सवपडतो. कवयवातील योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववपेिव कवयवाद्ववरे 

योग (दःुखवन्सत, िवश्वत सखु) िहत्र्वचव (Priority)असतो. 

सित्र्योगवने कवया घडण्यवसवठी कवयवाचव एकशनिय हर्व असतो. 

यवचसवठी बशुद्धयोगवचे िहत्र् (बशुद्धभ्रि vs बशुद्धयोग) आह.े 

अथवात हव शर्कवसिवगा "अितृत्र्वय कल्पते" ठरतो. ह े

Transformation बशुद्धयोग ठरते. म्हिनु येथे बशुद्धयोगवलव 

Priority आह.े (बशुद्धयोग ईश्वरवची सर्ाश्रेष्ठ कृपव असते. ज्यविळेु 

हृदयवतील अांधवरवचव नवि होतो. ) 

दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

 **००००० 

  



 (२-४८) 

************************* 

योग्थः कुरु किवाशि" सांगां त्यक्त्र्व धन्जय। 

शसशद्ध अशसशद्धयोः सिो भतू्र्व सित्र्ां योग उच्यते।। 

************************* 

 

(२-४८)/१ : "योग्थः कुरु किवाशि " 

 

 ( " Elevating yourself to higher level of 

consciousness. ") 

"योग्थः कुरु किवाशि" सांगां त्यक्त्र्व धन्जय।(२-४८) 

 

शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात कवया जबवबदवरीने करिे, शनषे्ठने करिे, 

पररिविभयवलव सित्र्योगवन ेReplace करिे. अथवात कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त करुन िशक्तची (शनभायतव, दःुखिशुक्त-योग ) ही सवधनव 

आह.े यवसांदभवात पशुढल िब्द आले आहते.  

१. बशुद्धयोग :ईश्वरविी connect होिे म्हिजे Activation of 

Higher consciousness .  



२. कवयवाचव दृढशनिय : यवत शनिाय अशधकवर, र् दृढशनिय 

असतो.  

३. योग्थ र्शृत्तने कवया  

४. बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः (२-४९शनष्ट्कवि किा 

रह्य) 

४. बशुद्धयकु्त : योग्य-अयोग्य यव द्वांदवपवसनु िकु्त. Priority असते- 

योगः किास ुकौिलि ्.  

५. उपलशब्ध : "त्वयते िहतो भयवत ्"अथवात शनभाय होिे .  

 

िनोर्ैज्ञवशनक शर्शे्लर्षि : 

सकवि कवयवात Lower consciousness शियवशिल असते. 

Lower consciousness( िन -Senses mind, Ego mind 

)िळेुच दःुख(attached pain) असते. म्हिनु व्यर्हवरवतील कवया 

"योग्थः कुरु किवाशि" यव अर््थेसवठी " Transformation 

"हवच यवांतील शर्र्षय आह.े  

 

िनषु्ट्य ईश्वरभशक्त करतो. पि व्यर्हवरवत िवनशसकतेची पररिव होत 

असते. म्हिनु व्यर्हवरवत िवनशसक आरोग्य "Mental 

Wellness" यवसांदभवात "ईश्वरश्रद्धव " यवचव उपयोग Higher 

consciousness सवठी येथे केलव आह.े शकां र्व चवांगलेपिव यवलव 



ईश्वरज्ञवनविी (अव्यक्त) जोडले हव बशुद्धयोग. अथवात कवयवाचव 

दृढशनिय ह ेसवधन आहे. म्हिनु "योग्थ" सांदभवात 

शनिायअशधकवर, शनिायिितव यवलव िहत्र् आह.े कवयवाच े

शनयोजन, Goal ठरशर्िे-Execution ची Deadline, 

Commitment-र्चन यवचे िहत्र् जविनु कवयवाचव दृढशनिय 

होत असतो. र् कवयवाद्ववरे भशक्त घडते.  

 

"Our greatest human adventure is the evolution of 

consciousness. We are in this life to enlarge the 

soul, liberate the spirit, and light up the brain. " 

Tom Robbins 

 ******** 

 

२. ४८/२ : 

"योग्थः कुरु किवाशि सांगां त्यक्त्र्व धनांजय" 

(शनर्ड, शनिाय र् अशधकवर Choice Architecture) 

 

एकव व्यशक्तकडे परु्ाजवांची रुद्रर्ीिव असते. त्यवलव ती अडगळ 

र्वटते र् तो कचरवपेटीत फेकुन दतेो. एक सवध ुर्त्यवने चवललव 



असतो. तो ह ेदृश्य पवहतो. रुद्रर्ीिव घेतो र् िधरु सांगीत त्यवतनु 

शनिवाि करतो. लोक जितवत र् आनांद घेतवत. र्ीिव फेकिवरव 

व्यशक्त र्ीिव िविी आह ेम्हिनु परत िवगतो. सवध ुम्हितो, तलुव 

र्ीिवचे िहत्र् कळले, तसेच जीर्न आह,े यवचे िहत्र् कळले 

नवही तर ते व्यथा, भवर र्वटते.  

 

सिवजवतील व्यवर्हवररक प्रशियव शनरोगी बनशर्ण्यवसवठी 

िवनसिवस्त्रवचव उपयोग व्हवर्व हव नोबेलशर्जेतव प्रव. ररचडा 

थॅलरचव िोध िहत्र्वचव आह.े अथािवस्त्रवलव िवनसिवस्त्रवची जोड 

दिेे आर्श्यक आह,े ह ेत्यवांनी "Improving Decesions 

about Health, Wealth &Happiness यव पु् तकवतनु व्यक्त 

केले.  

 

शनिायवर्र शनर्डीचे पररिवि : 

 

शनर्ड र् शनिाय ह ेदोन रे्गळे िब्द आहते. जेंव्हव अनेक पयवाय 

उपलब्ध असतवत, तेंव्हव योग्य शनर्ड करण्यवची जबवबदवरी येते. 

ही जबवबदवरी योग्य ररतीने पवर पडवर्ी(Decesion making) 

यवसवठी Choice Architecture यव िब्दवची योजनव प्रव. थॅलर 

यवांनी केली.  



 

इतरवांनी कवय करवरे्, यवर्र बरेच उपदिे असतवत. आपि हवच 

आलवप ऐकत असतो, बोलत असतो. र् ही जीर्नरुशप र्ीिव 

र्वजशर्ण्यवचे ज्ञवन दलुाशित होते. यव पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतेतील 

(्र्तःचवच) Choice architecture (Self Decesion 

making -िवनसिवस्त्र , अशधकवर यवचे िहत्र् )जविनु घिेे 

आर्श्यक आह.े  

 

अजुान यदु्धिेत्वर्र दःुखी होतो. यदु्ध करण्यविळेु दःुख होईल हव 

शर्चवर येतो र् आतव त्यवलव यदु्ध करिे र्व न करिे यवत शनर्ड 

करवयची असते. त्यवनसुवर तो यदु्ध न करिे ही शनर्ड करतो. येथे 

अजुानवची आांतररक िनःश्थशत त्यवच्यव शनर्डीस कवरि असते. 

िवनसिवस्त्रवच्यव भवर्षेत हव Locus of control असतो, जो 

िनषु्ट्यवच्यव Belief system लव र् पयवायवने शनर्ड शनयांशत्त करते.  

 

भगर्तगीतेनसुवर आत्िर्ि अर््थेत जीर्ननवरे्र्र शनयांत्ि असते 

तर िनोर्ि अर््थेत जीर्ननवर् पवण्यवर्र र्हवत असते र् 

र्वर् यवने शनयांशत्त होते.  

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यद ्िनः अनशुर्शधयते। 



तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

यव पवश्वाभशुिर्र आत्िर्ि अर््थव यव सांदभवात "योग्थ" िब्दवचे 

िहत्र् आह.े र् यवचबरोबर अशधकवरवची जवगशृत भगर्तगीतेने 

केलेली आह.े.  

 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

योग्थः कुरु किवाशि सांगां त्यक्त्र्व धनांजय। 

शसशद्ध अशसद्धः सिो भतू्र्व सित्र्ां योग उच्यते।।(२-४८) 

 

 िनषु्ट्यवलव किा करण्यवचव शनिाय अशधकवर आह.े जगवत लोक 

आपलव अशधकवर र्वपरुन किा करीत असतवत. जे प्रत्यिवत घडत 

असते हव किवाचव पररिवि असतो. पररिवि चवांगलव व्हवर्व ही 

िनषु्ट्यवची इच्छव असते. यविळेु पररिविवच्यव भयवनेच िनषु्ट्य किा 

टवळतो. येथे िवनसिवस्त्र र् अशधकवर यव दोहोची जवगशृत आह.े  

 

योग्थ हव िब्द Higher consciousness यवसांबांधी आह.े 

शनर्ड र् अशधकवर यव सांदभवात प्रव. थॅलरचव Choice 

Architecture र् "योग्थ" यव दोन िब्दवचव पर्परसांबांध 



आढळतो. किवाद्ववरे योग सवध्य करिे म्हिजे फल हव ईश्वरवचव 

अशधकवर आह ेह ेजविनु फल ईश्वरवलव सिशपात करिे अथवात 

लवभ र् हवशन यव दोन्सहीिध्ये सित्र् सवध्य करिे . यवद्ववरे (सित्र्) 

योगसवधनव(दःुखवन्सत) करिे. यवलव सित्र्योग म्हटलेले आह.े 

(आपल्यव अशधकवरवत जे आह ेते करीत रवहिे बवकी ईश्वरवर्र 

सोपर्नु दिे,े कवय घडर्वयच ेतो बघनु घेईल!) 

 

 

"अगर भरोसव ह ैखदुवपर, खदुव र्ही शलखेगव जो नशसबिे ह।ै अगर 

भरोसव ह ैखदुपर तो खदुव र्ही शलखेगव जो तिु चवहते हो।" 

 

 ***** 

  



 (२-४८) 

************************* 

योग्थः कुरु किवाशि सांगां त्यक्त्र्व धनांजय। 

शसशद्धअशसध्योः सिो भतू्र्व सित्र्ांयोग उच्यते। 

************************* 

(२-४८): 

"शसशद्धअशसध्योः सिो भतू्र्व सित्र्ांयोग उच्यते" 

(सखुी जीर्न र् सखुवची सवधनव) 

 

"We are made wise not by the recollection of our 

past, but by the responsibility for our future. " 

George Bernard Shaw 

 

िहशर्षा र्वशल्िकीच्यव परु्वाश्रिीच्यव र्वल्यवलव ्र्तःची चकु 

कळली, जबवबदवरी जविली. र् पढुील र्वटचवल सरुु केली. 

यवतनुच िहशर्षा र्वशल्िशकचव उदय िवलव.  

 

जीर्नवत इच्छवपतुीसवठी किा करिे ही "Survival mode" 

िधील सविवन्सय श्थशत असते. अथवात िनषु्ट्यवच्यव कवयवाचव सांबांध 



त्यवच्यव सखुविी असते. सखुवचव सांबांध त्यवच्यव इच्छवपतुीिी 

असते. अजुानवलव दःुख िवल्यविळेु तो म्हितो, रवज्यसखुवची 

िविी इच्छव नवही िग यव घोरकिवाचे प्रयोजनच कवय? 

 

िनषु्ट्य सिहुवत जगत असतवांनव ्र्तःची जबवबदवरी न श्र्कवरतव 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव, धिवाचव दवखलव दतेो. 

िनषु्ट्यजीर्नवचे हचे र्व्तर् अजुानशर्र्षवदयोगवत ्पि होत ेर् 

यथेनुच भगर्दगीतव ज्ञवनवची सरुुर्वत होते. कवरि िनषु्ट्यवच्यव 

"यवच"सांर्यीिळेु त्यवच्यव शर्कवसवलव खीळ बसते.  

 

"जबवबदवर " यव सांदभवात ्र्तःचव शर्कवसिवगा जवििे र् 

त्यवसवठी सां्कवर हवच भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े िनषु्ट्य सिहुवत 

असलव तरी तो ्र्तःचवच िवगा चवलत असतो. हव िवगा चवलतवांनव 

्र्धिवाचरि करतो. यवचव अथा तो आपल्यव (शनयत)कवयवार्र 

्र्धिवाचे शिक्कविोताब करतो, तेंव्हव ्र्तःचव िवगा िवगा बनतो.  

 

यवच िवगवाचे ज्ञवन ्पि करतवांनव पररिवि यव सांदभवात अजुानवलव 

म्हटल,े यि शिळवले तर रवज्य भोगिील, अपयि आले तर 

पणु्यकिवाचे फळ शिळेल अथवात चवांगली गशत शिळेल. यवप्रिविे 



किासां्कवर यवसवठी सवांख्य र् योग यव दोन शनषे्ठचे ज्ञवन ्पि 

करतवांनव दसुरव बशुद्धयोगवचव भवग पररिवििशुक्तचव असतो.  

बधु्यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

 

िनषु्ट्यवलव जे जीर्न शिळवले आह ेत्यवत( सखुदःुख, यि अपयि 

इ. ) द्वन्सद्व (Polarity) अनभुर्त असतो. "चवांगलेपिव" यव 

सांदभवातही अजुान द्वन्सद्ववच्यव जवळ्यवत अडकतो. आपि लोभी 

आहोत असे शिक्कविोताब करतो. हव द्वन्सद्व शर्कवसवलव शखळ 

बसशर्तो म्हिनु भगर्दगीतव यव द्वन्सद्ववपवसनु सवर्ध रवहण्यवचव 

सांदिे दते.े  

तयोःन र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिु ... (३-३५) 

 

भगर्दगीतेने बांधन-िोि ह ेिवस्त्र highlight केले आह.े यवच 

सांदभवात जीर्निवगवात शनद्वान्सद्व असिे म्हिजे Tiebreaker यव 

अथवाने ्र्धिा िलु्यवचे िहत्र् आह.े  

 

"शनद्वान्सद्व " यवच सांदभवात िवगवात सित्र्, दृढत्र् असे िब्दप्रयोग 

आहते. बशुद्धयोग शनषे्ठत (यि-अपयि यवांत सित्र् सवध्य करुन) 



सित्र्योगवने कवयारत असिे अथवात "योगः किास ुकौिलि"् असे 

कवयाकौिल्यवचे ज्ञवन ्पि केले आह.े  

 

बशुद्धयोग: 

बशुद्धयोग म्हिजे बशुद्धचे श्थरत्र् (सखु) र् जीर्निवगा येथ े

"अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय 

असतो. किा करण्यवचव अशधकवर म्हिजे शनिायअशधकवर असतो. 

शनष्ट्कवि किा म्हिजे ईश्वरवलव फलसिपाि/सित्र्योगवने कवयारत 

असिे. बांधन-िशुक्त यव सांदभवात हव िशुक्तचव म्हिजे पिुा 

्र्वतांत्र्यवचव िवगा असतो. यव िवगवात बशुद्धयोग ही Priority 

असते.  

 

शसशद्धअशसध्योः सिो भतू्र्व सित्र्ांयोग उच्यते।(२-४८) 

दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धन्जय।(२-४९)  

 

 ******** 

  

  



(२-४९) 

************************* 

दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।। 

************************* 

 

(२. ४९)/१:"दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय" 

 

जीर्नवचे रह्य: जन्सि आह ेतर ितृ्य ुआहचे, िग यव जीर्नवचे 

प्रयोजन कवय?हव प्रश्न कधीतरी जीर्नवत डोकवर्तो. जीर्नवत 

घटनव घडत असतवत. िनषु्ट्य आपल्यव ज्ञवनवनसुवर जगत असतो. ह े

ज्ञवन त्यवची Belief system असते. कवयारत असतो र् 

सिथानवसवठी भवष्ट्य बोलत असतो.  

 

जीर्नवतील कोित्यवही प्रश्नवचे उत्तर िनषु्ट्य व्यर्हवरवत िोधत 

असतो. िहवभवरतवत यवच व्यर्हवरवद्ववरे धिायदु्ध ठरते. प्रत्यि 

यदु्धवचे रे्ळी िवत् अजुान "िलव कवांही नको " म्हिनु दःुखी िनवने 

्र्तःचे सिथान करतो. पररिविभयवने शनशककयतव शनर्डतो. पि 

्र्तःच्यव भशूिकेलव ज्ञवनी दिाशर्तो.  



 

ह ेजीर्नच शर्कवसिवगवार्र असते. पि अहांकवरवचव आश्रय 

असल्यविळेु सिथान सांर्य असते. (आत्िशर्श्ववस र् अहांकवर 

यवांतील भदे जवित नवही). सिथान सांर्यीिळेु ्र्तःचे र्व्तर्च 

hide करतो. हीच सांर्य जडल्यविळेु िखु्य प्रश्न sidetrack होतो. 

आशि जीर्नवचे कोडे कधीच उलगडत नवही. यविळेु अिवांत 

असतो, सकवि (इच्छवशचांतन) िवनशसकतव असते. अिवांतीर्र 

उपवय म्हिनु भवष्ट्य बोलतो. असे भवष्ट्य नकवरवत्िक असते शकां र्व 

(शिर्थयव )शनरथाक असते. ्र्तःच्यव शर्कवसिवगवार्र ्र्तःच 

अडथळव करतो.  

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

अजुान अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. भगर्तगीतव यव भशूिकेतील चकु 

दिार्नु दते.े ्र्तःच्यव र्व्तर्वचव श्र्कवर न करतव judgement 

thinking र्वपरुन ्र्तःलव ज्ञवनी ठरशर्ण्यवचव प्रयत्न असतो. 

हवच अहांकवर असतो. िनषु्ट्य आह ेतेथेच थबकतो. जीर्नवचव 

शर्कवसिवगा जवित नवही र् जीर्नवचव शर्कवसिवगा हवच 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय बनतो.  

 



व्यर्हवरवत उपयोगवत यिेवरे किा शर्कवसवचे सवधन आहे. यवच 

किवाद्ववरे ्र्तःलव सिि करिे हव शर्र्षय येथे येतो. र् यवच 

अनरु्षांगवने जीर्नवचे रह्य उलगडते. जगवतील ज्ञवनवचव स्त्रोत ईश्वर 

आह ेर् त्यवचवच अांि जीशर्त तत्र्वत असतो. म्हिनु बशुद्धयोग 

ज्ञवन आह.े यविळेु जीर्नवचे रह्य उलगडते.  

 

यव ज्ञवनविळेु जीर्नशर्कवसवचव िवगा "ितृ्योिवां अितृांगिय" 

(marching towards God) होतो. यव िवगवार्र कवयवाद्ववरव 

ईश्वरभशक्त घडते. ्र्तःच्यव िवगवाचे Awareness कवयासा्ं कवरवने 

येते. यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही. अडचिी 

शर्कवसवसवठी कवयासांधी जवितो.  

 

दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

किवापेिव बशुद्धयोग श्रेष्ठ आह.े असे असले तरी बशुद्धयोगविळेु 

जीर्न शर्कवसिवगवार्र असत.े यवचसवठी कवयाकौिल्य धवरिेचे 

िहत्र् आह ेज्यविळेु शनष्ट्कवि किा घडते. शनयतकवया ्र्धिा करिे 

यवांत कवया (ईश्वरवलव) सिपाि होते. ्र्तःचव शनिाय र्वपरुन 

कवयवाचव दृढशनिय करतो र् योग्थ र्तृ्तीने(शनष्ट्कवि किा) कवया 



करतो. यवत फलसिपाि असते. यवप्रिविे भगर्तगीतेतील 

बशुद्धयोगवचे िहत्र् जविले तर जीर्नवचे रह्यच उलगडते.  

 

बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ््कक्ष्यशस।।(१८-५८) 

 

अथवात अहांकवरवची करवित अनवकलशनय असते. त्यवचे 

replacement करण्यवसवठी बशुद्धयोग िहवन सवधन आह.े 

(यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय िहत्र्वचव असतो. )यविळेु 

शर्कवसिवगवार्र असतो.  

 

व्यवर्हवररक बोध: घटनव घडत असतवत, लोक भवष्ट्य बोलत 

असतवत. शर्कवसिवगवातील आत्िशर्श्ववस अनभुशुत असते, तर 

नकवरवत्िक भवष्ट्य अहांकवरविळेु असते. जगवत कतृात्र्वलव ियवादव 

नवही, िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवलव िवत् ियवादव आह.े पि ज्ञवन अियवाद 

आह.े यव ज्ञवनवचव स्त्रोत ईश्वर आहे. ज्ञवन यव सांदभवात ज्ञवनवचव 

आश्रय होण्यवसवठी बशुद्धयोगवचव आश्रय भगर्तगीतेने suggest 

केलव आह.े म्हिनु शर्कवसिवगवात अहांकवरवचव आश्रय शक 



बशुद्धयोगवचव(ईश्वरवचव आश्रय)? हचे option िेर्टी श्रीकृष्ट्ि 

दिाशर्तवत.  

 

 

********** 

 

(२. ४९)/२ : "बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ " 

 (I. SELF AWARENESS) 

 

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धन्जय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

योग्य-अयोग्यचव शनिाय र् "योगवसवठी कवया " यवांत योगवसवठी 

(भशक्तसवठी)कवया िहत्र्वचे आह.े हीच शनष्ठव होण्यवसवठी बशुद्धयोग 

आश्रय आह.े  

 

The key to growth is the introduction of higher 

dimensions of consciousness into our awareness.  

Lao Tzu 



 

"Concept of consciousness" as the ability of an 

individual to determine his or her own actions, in 

order to determine which thoughts and actions are 

right, and which actions are wrong.  

Whereas,  

" Concept of self-awareness" perceives human 

beings to be thinkers, and the controller of one’s 

thoughts, rather than being controlled by the 

thoughts.  

 

 

िनषु्ट्य शनशककय कवां होतो? यवचे कवरि भगर्तगीतव येथे ्पि 

करते.  

 

कवयवाचव दृढशनिय होण्यवसवठी बशुद्धयोगवचे िहत्र् आह.े चांचलत्र् 

सकवि अर््थेिळेु असते. यविळेु चांचलतव शनशककयतेलव कवरि 

ठरते. चांचलत्र्विळेु कवयवाचव शनिय होत नवही, शकां र्व सकवि 

कवयारत असतो, ज्यवांत कि र्वटत असते. अथवात सकवि अर््थेत 

कवया कि असते र् शनष्ट्कवि अर््थेत Pleasure असते.  



 

"When work is a pleasure, life is a joy! When work 

is a duty, life is slavery. " 

Maxim Gorky 

 

 व्यर्हवरवत कवया घडण्यवसवठी कवयवाच्यव Right or Wrong 

पेिव शनिाय घणे्यवचव आग्रह होतो. Right or Wrong यव 

चांचलत्र्वर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी बशुद्धयकु्त अर््थव आह.े 

यवत योगवसवठी किा(शनष्ट्कवि किा)ही Priority असते. यविळेु 

बशुद्धयोग िनषु्ट्यवलव सशिय करते.  

 

िनषु्ट्यवलव बशुद्धची िहवन दिे प्रवि आह.े बशुद्धचव िोहविळेु होिवरव 

भ्रि ही भगर्तगीतेची सरुुर्वत आह.े तर हव भ्रि होण्यवची 

कवरिेही ्पि केलेली आह.े यवच सांदभवात बशुद्धभ्रि र् बशुद्धयोग 

यवांतील भदे जविलव तर सिवजवत चवलिवर् यव भवष्ट्यवतील बौशद्धक 

कसरत जवितव येते र् यविळेु अिव भवष्ट्यविळेु भ्रि होत नवही. 

तसेच भ्रि करिवरे शनरथाक भवष्ट्य र् शनरोगी सांर्वद यवतील भेद 

्पष्ठ होतो. हचे "SELF AWARENESS" यव सांदभवात 

अपेशित असते.  

 



 व्यर्हवरवत आपली बवज ुर्रचढ करुन सवांगिवरे भवष्ट्य बोलतवांनव 

लोक आढळतवत. एखवद्यव रवजशकय नेत्यवने चकुीचे भवष्ट्य केले 

तरी ते कसे योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी त्यवचे follower नेते 

भवष्ट्यवची कसरत करीत असतवत. यवउलट एखवदव शर्द्ववन व्यक्तीही 

"िी सत्य सवांगत आहो लोक ऐकतच नवही" अिी तिवर व्यक्त 

करतवांनव आढळतो. शनशककयतेचे सिथान शकशतही सुांदर भवष्ट्यवत 

केले तरी ते भवष्ट्य शनरथाक ठरते, ह ेभगर्तगीतव सरुुर्वतीलवच 

दिाशर्त आह.े  

 

"It is by acts and not by ideas that people live. " 

Anatole France  

 

शनशककयपेिव सशियतव श्रेष्ठ, सकवि कवयवापेिव शनष्ट्कवि कवया श्रेष्ठ, 

यवप्रिविे कवयवापेिव बशुद्धयोग श्रेष्ठ . यव अथवान ेसशिय होण्यवसवठी 

"बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ" हव सांदिे आह.े  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 



अथवात बशुद्धयकु्त अर््थेत योग्य-अयोग्य हव शर्चवर िनषु्ट्यवलव 

(्िशृत)भ्रशित करीत नवही. तर योगवसवठी (भशक्तसवठी) कवया ही 

शनष्ठव असते.  

 

 ******** 

२-४९/३:"बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः" 

 (II. बौशद्धक पांगतु्र् vs. बौशद्धक सिि) 

 

शनष्ट्कवि किा हव सांदिे "आदिा" (्र्वशथा vs. त्यवग) यव सांदभवात 

लोक ऐकत असतवत. र् यविळेु "फलहतेर्ः" यव िब्दवचव ्र्वशथा 

असव message जवतो. पि प्रत्यिवत िवनर्ी जन्सिवतील "बौशद्धक 

पांगतु्र् vs बौशद्धक सिितव " हव सांदिे भगर्तगीतव यथेे दते आह.े  

 

िवनर्ी जन्सिवतील दबुालतेचे भगर्तगीतव शनदवन करते. र् सिि 

होण्यवचव िवगा सवांगते. िनषु्ट्य शर्कवस करण्यवसवठी जन्सिवलव आलव 

पि असहवय(पांग-ुदबुळव) म्हिनु जगत असतो, यवचे कवरि 

चकुीच्यव धवरिेिळेु, सां्कवरविळेु दबुालतव Conditioned 

िवलेली असते. र् "Born to win but conditioned to 

loose" अिी जीर्नवची श्थशत बनते. यवच सांदभवात अनेक 

उदवहरिे आपि ऐकत असतो: 



*लहवनपिी हत्तीच्यव पवयवत सवखळी टवकली शक िोठेपिी 

दोरखांडही परेुसे ठरते.  

*कोंबड्यवांच्यव कळपवत र्वढलेले गरुडवचे शपल ुिोठेपिीही 

जिीनीर्रच रवहत.े  

*शपांजर् यवत र्वढलेल्यव पिवचे पांख आपोआपच किकुर्त 

होतवत.  

*एकव िलुवलव चकुीच्यव सांगोपनविळेु बौशद्धक पांगतु्र् येते. तेंव्हव 

िवांटेसरी आपलव रै्द्यशकय व्यर्सवय सोडुन ्र्तः Preschool 

education सरुु करत.े Life honesty, Purpose loyalty यवचे 

ह ेएक िहवन उदवहरि आह.े  

 

 "चवांगले "यव सांदभवात चवांगले म्हिवरे्, ्ततुी करवर्ी यविळेु िनषु्ट्य 

सकवि कवयारत असतो. चवांगलेपिविळेुच अजुान दःुखी होतो. र् 

शनशककयतेलव आदिा सांबोधतो. त्यवचव जीर्नवचव शर्कवसिवगा येथे 

थवांबलव असतो. पि चकुीच्यव धवरिेिळेु िवनशसक दबुळव होतो. 

यवच अर््थेत बशुद्धभ्रि असतो. ही बौशद्धक दबुालतव ठरत.े म्हिनु 

बशुद्धयोगवचे प्रयोजन आह.े "फलहतेर्ः" अथवात सकवि किा 

सांिय शनिवाि करते. तर बशुद्धयोग किवातील योग्य-अयोग्य हव द्वांद्व 

शिटर्ते. म्हिनु यव अर््थेत शर्कवसिवगा थवांबत नवही. सिि 

होण्यवसवठी "योगः किास ुकौिलि ्" ह ेिवस्त्र जवित असतो. 



म्हिनु शर्कवसिवगवात बशुद्धच ेिहत्र् ही Priority दिाशर्ली आह.े 

(Not फलहतेर्ः but बशुद्धयोग) 

 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।(२-४९) 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभेसकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

 

"Nothing can stop the man with the right mental 

attitude from achieving his goal; nothing on earth 

can help the man with the wrong mental attitude. "  

-- Thomas Jefferson 

 ********* 

(२-४९)/४: 

"बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिवः फलहतेर्ः" 

(III. Right mental attitude) 

 

 

"Nothing can stop the man with the right mental 

attitude from achieving his goal; nothing on earth 

can help the man with the wrong mental attitude. " 



-Thomas Jefferson 

 

*Wrong mental attitude vs. Right Mental attitude :  

 

Right mental attitude हव भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े 

जीर्नवत सखुी व्हवरे् ही िनषु्ट्यवची ्र्वभवशर्क इच्छव असते. यवच 

सखुवच्यव इच्छेने जगत असतवांनव दःुखविी, अडचिीिी सविनव 

होतो. हव सविनव करिे म्हिजेच Internal battle असत.े यवच 

battle ची ओळख भगर्दगीतव करुन दतेे. हव सविनव करण्यवस 

असिथा ठरलव तरी िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य सिजनुच जगत असतो 

र् Wrong mental attitue चव शिकवर होतो.  

अजुानशर्र्षवदयोगवद्ववरे Wrong mental attitude चे दिान होते. 

शनदवन होते.  

 

"Nobody thinks that they're evil or bad, they think 

that they're doing the right thing. So many people in 

the world would rather stay in a situation that's 

painful but familiar because they're comfortable 

with it. Not a lot of people have the strength or heart 



to realize when something's not good for them and 

to turn around and be alone. " 

 

*The psychology 

Victim of Dualistic paradigm behaviors: 

 

The people of this world have long had a tendency 

to judge most everything in terms of  

light vs. darkness,  

good vs. evil,  

us vs. them 

 Our lives are filled with these and many other 

dualities. These dualities can easily lead to a 

polarization of beliefs and lifestyles.  

 

When we don't live with clear intentions, many 

people can be pulled down a destructive path by 

circumstances, become victim of dualistic paradigm 

behaviors.  



 

 

*उपवय : 

Psychological approach: 

By developing clear purpose and intentions and 

following these to the best of our ability, we can 

shift from dualistic old paradigm behaviors to 

develop healthier, more harmonious ways of living 

with each other.  

 

भगर्दगीतव : 

Mental attitude यवच सांदभवात द्वन्सद्ववलव र्ि होउ नको असव 

सांदिे भगर्दगीतव दतेे.  

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

 द्वन्सद्व vs. शनद्वान्सद्व होिे यवचसवठी " सकवि किा vs शनष्ट्कवि किा" 

असे Transformation आह.े व्यर्हवरवत (सकवि) किा घडतवत. 

सकवि किवािळेु द्वन्सदवलव र्ि असतो. हव द्वन्सद्व किाफलवतील यि-



अपयि असव असतो तसेच किवातील योग्य-अयोग्य असव 

असतो. म्हिनु बशुद्धयोगवची Priority असते. किवाद्ववरे सित्र्योग 

ह ेकिाकौिल्य बशुद्धयोगविळेु सवध्य होते.  

 

किाफल vs बशुद्धयोग : 

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

बशुद्धयोगविळेु जीर्निवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो.  

दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धन्जय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिवः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

योग्य-अयोग्य कवया vs. योग 

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्।(२-५०) 

 

सवर : 

 



जीर्नवतील ऐश्वया vs सिवधवन/िवशन्सत यवर्र लोक भवष्ट्य करतवत 

र् सिवधवन ही Priority आह ेह ेिवन्सय करतवत. पि व्यर्हवर र् 

िवनसिवस्त्र यवांचव िवशस्त्रय सांबांध जवित नवही. यवर्रच 

भगर्दगीतव प्रकवि टवकते. कवरि Mental wellness हव शर्र्षय 

जरी दलुाशित केलव तरी अिवशन्सत िवत् ( Sress, Tension, 

Worries) कळत असते.  

जीर्नयवत्व पढेुपढेु सरकत असते. हचे जीर्न असते. जीर्नयवते्त 

िनषु्ट्य व्यवर्हवररक दृशिकोनवतनु Wrong vs. Right असे भवष्ट्य 

करतो, जगतो. पि िवनसिवशस्त्रय दृशिकोनवतनु(Wrong mental 

attitude vs Right mental attitude) जीर्नवकडे पहवत नवही. 

शनशककयतेचे सिथान करिवरव अजुान नव केर्ळ व्यवर्हवररक 

दृशिकोनवतनु चकुीचव ठरतो, तर िवनसिवशस्त्रय दृशिकोनवतनु सदु्धव 

चकुीचव ठरतो. भगर्दगीतेने व्यर्हवर र् िवनस यवचव सिन्सर्य 

सवधलेलव आह.े Mental Weakness यव सांदभवात 

भगर्दगीतव"िदु्रां हृदयदौबाल्य" असव उल्लेख करते तर Mental 

Wellness यव सांदभवात योग, श्थतप्रज्ञ यवचव उल्लेख करते.  

 ******* 

  

  



(२-५०) 

************************* 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।। 

************************* 

 

(२-५०)/१ : 

 " बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते" 

(I. Courage) 

सिवजवत चवांगलेपिव यव सांदभवात चवांगले vs र्वईट (सत्कृत्य-

दषु्ट्कृत्य) यव आधवरवर्र योग्य -अयोग्य ठरशर्ल्यव जवते. अजुान 

आपल्यव शनयतकवयवालव दषु्ट्कृत्य ठरशर्तो. यविळेु त्यवच्यव 

िवनशसकतेत (दषु्ट्कृत्यवच)े भयवलव आश्रय शिळतो. यवच द्वांद्ववर्र 

िवत करण्यवसवठी भगर्तगीतव भय vs शनभाय (Fear vs 

Courage) यवचे िवस्त्र सवांगत.े  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 



"You will never do anything in this world without 

courage. It is the greatest quality of the mind next to 

honor. " 

Aristotle 

 

 " Everyone is afraid of something or someone. The 

difference is how you deal with your fear. Never 

confuse goofiness with real acts of courage. 

Lowering your standards to go along with the crowd 

should never pass for courage. For God has not 

given us a spirit of fear, but of power and of love 

and of a sound mind. " 

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

िवनशसक दबुालतेर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी अथवात िवनशसक 

सबल (धैयार्वन) होण्यवसवठी किायोगवचे िहत्र् आहे.  

 



************* 

(२-५०)/२: 

"बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते" 

 (Right work or right path?) 

 

अजुानवचे व्यवर्हवररक शनयतकवया "योग्य" होते, त्यवलव भ्रि होतो 

र् आपि अयोग्य िवगवार्र आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी धिवाचव 

दवखलव दतेो. जेंव्हव िनषु्ट्य योग्य असनुही ्र्तःलव अयोग्य 

ठरशर्तो हवच भ्रि ठरतो. "योग्य आह ेपि योग्य िवगवार्र नवही ". 

भगर्तगीतव यवच योग्य िवगवाचे ज्ञवन दतेे.  

 

The obstacle is the path. ”– ZEN PROVERB 

 िवगा चवलतवांनव जसव अडथळव असतो, जीर्नवतील दःुख असवच 

अडथळव शनिवाि करीत असते. अजुान म्हितो िलव कवांहीही 

नको!िनषु्ट्यवच्यव श्रीिांतीिी शकां र्व गरीबीिी ईश्वरवचव कवांहीही 

सांबांध नवही. तर िनषु्ट्य योग्य िवगवार्र असिे हवच खरव प्रश्न आह,े 

यवच िवगवाचव ईश्वरविी सांबांध येतो.  

 



अजुान दःुखविळेु ्र्तःलव अयोग्य ठरशर्तो. शनयतकवया योग्य 

असले तरी दःुखिशुक्त किी होिवर?हव त्यवचव प्रश्न असतो. 

भगर्तगीतेचव योग्यिवगा दःुखिशुक्तसवठीच आह.े योग म्हिजे 

दःुखवन्सतिशक्तची सवधनव आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्यभज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

*अडथळव vs शर्कवस: 

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य कवयारत असतो. कवयारत असतवांनव सकवि 

िवनशसकतव र् शनष्ट्कवि िवनशसकतव यवांतील भेद भगर्तगीतव ्पि 

करते. कवया योग्य असले तरी अयोग्य िवगवार्र असण्यवचे कवरि 

सकवि कवया असते. सकवि िवनशसकतेिळेु यि-अपयि, योग्य-

अयोग्य यव द्वांद्ववत सवपडतो र् हव िवगवातील अडथळव ठरतो. 

द्वांद्वर्ि(बांधन) होतो. द्वांद्विशुक्तसवठी कवया सवधन आह.े कवयवाचव 

एकशनिय, ्र्धिा द्वांद्विशुक्त दिाशर्ते. "अितृत्र्वय कल्पत"े हव 

िवगा र् यव िवगवार्र ईश्वरभशक्त घडते.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत। 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 



*शर्कवसिवगवात आत्िर्ि अर््थेचे िहत्र्: 

"अितृत्र्वय कल्पते" हव योग्य िवगवाचव सांदिे आह.े यव िवगवार्र 

शर्चशलत होत नवही. कवयवाचव एकशनिय असतो. ही चांचलिकु्त 

आत्िर्ि अर््थव असते. आत्िर्ि र् िनोर्ि अर््थव हव 

सांदभा िवगवाचे िहत्र् ्पि करते. नवर् र्ल्हर्िे म्हिजे िवगा 

ठरलेलव असतो, तर िवगाच नसेल तर नवर् र्वर् यवने र्वहते ही 

िनोर्ि अर््थव ठरते.  

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यद ्िनो अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

*शनत्य शर्कवसिवगवार्र: 

 

कवया योग्य असनुही अयोग्य िवगवार्र असलेलव भ्रिवत सवपडतो. 

म्हिनु जीर्नशर्कवसवत "योग्य कवया" यवपेिव "योग्य िवगा" यवलव 

Priority असते. यवसवठी बशुद्धयोग िहत्र्वचव आह.े  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 



कवयारत असतवांनव शनष्ट्कवि िवनशसकतव असेल तर शनत्य 

शर्कवसिवगवार्र असतो. यवच पवश्वाभशुिर्र बशुद्धयोग िहत्र्वचव 

आह.े  

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।(२-४९) 

अथवात हव िवगा शनष्ट्कवि किवाचव बनतो.  

 

अथवात  

 

*योग्य कवया vs योग्य िवगा 

 

शनत्य शर्कवसिवगवार्र असवरे् यवसवठी बशुद्धयोगवचे िहत्र् आह ेर् 

शर्कवसिवगवात Priority योग सवध्य करिे असते. यविळेु 

कवयवातील योग्य-अयोग्य हव भेद दयु्यि ठरतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

कवया योग्य शक अयोग्य ह ेशसद्ध करण्यवसवठी प्रज्ञवर्वद चवलतो. 

योग्य िवगवार्र असलेलव कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) सवध्य करतो . 



अथवात यव िवगवार्र(योग) सवधनव घडत असते. म्हिनु कवयवाद्ववरे 

योगसवधनव घडवर्ी यव हतेनेु िवगवालव िहत्र् आह.े  

 

व्यवर्हवररक बोध:शनत्य शर्कवसिवगवार्र असिे यवसवठी बशुद्धयकु्त 

शनषे्ठचे िहत्र् आह.े यवलवच Act in God/Krishna 

consciousness सांबोधले आह.े  

*********** 

 

(२-५०)/३: "त्िवत ्योगवय यजु्य्र् " 

 (Transformation) 

 

"The greatest trap in our life is not success, 

popularity or power, but self-rejection. " 

-Henri Nouwen 

 

िनषु्ट्यवच्यव शर्कवससांदभवात अनेक सांकल्पनव असतवत. 

िनषु्ट्यपरत्रे् ्र्तःच्यव सांकल्पनेनसुवर त्यवची जीर्नयवत्व चवल ु

असते. तो एकतर Creator (नवयक) बनतो, ज्यवची भशूिकव 

जगवच्यव शर्कवसवत सकवरवत्िक सहकवया करीत असते शकां र्व 



प्रेिक बनतो, ज्यवची भशूिकव केर्ळ Survival ची असते. 

आपि "असतो" तोर्र जगवतील घटनवांर्र भवष्ट्य करतो (कसे 

घडले!कवां घडले!कोि चवांगले, कोि र्वईट! इ. )पि, आपि 

"नसलो"तरी जगवची रहवटी चवल ुअसतेच. यवच पवश्वाभशुिर्र 

िनषु्ट्यवलव ्र्तःची भशूिकव जविनु घणे्यवस भगर्तगीतव िवगादिान 

करते.  

 

आपि "असतो " तोर्र जीर्नरुपवने िनषु्ट्यवलव सांधी शिळवली 

असते. ही सांधी गिवर्ली तर आपल्यव जीर्नवचे Status केर्ळ 

Survival असते. Survival सवठी सर्ा जगच जगत असते, 

पिहुी जगत असतो. भगर्तगीतव यवच िदु्यवर्र "त्िवत ्योगवय 

यजु्य्र्" हव सांदिे दतेे. Art of Transformation सवांगते.  

 

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े ज्ञवनशर्ज्ञवनवने जगवलव शर्कवसवची 

नशर्न शदिव शदली. जीर्नशर्कवस सांदभवात भवरतवतील ्र्वतांत्र्यपरु्ा 

कवळ र् ्र्वतांत्र्योत्तर कवळ यवचे उदवहरि बोलके आह.े  

 

 ्र्वतांत्र्यपरु्ा कवळवत दिेवच्यव गररबीसवठी अथर्व कोित्यवही 

दोर्षवसवठी पवरतांत्र्य हचे कवरि जविनु शटकेचे लि इांग्रज होते. 

्र्वतांत्र्योत्तर कवळवत "्र्"च ेसिथान र् "पर"र्र शटकव ही 



िवनशसकतव बदलली नवही. "पर "यव सांदभवात शटकेचे फक्त 

Target बदलले. येथे आपल्यव जीर्न जगण्यवच्यव भशूिकेचे 

Status कवय?हव प्रश्न उपश्थत होतो.  

 

Survival जीर्न जगत असतव आनांदी जीर्न जगतो तेंव्हव प्रश्न 

नसतो. पि दःुख आले, प्रश्न शनिवाि िवलव तर त्यवचे खरे रुप 

व्यक्त होते. पवण्यवत गवळ असलव तरी र्रुन ्र्च्छ शदसते. खडव 

टवकलव तर गवळ र्र येतो. यव अर््थेत िनषु्ट्य चवांगलव असलव 

तरी त्यवची भशूिकव किी असते ?तो कोित्यव Trap िध्ये 

सवपडतो?ह ेदिान भगर्तगीतेत अजुानशर्र्षवदयोगवतनु घडते.  

 

अजुान ्र्तःचे सिथान करतो. र्व्तर्वचव श्र्कवर करीत नवही र् 

प्रज्ञवर्वदी Trap िध्ये सवपडतो. ह ेDefense mechanism ठरते. 

तसेच सिथान िनषु्ट्य करतो. जगवर्र दोर्ष ढकलतो. नैरवश्य असते. 

नकवरवत्िक भवष्ट्य करतो. हव प्रज्ञवर्वदी Trap असतो. नकळत 

िनषु्ट्यवचे ह ेSelf rejection ठरते.  

 

भगर्तगीतव यवच Trap ची ओळख करुन दतेे. यविधनु िकु्त 

होण्यवचे ज्ञवन सवांगते, ज्यविळेु िनषु्ट्य आपल्यव जीर्नवची भशूिकव 

सशिय करण्यवस सिि होतो.  



 

Transforming "Survival" status into "बशुद्धयकु्त"  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुत दषु्ट्कृते। 

"त्िवत ्योगवय यजु्य्र्" योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

Survival status िध्ये कवया सकवि असते. यविळेु द्वांद्व असते. 

"बशुद्धयकु्त" Status िध्ये कवया ईश्वरभशक्तसवठी/योगवसवठी घडते. 

यव प्रशियेत बशुद्धयोग आश्रय, कवयवाचव एकशनिय असतो.  

 

 

"The spiritual life does not remove us from the 

world but leads us deeper into it".  

-Henri Nouwen 

(Dutch priest, professor, writer of 39 books and 

theologian) 

****** 

(२-५०)/४ : "योगः किास ुकौिलि ्" 

 Mindfulness (िवनशसक व्यवयवि) 



 

र्तािवनवत सखुी असिे Mental Wellness दिाशर्त असते. 

सखुी म्हिजे शचांतविकु्त, भयिकु्त, सकवरवत्िकतव.  

जीर्नवत सखुदःुख Lifedrives ठरतवत, म्हिनु इच्छव र् 

त्यवसवठी कवया(State of Want-State of Art) जीर्नवची 

सविवन्सय Life Drive Channel असते. जीर्नवत भोगैश्वया यव 

सांदभवात इच्छव असतवत र् कवया करतो, हव व्यर्हवर असतो. यव 

व्यर्हवरवनसुवर र्तािवनवत कवया ठरत असतवत, कवया होत असते.  

प्रवशिसवठी कवया यवच Life Drive Channel चे ज्ञवन 

असल्यविळेु िनषु्ट्य शचांतव, भय, िोध यव Stress Trap िध्ये 

सवपडतो. िनषु्ट्यवलव र्तािवनवत िवांशत हर्ी असते. कवरि 

र्तािवनच जीर्न असते.  

ईश्वरभशक्त, चवांगले कवया यवद्ववरव िवांशत अनभुर्तो. तरी 

अजुान(चवांगलव असनुही)Stress Trap िध्ये सवपडतो. Stress 

िशुक्त(सिवधवन)सवठी आपल्यव भशूिकेलव धिाकवया सांबोधतो. यवच 

अर््थेत िनषु्ट्य जगत असतो, म्हिनु भय, शचांतव हचे त्यवचे Life 

Drive बनतवत. र् िनषु्ट्य नकवरवत्िक शर्चवर व्यक्त करीत असतो. 

भौशतक इच्छवप्रवशि भशर्ष्ट्यवतील सखु असते. पि जीर्न र्तािवन 

असते. म्हिनु भगर्तगीतव Short term सखु र् Long term 

सखु यवांतील भदे सवांगते.  



येथेच भगर्तगीतेचे जगवतील सर्वात िोठे योगदवन आहे. 

जीर्नवची" योगः किास ुकौिलि ्" अथवात कवयवाद्ववरे 

Mindfulness ची Exercise. िवश्वत सखुवची सवधनव. यवसवठी 

जीर्नवच्यव ज्ञवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह िनोर्ैज्ञवशनक ज्ञवन भगर्तगीतव 

सवांगते. जे ज्ञवन जविले शक, जविण्यवलवयक कवांशहही शिल्लक 

उरत नवही.  

ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनि ्इदां र्िवशि अिेर्षतः। 

यद ्ज्ञवत्र्व न इह भयूो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते।।(७-२) 

*ध्येय: 

श्थतप्रज्ञ यवद्ववरे सखुवचे अांशति सवध्य र्िान केले.  

आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि।्सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्। 

तद्वत ्कविवयां प्रशर्ष्ट्यशन्सत सरे्।स िवांशति ्आप्नोशत न 

कविकविी।।(२-७०) 

सिदु्रवत नद्यव येर्नु शिळतवत, सिदु्र िवांत असतो. जीर्नवची 

सविवन्सय Life drive channel नदीसिवन असते. म्हिनु 

कवयवाद्ववरे योग ही Higher Life drive channel ठरते. यवच 

Channelचे ज्ञवन भगर्तगीतव दतेे, ज्यविळेु र्तािवनवत िवांती 

अनभुर्तो. ही िवश्वत सखुवची Exercise ठरते.  

 

*र्तािवन: 



जीशर्त तत्र्वतील ईश्वर Conscious र् त्यवचव िलु स्रोत शकां र्व 

अांशति धवि ईश्वर यवद्ववरव िहविवगवाच(ेितृ्योिवा अितृोगिय) ज्ञवन 

दतेे. र् हव िवगा Higher Life Drive Channel ठरतो. यव 

िवगवार्र येण्यवसवठी बशुद्धयोग आह.े  

 

"ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।"(१०-१०) 

 

म्हिनु र्तािवनवत िवांती अनभुर्ण्यवसवठी भगर्तगीतव सांदिे दतेे,  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

 

*किा सवधन: 

यव िवगवार्र कवयवाद्ववरव योग ही exercise होते. यवप्रिवि े

योग-कवया-इच्छव श्रेष्ठकशनष्ठचे ज्ञवन दतेे.  

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

यव िवगवार्र असलेले (िवश्वत सखुवच्यव)Exercise लव िहत्र् 

दतेवत. र् योग्य अयोग्य यव सांियवपवसनु िकु्त असतवत.  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 



त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

*कवयाकौिल्य- Values 

Higher Life Drive Channel कळली तरच ्र्धिा र् कवया 

सिपाि, दृढशनिय र् शनष्ट्कवि कवया यवचे  

रह्य कळते.  

 

*"जब जवगो तब सबेरव" ही जवगशृत अजुानविध्ये होते. अिवच 

जवगशृतलव यरुोशपय िनोरै्ज्ञवशनकवांनी Enlightenment सांबोधले 

आह.े  

 

"Whole life is a search for beauty. But, when the 

beauty is found inside, the search ends and a 

beautiful journey begins. " 

 

 

 ***** 

  



२-५१ 

************************* 

किाजां बशुद्धयकु्तव शह फलां त्यक्त्र्व िनीशर्षिः। 

जन्सिबन्सधशर्शनिुाक्तवः पदां गच्छशन्सत अनवियि।्। 

**************************२-५१ 

"किाजां बशुद्धयकु्तव शह फलां त्यक्त्र्व िनीशर्षिः" 

(Art of Transformation) 

 

सविवन्सयतः िनषु्ट्य (किाकौिल्यवच्यव अज्ञवनविळेु) शर्चवर करतो, 

व्यर्हवरवत किा कोित्यव तरी हतेनेु केल्यव जवते, हतेचु नसेल तर 

किवाचे प्रयोजनच किवसवठी?यविळेु शनष्ट्कवि किा(फलवची इच्छव 

न करतव किा करिे!) हव त्यवच्यवसवठी अतक्या शर्र्षय ठरतो. हव 

अतक्या शर्र्षयच भगर्दगीतचेव िखु्य शर्र्षय आह.े यवच 

शर्र्षयवच्यव अनरु्षांगवने शनष्ट्कवि किा, किासांन्सयवस यव सांदभवातील 

ज्ञवन भगर्दगीतेने ्पि केले आह.े  

 

किाजां बशुद्धयकु्तव शह फलां त्यक्त्र्व िनीशर्षिः। 

जन्सिबन्सधशर्शनिुाक्तवः पदां गच्छशन्सत अनवियि।्।(२-५१) 

 



ज्ञवनी, बशुद्धिवन यव सांदभवात बशुद्धयकु्त, िनीशर्ष ह ेिब्द यव सांदिेवत 

आलेले आह.े "बशुद्धयकु्त" हव िब्द सांियिशुक्त, द्वन्सद्विशुक्त, 

दिाशर्ते. यवांत १. कवयवाचव एकशनिय असतो. (चांचलतविकु्त). २. 

यि-अपयि यवांत सित्र्योगवने कवया करतो(- One engaged in 

devotional service) .  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

जन्सिितृ्यचु्यव फेर् यवत सवपडलेलव (जीर्) दःुखविी सविनव करीत 

असतो.  

(जन्सिितृ्यजुरवव्यवशध दःुखदोर्षअनदुिानि।्१३-८) 

यवचसवठी ईश्वरवचव आश्रय(ईश्वरविी जोडि)े हव िहत्र्वचव शर्र्षय 

आलेलव आह.े जेथे दःुखिशुक्त असते, जन्सिबांधन नसते अिव 

शनदोर्ष, िवश्वत ईश्वरवचे ्थवनविी जोडलेलव िवगा "अितृत्र्वय 

कल्पते" (२-१५) असव शनदिे केलेलव आह,े ज्यव िवगवात 

दःुखवर्र िवत होते.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 



यवचवच अथा व्यवर्हवररक सकवि किा(किाजां) जीर्नशर्कवसवतील 

शनष्ट्कवि किवात Transform होण्यवसवठी "बशुद्धयकु्त" यव िब्दवचे 

प्रयोजन आह.े  

 

बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य िद ्शचत्तवः सततां भर्।(१८-५७) 

 

 *********** 

 (२-५२) 

************************* 

यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्यच।। 

************************* 

(२-५२)/१ :  

"यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत" 

(Task of Overriding automatic Behavior) 

 

जसे िनषु्ट्य आरिवत आपले रुप पवहतो, तसेच भगर्तगीतव 

शर्कवसिवगवाचव आरसव दवखशर्ते. िनषु्ट्यवची जीर्नवची 



Movement शनत्य सरुु असत.े ही Movement शर्कवसवची 

असेल तर व्यशक्तित्र् सकवरवत्िक असते.  

 

िनषु्ट्य चवांगले-र्वईट यव आधवरवर्र योग्य-अयोग्य ठरशर्तो. अजुान 

चवांगलव असलव तरी दःुखी होतो र् दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध 

टवळतो, र् त्यव भशूिकेचे सिथान करतो. ही Automatic 

reaction असते. Automatic behavior चव हव पररिवि 

असतो.  

 

जीर्नवत दःुखी असिे, नकवरवत्िक असिे, आळिी असिे, भय 

असिे ह ेAutomatic Behavior असते.  

 

कवय असवर्े? 

 

प्रसन्सन, शनभाय, आत्िशर्श्ववस, सकवरवत्िक व्यशक्तित्र्, 

(जीर्निवगवात दृढतव) Automatic behavior होिे यवसवठी ज्ञवन 

हरे्. हचे ज्ञवन भगर्तगीतव दतेे.  

 



अजुानवलव िोहविळेु Mental infection होते. यव Infection 

पवसनु बशुद्धलव िकु्त करिे हव Task असतो.  

 

We are all hypnotized. How to override such 

automatic behavior is real task before us.  

-Steven Handel 

Professor, Harvard University and Rutgers 

University 

हबाटा ्पेन्ससर म्हितो, "The great aim of education is not 

knowledge butधc्tion. " 

भगर्तगीतव म्हिते, िनषु्ट्य शनत्य शर्कवसिवगवार्र असवर्व.  

शर्कवसिवगवार्र असलेलव िनषु्ट्य सखु िवांशत अनभुर्तो, 

Rightous अनभुर्तो. आत्िशर्श्ववस असतो. सां्कवररत व्यशक्तची 

ही Automatic movement असते.  

ज्ञवनविळेु barrier जवितो. शर्कवसिवगवार्र येतो. यव प्रशियेत: 

 

* र्व्तर् श्र्कवरिे.  

* शर्कवसिवगा जविि.े  

*Barrier जवििे.  



* शर्कवसिवगवार्र चवलिे.  

 

यव शर्कवसिवगवालव शर्ज्ञवनवचव आधवर आह.े जीर्न िरीरयवत्व 

आह ेह ेिनषु्ट्य जवितो. प्रत्यिवत जीर्न िरररवचव प्रर्वस असलव 

तरी रै्ज्ञवशनकदृि्यव तो आत्म्यवचव प्रर्वस असतो. आत्िव 

प्रकृशतगिुवने बद्ध असल्यविळेु जीर्वत्िव असतो. हव जीर्वत्िव 

िरीर धवरि करतो. आत्िोन्सनशत, आत्िर्ि अर््थव शनत्य 

शर्कवस ठरतो. आत्िर्ि अर््थेत शर्कवसिवगवार्र असतो. 

शर्कवसिवगवार्र असलेलव दःुखविळेु शर्चशलत होत नवही .  

 

यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्यच।।(२-५२) 

 

*****०००० 

(२-५२)/२ :  

"तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च" 

 ( उशक्त आशि कृशत) 

 



सिवजवत उशक्त(भवष्ट्य) आशि कृशत यव सांदभवात प्रश्न उपश्थत 

होतवत.  

-आश्ववसन(/र्चन)शदले पि कृशत नसिे! 

-योजनव आह ेपि Implementation नसिे! 

-अिकु व्हवरे्, तिकु व्हवरे् यव सांदभवात बवह्ज्ञवन उपलब्ध होते, 

भवष्ट्य होतवत पि कोि करेल? 

यवच प्रश्नवचे उत्तर भगर्तगीतव दतेे.  

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. धिाज्ञवन आले. यव सर्वांचव उपयोग 

िनषु्ट्य जीर्नशर्कवसवसवठी करतो. यवचसवठी ज्ञवन, शर्ज्ञवन, 

धिाज्ञवन यवांचव सांगि भगर्तगीतेने सवधलेलव आह.े यव सांदभवात 

भगर्तगीतव जगवतील एकिेर् ग्रांथ ठरतो.  

ज्ञवनविळेु आत्िशर्श्ववस असतो. शर्ज्ञवन Informatory 

knowledge असते, तर धिा योग्य-अयोग्य (प्रर्शृत्त- शनर्शृत्त) 

यवचे Awareness दतेे.  

व्यर्हवरवत कवया ठरशर्ण्यवसवठी बवह् ज्ञवन, शर्ज्ञवन, धिा यव 

सर्वांचव उपयोग होतो र् कवया ठरते. कवया ठरल्यवनांतर ते सवकवर 

करण्यवसवठी र् प्रत्यि सवकवर करतवांनव जीर्निवगवाची श्थती 

किी असवर्ी ह ेज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते.  

 



भगर्तगीतव प्रकृशतचे शर्ज्ञवन(सत, रज, ति गिु) सवांगते र् 

गिुवतीत ईश्वरवचे ज्ञवन सवांगते. यव आधवरवर्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

होण्यवसवठी जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा (अितृांगिय) सवांगते. यव 

िवगवार्र असलेल्यव िनषु्ट्यवची िवनशसक श्थती किी असते यवचे 

ज्ञवन सवांगत.े यवच आधवरवर्र अजुानवची प्रत्यि यदु्ध 

करण्यवसवठी(यदु्धपरु्ा) िवनशसक श्थशत किी असते र् किी 

असवर्ी यवतील भेद ्पि होतो.  

 

अजुान शनशककयतेचे सिथान करतो. यव घटनेत दोन भवग येतवत.  

१. अजुान दःुखी होतो र् दःुखिशुक्तसवठी शनशककय रवहिे पसांत 

करतो.  

२. बवह्ज्ञवनवचव उपयोग" िी योग्य आह"े ह ेशसद्ध करण्यवसवठी 

करतो.  

यव प्रसांगवत िनषु्ट्यवच्यव शनशककय होण्यविवगे त्यवचे दःुख आह ेशक 

बवह् ज्ञवनवचे Infection आह?ेअसव प्रश्न उद्भर्तो र् भगर्तगीतव 

यव दोन्सही Factorचव सिवरे्ि करुन दःुखिशुक्तसवठी शर्कवस िवगा 

सवांगते, ज्यव अर््थेत कोितचे बवह्ज्ञवन 

शर्चशलत(Infect)करिवर नवही. हव िवगा कवयवाद्ववरे योग असतो. र् 

यवच अनरु्षांगवने बवह्ज्ञवन, योगयकु्त श्थशत, ईश्वरज्ञवन यवांतील भेद 

्पि केलव.  



 

* यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके। 

तवर्वन ्सरे्र्ष ुरे्दरे्ष ुब्रवह्मि्य शर्जवनतः।।(२-४६) 

 

अथवात जसे सर्ात् जलिय िवले असतव शर्शहरीची जी शकां ित 

असते, तसेच ईश्वरज्ञवन जविले असतव सर्ा बवह्ज्ञवनवची शकां ित 

असते. ज्ञवनवचव (ज्ञवन, शर्ज्ञवन, धिा) यवांचव किवासवठी उपयोग 

होतो र् सर्ाकिवाचे अखेर (ईश्वर)ज्ञवनवतच शर्शलनीकरि होते.  

 

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

"The great aim of education is not knowledge but 

action. " 

Herbert Spencer 

* नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन ्।(८-२७) 

 

िकु्लपि र् कृष्ट्िपि यव दोन गशतचव िोि र् पनुजान्सि यव सांदभवात 

उल्लेख होतो. पि यव सशृतने योगी िोशहत (शर्चशलत) होत नवही. 

म्हिनु सदव सर्ाकवळ योगयकु्त असवरे्.  



त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

 

*यवप्रिविे (जीर्नशर्कवसवच ेज्ञवन जविनु )िोहवने भ्रशित िवलेली 

बशुद्ध घनदवट अरण्यवतनु बवहरे पडते र् ्थीर होते, यविळेु िवगा दृढ 

असतो(योगः किास)ु. तेंव्हव परु्ी ऐकलेल्यव र् ऐकवर्यवच्यव 

कोित्यवच भवष्ट्यवचव िवगवार्र पररिवि होत नवही. अथवात िवगवाचव 

शनिय (कवयवाद्ववरे भशक्त)दृढ असतो.  

 

यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च ।।(२-५२) 

 

"When you're righteous, you don't have to tell 

people that you're righteous. " 

 Shaquille O'Neal 

 ******* 

  



 (२-५३) 

************************* 

श्रशृतशर्प्रशतपन्सनव ते यदव ्थव्यशत शनिलव। 

सिवधौ अचलव बशुद्धः तदव योगि ्अर्वप््यशस।। 

************************* 

 

(२-५३) :"श्रशुतशर्प्रशतपन्सनव ते यदव ्थव्यशत शनिलव" 

 (Learned talk vs Determination) 

 

अजुान (जीर्नशर्कवसवचे )ज्ञवन ऐकण्यवस तयवर होतो. श्रीकृष्ट्ि 

हशर्षात होर्नु ज्ञवन सवांगतवत.  

 

अिोच्यवन ्अन्सर्िोच्त्र्ां प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे।(२-११) 

यव verse ने आरम्भ करतवत, र् िेर्टी 

 

श्रशृतशर्प्रशतपन्सनव ते यदव ्थव्यशत शनिलव। 

सिवधौ अचलव बशुद्धः तदव योगि ्अर्वप््यशस।।(२-५३) 

 



यव verse ने शर्रवि दतेवत. यवनांतर अजुान यवच सांदभवातील प्रश्न 

उपश्थत करतो. र् श्रीकृष्ट्ि त्यवचे शनरवकरि करतवांनव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह जीर्नशर्कवसवचे सांपिुा ज्ञवन उपलब्ध होते.  

 

र्रील दोन verses िधील भवग( २-११ ते २-५३) हव 

भगर्तगीतेचव सांपिुा सवर आह.े यव दृशिने आरशम्भचव verse 

अज्ञवनवची श्थशत र् िेर्टचव verse ज्ञवनवची श्थशत दिाशर्ते.  

 

शनशककय िवलेलव अजुान ्र्तःलव योग्य दिाशर्ण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो, यवलव प्रज्ञवर्वद (Learned talk) सांबोधले. यवचव हते ु

अिवांत िनवलव िवांत करिे असतो.  

 

तर िेर्टी बशुद्धची ्थीर अर््थव, कोित्यवही ऐकीर् ज्ञवनवने 

(श्रशृत) शर्चशलत न होिवरी सिवशध्थ अर््थव सांबोधले, जेंव्हव 

योग सवध्य होतो. बशुद्धची सिवशध्थ अर््थव र् 

Determination यवचे नवते किायोग ्पि करते. कवयवाद्ववरे योग 

सवध्य करिे हव किायोग असतो. यवांत कवयवाचव एकशनिय 

(Determination) असतो.  

 

व्यर्सवय आशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 



बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयोः अव्यर्सवशयनवि ्।।(२-४१) 

 

अथवात चांचल बशुद्धिळेु कवयवाचव एकशनिय (Determination) 

नसतो. म्हिनु किायोग यव सांदभवात किवातील द्वांद्विशुक्त सवध्य 

करण्यवसवठी बशुद्धयोग /बशुद्धयकु्त यव िब्दवांचे प्रवर्धवन आह.े  

 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

 

जगवत सर्ालोक प्रकृशतनसुवर कवयारत असतवत.  

सदृिां चेिते ्र््यव प्रकृतेः ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

जीर्नवतील (बशुद्धची)सिवशध्थ अर््थव/Determination चे 

ज्ञवन नसेल तर द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतवत. शनशककयतचेे सिथान 

करतवत.  

 

व्यर्हवरवत भवष्ट्य Communicationचे िवध्यि असते. जीर्नवत 

Determination चे िहत्र् जविले नवही तर ऐकीर् भवष्ट्यवचे 

influence होते. यवचिळेु सिथानवसवठी उपयोग करतो. 

Determinationचे िहत्र् जविले तर ज्ञवनवचे िहत्र् र् उपयोग 



कळतो. म्हिनु व्यर्हवरवत हव शर्र्षय (प्रज्ञवर्वद) vs (कवयवाचव 

शनिय) अथवात 

 Learned Knowledge vs. Determinaton ठरतो.  

 

 

भवष्ट्यवप्रिविे Determination होण्यवसवठी "र्चन" िलु्य असते. 

जीर्नवांत Determination चे िहत्र् कळले तर "र्चन" िलु्यवचे 

िहत्र् कळते. जीर्नवांत कवयवाचे, शनिाय अशधकवरवचे िहत्र् 

कळत.े तसेच Determintion चे िहत्र् जविले तर ऐकीर् 

भवष्ट्यवच्यव influence पवसनु िकु्त असतो.  

 

"Determination gives you the resolve to keep going 

in spite of the roadblocks that lay before you. " 

Denis Waitley 

 ****** 

 

(२-५३) 

"सिवधौ अचलव बशुद्धः तदव योगि ्अर्वप््यशस" 

(श्थतप्रज्ञ) 



 

१. अज्ञवन र् दबुालतव 

 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव जीर्नवांतील दबुालतव शिटशर्ण्यवच ेज्ञवन 

दतेे. कवरि आपली दबुालतव िशक्त शदसवर्ी हव िनषु्ट्यवचव 

्र्वभवशर्क प्रयवस असतो. यविळेु आपले अज्ञवन िवांकण्यवसवठी 

जे भवष्ट्य करतो त्यवलव ज्ञवनवचव बरुखव चढशर्तो. यवचवच अथा 

प्रत्यिवत अांधवर असतो, अांधवर आह ेह ेसत्य श्र्कवरले नवही तर 

उजेडवची गरज किी कळिवर? हचे सत्य अजुानशर्र्षवदयोगवतनु 

्पष्ठ होते र् िनषु्ट्यवलव िोपेतनु जवगे करते. अथवात ही जवगशृत 

(Wisdom of darkness ) असते.  

 

२. सांिय र् ज्ञवन 

अजुान अिव शर्शचत् पररश्थतीत सवपडतो, शक शनयतकवया केले तर 

केर्ळ िोक . हव tie सोडशर्ण्यवसवठी न करिे हव पयवाय र्वपरतो. 

पि न करिे हव पयवाय िरिप्रवय अपशकशताचव आह,े हे श्रीकृष्ट्ि 

दिार्नु दतेवत. भयवने त्यवलव ग्रवसले असते. कवया केले कवय शकां र्व 

न केले कवय, दोन्सही घटनेत तो ्र्तःलव guilty ठरशर्िवर होतव. 

किा केले तरी चकु र् न केले तरी चकु! 

 



यव श्थतीत  

*अजुानवलव सवहसवची गरज असते.  

*भयिकु्त होण्यवची गरज असते.  

*योग्य कवय यव ज्ञवनवची गरज असते.  

 

३. धैया (Courage) 

 

Courage धयैा हव Mental power असतो. Physical 

exercise ने भौशतक िशक्त र्वढते, तसेच Mental power सवठी 

Mental exercise असते. ह ेरह्य "योगः किास ुकौिलि ्" 

यवद्ववरे भगर्तगीतव ्पि करीत आहे.  

 

["There is no escape from your responsibilities, and 

the attempt to escape them will cost you dearly. It 

may even cost you your life. That is why if you are 

honest, you will realize your need for courage. 

Dishonesty is weakness. Courage is strength. ”  

 



Courage is one of the 24 character strengths 

identified by positive psychology founders Chris 

Peterson and Martin Seligman. Biswas-Diener 

found that courage is made up of two processes. The 

first part is the willingness to take action, and the 

second is the ability to control fear.  

 

 Developing courage is a matter of learning how to 

manage fear so it doesn’t prevent you from action, 

and of finding ways to motivate yourself to act. "] 

 

 

४. चवांगलेपिव, शर्श्ववस र् धैया िशक्त(दरै्ी) 

 

*चवांगलेपिविळेु ्र्तःर्र शर्श्ववस यवर्व यवसवठी चवांगलेपिव 

ईश्वरविी जोडण्यवचे(एकत्र्) सवधन असते.  

 

*कवया योग्य शक अयोग्य हव सांिय अजुानवलव येतो. ह ेRightous 

कवयवाचे अज्ञवन असते. यवच अज्ञवनवचव अजुान श्र्कवर करतो. 

अज्ञवन शिटशर्ण्यवसवठी ज्ञवन असते. कवयवातील सांिय शिटुन 



कवयाशनिय पक्कव होण्यवसवठी बशुद्धयोगवचव आश्रय करिे, 

यवचसवठी ईश्वरज्ञवन परुुर्ष(परुुर्षोत्ति) र् प्रकृशत(गिु) यवचे 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवतनु भगर्तगीतते ्पि केले आह.े  

 

*येथे श्रीकृष्ट्ि बशुद्धयोगवचे ज्ञवन दतेवत. ज्यवांत किा योग्य शक 

अयोग्य हव प्रश्न गौि ठरतो. (२-३९) 

*भयिकु्त होतो र् िशक्त सांशचत होते. ज्यविळेु शर्चशलत होत 

नवही. (२-४०).  

 

 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 

्र्ल्पि ्अशप धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

अथवात चांचलत्र् नि होऊन कवयाशनिय दृढ होतो.  

 

*यव ज्ञवनविळेु िनषु्ट्यवचव जीर्नशर्कवसवचव िखु्य track "ितृ्योिवां 

अितृांगिय " बनतो(अितृत्र्वय कल्पत)े. कवयवाद्ववरे योग सवध्य 



करण्यवसवठी योग्थ र्शृत्तने कवयारत होतो. यवप्रिविे कवयवाची गशत 

बदलते. कवयवाच्यव गशतचे transformation होते. हव किायोग 

असतो.  

योगः किास ुकौिलि ्। 

 

५. श्थतप्रज्ञ (शर्चशलत न होिे, िवांशत, Divine 

consciousness) 

 

यव ज्ञवनविळेु "ज्ञवन" यव सांदभवातील Priority कवय 

असवर्ी?(ऐकलेली)Flowery language vs Divine 

consciousness ह े्पि होते. र् किायोगवचे िहत्र् ्पि होते.  

श्रशुतशर्प्रशतपन्सनव ते यदव ्थव्यशत शनिलव। 

सिवधौ अचलव बशुद्धः तदव योगि ्अर्वप््यशस।।(२-५३) 

 

 **** 

  



 (२-५४)* 

************************ 

श्थतप्रज्ञ्य कव भवर्षव सिवशध्थ्य केिर्। 

श्थतधीः शकि ्प्रभवरे्षत ्शकि ्आसीत व्रजेत शकि ्? 

************************* 

 

(२-५४):"श्थतप्रज्ञ्य कव भवर्षव?" 

 

 

जीर्नवत कवय सवध्य करवयच ेआह,े यवचव बोध िवलव तर िनषु्ट्य 

शनयोजन करतो. यवप्रिविे िवगा ठरशर्तो. अथवात िवगवाचव शनशित 

हते(ुसवध्य) असतो.  

 

इच्छव(State of want) र् कवया(State of art) यवनसुवर िनषु्ट्य 

व्यर्हवरिवगा चवलतो ह ेआपि जवितो. व्यर्हवरवत कवया ठरते. 

अिवच व्यर्हवरवत धिायदु्ध ठरते. अजुानवचे शनयतकवया ठरते. पि 

प्रत्यि कवया execute करण्यवपरु्ीच अजुान दःुखी होतो. 

िवगवार्रुन शर्चशलत होतो. शनशककयतेचे "धिा" सांदभवात सिथान 

करतो. यव सिथानवलवच ज्ञवन म्हितो.  



 

िनषु्ट्य ज्यव श्थतीत आह,े त्यव श्थतीत सिथान करण्यवची सांर्य 

असते. ही सांर्य त्यवच्यव िनःिवांशतसवठी असते. अजुान अिवांत 

श्थतीत असतो र् िवांतीसवठी सिथानवथा (प्रज्ञवर्वद) भवष्ट्य 

बोलतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. जीर्नवचव शर्कवसरथ 

थबकतो. जीर्नवत कवय सवध्य करवयचे आह ेयवचव आढवर्व घेतो. 

भौशतक ऐश्वया सांदभवात "कवांही नको" ह े्पष्ठ करतो. जीर्नवत 

पणु्यकिवाने ्र्गाप्रवशि र् पवपकिवाने नरकप्रवशि असते यव 

आधवरवर्र िलव नरक नको म्हिनु (लोभविळेु) यदु्धकवया करिवर 

नवही ही भशूिकव घेतो.  

 

यवचवच अथा अजुान जीर्नवत व्यर्हवर जवितो. पि अांशति सवध्य 

जवित नवही. हचे अांशति सवध्य "श्थतप्रज्ञ" यव शर्भवगवत ्पि 

केले आह,े ज्यविळेु र्तािवनवत योग्य िवगवार्र कवयारत होईल. यवच 

सांदभवात अजुान प्रश्न करतो,  

 

श्थतप्रज्ञ्य कव भवर्षव सिवशध्थ्य केिर्। 

श्थतधीः शकि ्प्रभवरे्षत ्शकि ्आसीत व्रजेत शकि ्?(२-५४) 

 

*िनोर्ि vs आत्िर्ि (िवनशसक शनयांत्ि) 



"श्थतप्रज्ञ"यव शर्भवगवत िनोर्ि र् आत्िर्ि यव श्थतीचे 

शनशित र्िान केले आह.े (इच्छव)शर्र्षयशचांतनविळेु कवयवाची 

सकवि अर््थव असते. यव श्थतीत िवगा दृढ नसतो. शर्चशलत 

(अिवांत) असतो. र्वर् यवने नवर् र्हवर्ी तिी जीर्नयवत्व चवल ु

असते. तर आत्िर्ि (िनवर्र शनयांत्ि) अर््थेत नवर् शनशित 

शदिेने र्ल्हर्ीत असतो. अथवात शनशित शदिेने िवगाििि होते. 

कवयवाचव एकशनिय असतो. यवसवठीच भगर्तगीतव 

्र्धिा(Tiebreaker) र् दृढशनियवसवठी शनिायअशधकवर यवची 

जवगशृत करते.  

 

*ध्येय: 

कवयवाद्ववरे योग सवध्य करुन सिदु्रिवांशत शिळशर्िे (आपयुािविि ्

अचलप्रशतष्ठि ्) ह ेध्येय असते. यवसवठी शनष्ट्कवि किा िवस्त्र 

भगर्तगीतव सवांगते. अथवात फल ईश्वरवलव सिपाि हचे शनष्ट्कवि 

किारह्य आह.े जीर्नवचे अांशतिधवि ईश्वरधवि आह ेह ेजविनु 

"अितृांगिय" हव िवगा ठरतो. अथवात व्यर्हवरिवगा(सकवि) 

अितृांगिय(शनष्ट्कवि) िवगवात Transform होतो. िवांशतचव 

source ईश्वरधवि आह ेहे जवितो.  

िवांशतशनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।(६-१५) 

 



"If in our daily life we can smile, if we can be 

peaceful and happy, not only we, but everyone will 

profit from it. This is the most basic kind of peace 

work. " 

Nhat Hanh 

, ******०० 

(२-५४) :"श्थतधीः शकां  प्रभवरे्षत ्शकि ्आसीत व्रजते ्शकि ्?" 

 

अजुान शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. त्यव 

भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद म्हटले.  

अिोच्यवन ्अन्सर्िोच्त्र्ां प्रज्ञवर्वदवि भवर्षसे।(२-११) 

 

यव verse पवसनु श्रीकृष्ट्िवने प्रत्यि जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन 

सवांगण्यवस आरम्भ केलव. यव भवष्ट्यवच्यव सांदभवात अजुान प्रश्न 

करतो, जो श्रेष्ठ असतो, श्थतप्रज्ञ ठरतो तो कसे भवष्ट्य करतो? 

श्थतप्रज्ञ्य कव भवर्षव सिवशधः त्य केिर्। 

श्थतधीः शकां  प्रभवरे्षत ्शकि ्आसीत व्रजेत ्शकि।्।(२-५४) 

 



श्रेष्ठ दःुखवने शर्चशलत होत नवही हव सांदभा येथे शर््तवरवने येतो. 

शनत्य शर्र्षयशचांतनवत(इच्छवपशुता) असलेलव िनोर्ि ठरतो, म्हिनु 

(भौशतक )दःुखवने शर्चशलत होतो. नवर् र्वर् यवने र्हवत रहवर्ी तसे 

त्यवचे जीर्न चवलते. तर ईश्वरशचांतन करुन आत्िर्ि असलेलव 

(जीर्न)नवर् र्ल्हर्तो.  

 

जगवतील थोर व्यशक्तां च्यव जीर्नवत दःुख, अडचिी आलेल्यव 

असतवत, पि त्यव अडचिी शर्कवसवतील Stepping Stone 

ठरतवत. म्हिनु कवयारत असतो. इशतहवस घडतो. तो कवयवातच 

िवांती अनभुर्तो.  

 

रविवयिवत श्रीरविवच्यव रवज्यवशभर्षकेवची तयवरी सरुु असत,े तेंव्हव 

दरे्लोक हवदरते. श्रीरविवलव र्नर्वस घडवर्व यवसवठी सर्र्तीलव 

शर्नांशत करण्यवत येते. सविवन्सय लोक भौशतक सखुवसवठी दरे्तवांनव 

भजतवत, पि येथे उलट होते. अथवात थोरवांनव दःुखरुपवने इशतहवस 

घडशर्ण्यवची सांधीच शिळवली असते. र्नर्वस declare 

िवल्यवनांतर श्रीरवि िवतेलव हचे सत्य (िहवन कवयवाची 

सांधी)सवांगतवत,  

 

"जहवां सब भवांशत िोर बड कवज ु" 



 

सविवन्सय शर्र्षयशचांतनविळेु(सकवि) दःुखी होतो. दःुख 

टवळण्यवसवठी, िनवलव सिवधवन दणे्यवसवठी प्रज्ञवर्वदी (Colored) 

भवष्ट्य बोलतो. त्यवलव जीर्नवत अपिुातव जविर्त असते. यविळेु 

अिवांत असतो. हीच अिवांती प्रज्ञवर्वदवद्ववरे व्यक्त होत असते. तर 

श्रेष्ठ(श्थतप्रज्ञ) पिुात्र् अनभुर्त असतो. कोितेही दःुख त्यवलव 

शर्चलीत करीत नवही. (जसे नद्यविळेु सिदु्रवची श्थरतव बवशधत 

होत नवही) 

आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ्... (२-७०) 

 

अजुानवच्यव रुपवने सविवन्सयवांच ेSurvivalसवठी जगिे, यव अनरु्षांगवने 

केलेले भवष्ट्य र् श्रेष्ठवांचे जगि ेर् त्यवांचे भवष्ट्य यवांतील भेद 

भगर्तगीतेने ्पि केलव आहे. अजुान भवष्ट्य बोलतो, ते केर्ळ 

सविवन्सयवचे र्व्तर् असते.  

 

सिवजवत शनशककयतेचे, चकुीलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी सरवास भवष्ट्य 

बोलल्यव जवते. सहसव यवचे ्र्रुप नकवरवत्िक असते. यव 

भवष्ट्यवचव सविवन्सयवर्र Influence (िोह) होतो. म्हिनुच आपले 

हीत सवधण्यवसवठी Influence होईल असव color दरे्नु भवष्ट्य 

बोलल्यव जवते. िनथरेने यवच भवष्ट्यवचव कैकेयीलव Influence 



करण्यवसवठी उपयोग केलव. श्रेष्ठ अिव भवष्ट्यवने शर्चशलत (िोह) 

होत नवही.  

 

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन।(८-२७) 

 

भवष्ट्य सांर्वदवचे िवध्यि असते. सिवजवत कवया घडत असते, ते 

र्व्तर् असते. भवष्ट्य िवत् नेहिी र्व्तर् दिार्ीत नवही. अजुान 

भवष्ट्य बोलतो, ते फक्त िनषु्ट्यवच्यव सविवन्सय श्थतीचे(िनसिवधवन) 

र्व्तर् असते. श्रीकृष्ट्िवने त्यवच्यव भशूिकेतील र्व्तर् दिाशर्ले. 

यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले, त्यवलव जीर्नवतील र्व्तर् 

श्र्कवरण्यवस भवग पवडले(यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य?योग्य 

असेल तर िोक नि कसव होईल?). प्रश्नवची पवरदिाकतव आली 

तेंव्हवच ज्ञवनवचे द्ववर उघडे िवले. सांर्वद सरुु िवलव.  

 

We cannot change anything until we accept it. 

Condemnation does not liberate, it oppresses.  

Carl Jung 

 *****०० 

  



 (२. ५६) 

************************* 

दःुखेर्ष ुअनशुद्वग्निनवः सखुेर्ष ुशर्गत्पहृः। 

र्ीतरवगभयिोधः श्थतधीः िशुनः उच्यते।। 

************************* 

 

(२. ५६): 

" दःुखेर्ष ुअनशुद्वग्न िनः सखुरे्ष ुशर्गत्पहृः" 

(श्थतप्रज्ञ-िवश्वत सखुवचे रह्य) 

 

शर्श्ववच्यव प्रगशतची गशत(िवनर्कल्यवि) र् जीर्नशर्कवसवची गशत 

यवचव सिन्सर्य भगर्तगीतेने सवधलेलव आह.े ह ेभगर्तगीतेचे 

िहवन योगदवन आह.े  

 

"Until the Scientific Revolution most human 

cultures did not believe in progress. They thought 

the golden age was in the past, and that the world 

was stagnant, if not deteriorating. " 



-A brief History of Humankind . (Yuval Noav 

Harari ) 

 

रै्ज्ञवशनक िवांती होईपयांत बहुतेक िवनर्ी सां्कृतींचव प्रगतीर्र 

शर्श्ववस नव्हतव. परू्ीचव कवळ सरु्िाकवळ होतव र् आतव जग 

Stagnant िवलेले आह ेहवच त्यवांचव शर्श्ववस होतव.  

 

गरीबी, रोग यवर्र शर्ज्ञवनवने उपवय िोधले. र्तािवनवत जी र्वईट 

श्थशत असते त्यवलव िनषु्ट्यवनेच आव्हवन शदलेले आह ेम्हिनु जग 

प्रगशतपथवर्र असते. जसे जग प्रगशतपथवर्र असते, तसेच 

जीर्नही प्रगशतपथवर्र असत.े हवच सांदिे भगर्तगीतव दते आह.े 

"आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च " यवचे हचे रह्य आह.े  

 

यदु्धभशुिर्र दःुखी िवल्यवर्र अजुान त्यवच्यव सखुवच्यव सांकल्पनव 

जिव असतवत त्यवप्रिविे तो "िलव कवांही नको" ही भशूिकव घेतो. 

अथवात जीर्नशर्कवस येथे Stagnant होतो.  

 

अजुानवच्यव कवयवाद्ववरे जगतहीतवचे कवया घडिवर होते, ह े

शर्श्वरुपवतनु दिाशर्ले. यवचवच अथा अजुानवच्यव जीर्नशर्कवसवतनु 

(आत्िोन्सनशत) शर्श्वकल्यवि होिवर होते. पि अजुानवलव 



जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन नव्हते. ह ेजीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन र् त्यवतील 

सखुवची सवधनव भगर्तगीतव ्पि करीत आह.े यवद्ववरे िवश्वत 

सखुवची व्यवख्यव ्पि केली आह.े ज्यवलव श्थतप्रज्ञ सांबोधले 

आह.े  

 

जीर्नशर्कवसिवगा: 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

अथवात शर्कवसिवगवात शर्चशलत न होिे .  

 

सवधनव: 

योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

(हव सांदिे शनष्ट्कवि किा म्हिनु प्रशसद्ध आह)े 

 

सखुवची व्यवख्यव : 

दःुखेर्ष ुअनशुद्वग्न िनवः सखुेर्ष ुशर्गत्पहृः। 

र्ीतरवगभयिोधः श्थतधीः िशुनः उच्यते।।(२-५६) 

 



अथवात दःुखवने शर्चशलत होत नवही, शनभाय, कवि-िोध-लोभ िकु्त 

असतो. असव श्थरत्र् लवभलेलव. यव श्थशतलवच सिदु्रवची उपिव 

शदलेली आह.े जी िवशन्सतची व्यवख्यव बनते.  

आपयुािविि ्अचलप्रशतष्ठि ् 

सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्।...  

.. स िवशन्सति ्आप्नोशत न कविकविी(२-७०) 

 

"Progress lies not in enhancing what is, but in 

advancing toward what will be. " 

 -Khalil Gibran 

******** 

 

२. ५६: 

"र्ीतरवगभयिोधः श्थतधीः िशुनः उच्यते" 

(Weak vs. Strong State of mind) 

व्यर्हवरवत Weak mind सवठी" िनवचव दबुळेपिव " हव िब्द 

र्वपरल्यव जवतो. भगर्तगीतते यवलव हृदयदौबाल्य म्हटले.  

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

 



Fear is mental poverty that if left untreated can 

hinder us from achieving our full potential. Mental 

poverty can spread like an uncontrollable forest fire 

if you do not stop the mindset in its tracks.  

 

Strong mind यव सांदभवात "श्थतप्रज्ञ" यव िब्दवचे प्रयोजन 

भगर्तगीतेत केलेले आह.े  

 

दःुखेर्ष ुअनशुद्वग्निनवः सखुेर्ष ुशर्गत्पहृः। 

र्ीतरवगभयिोधः श्थतधीः िशुनः उच्यते।।(२-५६) 

दःुखवने शर्चशलत न होिे, सखुवचव हव्यवस नसिे, आसशक्त, िोध 

र् भय यवपवसनु िकु्त असिे, यव श्थशतलव श्थतप्रज्ञ म्हटले आह.े  

 

"योगसांन्सय्तकिवािां" अथवात कवयवाद्ववरव योग(दःुखवन्सत) सवधनव यव 

िब्दवचे प्रयोजन आह.े Strong mind सवठी योग सवधनव होते. 

हव भशक्तचव शर्र्षय आह.े  

 

व्यर्हवरवत कवयवाद्ववरव शर्कवस होतो. सांतवांनी आपल्यव 

्र्भवर्शनयतकवयवालव अध्यवत्िविी जोडले र् भशक्तचव सांदिे 



शदलव. भगर्तगीतेत व्यवर्हवररक यदु्धकवयवालव अध्यवत्िविी 

जोडले र् ज्ञवन, किा र् भशक्तचव सांयोग असलेलव 

जीर्नशर्कवसवचव सांदिे शदलव.  

 

१. भशक्त: 

व्यवर्हवररक यदु्धकवया External battle असते, तर Internal 

battle हव शर्र्षय Psychology िी सांबांधीत असतो. Weak 

mind (िनोर्ि) लव Strong mind (श्थतप्रज्ञ) िध्ये शर्कशसत 

करिे. कवयवाद्ववरव योग हव शर्र्षय भशक्तिी जोडलेलव आहे.  

 

२. ज्ञवन: 

"ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्"(४-४१) 

शर्श्ववस 

(Fear vs. Faith :Fear is a State of mind it arrest the 

devepopement and keeps life stagnant. Faith 

motivate life to get ahead. ) 

 

शर्कवसिवगवातील " सांिय vs शर्श्ववस" यव सांदभवात ज्ञवनवची 

भशूिकव िहत्र्वची असते. अजुानवलव शनयतकवयवात सांिय येतो. 



यदु्ध न करिे ही शनर्ड करतो. शनशककयतेलव ज्ञवन सांबोधतो. 

प्रत्यिवत ज्ञवनवने शर्श्ववस येतो र् कवयवाचव एकशनिय होतो. यवचवच 

अथा "ज्ञवनी" यव सांदभवात अजुान ज्ञवनवचव चकुीचव उपयोग करतो. 

यविळेु अज्ञवनी ठरतो.  

 

'Your faith in "what will be" will not only empower 

you to let go "what was", but it will also encourage 

you to accept "what is" existing now! Have faith in 

God; His plans are to prosper you, not to harm you!' 

Israelmore Ayivor 

(Writer of Become a better You) 

 

जीर्निवगवात शर्कवसवसवठी ज्ञवनवचव उपयोग व्हवर्व यवचसवठी 

अध्यवत्ि, ईश्वर (ज्यव ज्ञवनवचव Consciousness िी सांबांध 

असतो)यव ज्ञवनवचव उपयोग भगर्तगीतेत केलेलव आहे. यविळेु 

व्यवर्हवररक जीर्निवगा "अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवात 

Transform होतो. यव िवगवात आत्िर्ि अर््थव (Strong 

state of mind) असते. धिा-अधिा यव सांदभवात ्र्तःचव ्र्धिा 

असतो.  



यवप्रिविे ज्ञवन यव सांदभवात जीर्नशर्कवसवचव Standard िवगा 

ठरतो.  

 

३. किा: 

"योगः किास ुकौिलि ्"  

अ)"योगः किास ुकौिलि ्" यव शर्कवसिवगवात कवयवाचव 

एकशनिय असवर्व . शनिायअशधकवर येथे िहत्र्वचव असतो.  

 

ब)्र्धिा: 

 

्र्धिा ्र्भवर्शनयतकवया, Tiebreaker, Self approval 

असते. व्यवर्हवररक कवयवालव ्र्धिवात Transform करिे. 

"अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवार्र शनष्ट्कवि किा/ भशक्त घडते.  

 

 सिहुवतील ्र्धिवाची व्यवख्यव: 

To surender the right of governing Self in the hands 

of a person or assembly of persons in order to 

execute the Common issues.  



िहवभवरतवत common issue धिायदु्ध होतव. अजुानवलव त्यवच्यव 

्र्भवर्शनयतकवयवानसुवर शनयतकवया सोपशर्ले होते. यवच कवयवालव 

्र्धिा करिे ह ेअजुानवचे दवशयत्र् होते.  

 

सवर: 

 १. Weak, Negative mindset यवची ओळख भगर्तगीतव 

दते आह ेर् यवसवठी "भशक्त" यव सांदभवात िवनसिवस्त्रवचव 

शर्र्षय(िनोर्ि र् आत्िर्ि अर््थव) आलेलव आह.े  

 २. जीर्नशर्कवसवचव शर्र्षय यव सांदभवात determination (किा). 

अथवात व्यर्हवरवतील कवयाकौिल्यवचव शर्र्षय आलेलव आह.े  

३. ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव शर्कवसवसवठी उपयोग(ज्ञवन) अथवात 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव शर्र्षय आलेलव आह.े  

****** 

 

  



 (२-५८) 

************************* 

त्िवत ्य्य िहवबवहो शनगहृीतवशन सर्ािः। 

इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।। 

************************* 

 

(२-५८): 

"इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव" 

 (Principle of freedom) 

 

"Without self knowledge, without understanding the 

working and functions of his machine, man cannot 

be free, he cannot govern himself and he will always 

remain a slave. " 

George Gurdjieff 

 

किवाद्ववरे जीर्नशर्कवस हव भगर्तगीतेचव िखु्य सांदिे आह.े 

जीर्नशर्कवसवत िरीरयांत्वत इांशद्रयशर्र्षय(Senses), इांशद्रय, िन, 

बशुद्ध, आत्िव, परिवत्िव असव जेष्ठतेचव Sequence आह.े म्हिनु 



्र्तःचव शनशित र् दृढ िवगा यवचे िहत्र् "बशुद्धयकु्त "यव सांदभवात 

्पि केले आह.े  

 

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः योः बदेु्धः परतव त ुसः।। 

एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्य आत्िवनि ्आत्िनव।(३-४३) 

 

 

किेंशद्रयवद्ववरे किा घडत असते. शर्कवस यव प्रशियेत िवांशत, िनवची 

प्रसन्सनतव, बशुद्धची श्थरतव, ्र्तःचव शनशित िवगा असतो. यव 

शर्कवसप्रशियते " श्थतप्रज्ञ " होण्यवसवठी शर्कवसिवगवात "त्य 

प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव" सांदभवात िहत्र्वचे एकच verse दोनदव आलेले 

आह.े यव दोन verses िधील भवग प्रसन्सन िन, बशुद्धची श्थरतव, 

बशुद्धर्र सां्कवर, शनशित िवगा यव सांदभवात आह.े  

 

*Starting verse: 

यदव सांहरते चवयां कुिोअांगवनीर् सर्ािः।  

इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-५८) 



जसे कवसर् इांशद्रयवलव शनयांशत्त करतो, (इांशद्रय)शर्र्षय इांशद्रयवलव 

शनयांशत्त करीत नवही. अथवात ्र्तःर्र शनयांत्ि असते.  

 

(इच्छव - िन-बशुद्ध - ्र्तःचव िवगा) 

अ)िनोर्ि अर््थव र् त्यवचे पररिवि 

 सांन्सयवस धवरि करुन किा टवळले(शर्र्षयशचांतनविळेु) तरी 

िनषु्ट्यवची नैसशगाक इच्छव िनवची प्रसन्सनतव नि करते.  

 

शर्र्षयव शर्शनर्तान्सते शनरवहवर्य दशेहनः।(२-५९) 

इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः।(२-६०) 

 

शर्र्षयशचांतनविळेु आसशक्त र् यविळेु बशुद्धभ्रि होतो.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगः तेर्ष ुउपजवयते।(२-६२) 

्िशृतभ्रांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।(२-६३) 

 

ब)िनोर्ि अर््थव vs आत्िर्ि अर््थव 

 िनवर्र शनयांत्ि, आत्िर्ि(्र्तःचे ्र्तःर्र शनयांत्ि) यविळेु 

प्रसन्सनतव लवभते. म्हिनु बशुद्धर्र सां्कवर यव सांदभवात "बशुद्धयकु्त" 

होिे िहत्र्वचे आह.े यव अर््थेत नवर् शनशित शदिेने र्ल्हर्ीत 



असतो, तसव ्र्तःचव शर्कवसिवगा असतो. तर िनोर्ि अर््थेत 

नवर् र्वर् यवने र्हवर्ी तिी जीर्नयवत्व चवल ुअसते. म्हिनु सां्कवर 

यव सांदभवात ्र्तःचव शनशित िवगा चवलिे िहत्र्वचे आह.े यवलवच 

व्यर्हवरवत Regulating principle of freedom म्हिनु 

ओळख असते.  

 

त्िवत ्य्य िहवबवहो शनगहृीतवशन सर्ािः। 

इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-६८) 

 ***** 

  



 (२-५९) 

************************* 

शर्र्षयव शर्शनर्तान्सते शनरवहवर्य दशेहनः। 

रसर्जां रसोअशप अ्य परां दृि्र्व शनर्ताते।। 

************************* 

 

(२-५९): 

"रसर्ज्यां रसोअशप अ्य परां दृि्र्व शनर्तात"े 

(Higher taste ceases lower) 

 

"चांद्रगिु हव गरुवख्यवचव िलुगव. त्यवच्यव पवयवत कवटव जवतो र् रक्त 

र्वहते. र्वटेतील ते कवटेरी िवड तोडत असतो. हव कवटव शर्र्षवरी 

आह ेम्हिनु आधी कवटव कवढ असे चविवक्य त्यवलव सवांगतवत 

तेंव्हव तो प्रथि कवटेरी िवडवलवच जवळुन टवकतो. चविवक्यवच्यव 

नजरेने अपेशित भशर्ष्ट्यवतील "रवजव" येथेच हरेलव. " 

 

उच्च शर्चवरसरिी शकां र्व Higher taste यव सांदभवात चवांगल्यव 

कवयवात गुांतर्ले शक िनषु्ट्य ्र्तःचे दःुख शर्सरतो. भगर्तगीतव 



यवच सांदभवात श्रेष्ठत्र्वचव Sequence ्पि करत.े ज्यविळेु 

Higher taste चव बोध होतो.  

 

इांशद्रयशर्र्षय-इांशद्रय-िन-आत्िव-परिवत्िव िरीरयांत्वतील 

हवश्रेष्ठत्र्वचव sequence.  

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः योः बदेु्धः परतः त ुसः।।(३-४२) 

 

अथवात  

इच्छव-कवया-सांयि(दृढत्र्, एकशनिय, योगी)- ईश्वर(ज्ञवन) हव 

अनिुिे श्रेष्ठत्र्वचव sequence असतो.  

 

१. इच्छेपेिव कवयवाचे श्रेष्ठत्र् 

कवया टवळुन इच्छव शचांतन शिर्थयवचवर, म्हिनु किायोग श्रेष्ठ.  

इांशद्रयवथवान ्शर्िढूवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।(३-६) 

किेंशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।(३-७) 

 

२. कवयवापेिव बशुद्धयोग श्रेष्ठ अथवात बशुद्धयोग जविलव तर सकवि 

किा कशनि ठरते.  



दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

३. योग्यवांिध्ये ईश्वरगशतत असलेलव श्रेष्ठ.  

योगीनवि ्अशप सरे्र्षवां िद ्गतेन अांतरवत्िनव। 

श्रद्धवर्वन ्भजते यो िवां स िे यकु्ततिो ितः।।(६-४७) 

 

यवप्रिविे जीर्नवची उच्च गशत जवितव येते. भौशतक सांदभवात 

आहवर र्ज्या केलव तरी आर्ड नि होत नवही. पि जीर्नवची 

उच्चगशत (Higher taste)अनभुर्ली असतव ती (Lower 

taste)नि होते.  

शर्र्षयव शर्शनर्तान्सते शनरवहवर्य दशेहनः। 

रसर्जां रसोअशप अ्य परां दृि्र्व शनर्ताते।।(२-५९) 

 

"The key to growth is the introduction of higher 

dimensions of consciousness into our awareness. " 

 -Lao Tzu 

 ********* 

  



 (२-६०) 

************************** 

 यततो शह अशप कौंतेय परुुर्षि शर्पशितः। 

इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः।। 

************************** 

  

(२. ६०):"इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः" 

भगर्तगीतेतील "श्थतप्रज्ञ" यव शर्भवगवत "बशुद्ध शर्चशलत न 

होिे" यव श्थतीत शनभायतव, िवांशत, अनवसशक्त (र्ीतरवगभयिोधः) 

अशभप्रते आह.े जीर्नवत इच्छव असिे, कवया घडिे ही प्रकृशत 

आह.े जीर्नशर्कवसवत कवया सवधन आह ेतर बशुद्ध शर्चशलत न 

होिे(त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव) ह ेसवध्य आहे.  

चवांगलव(सत), शर्द्ववन असनुही कवयारत होतवांनवच अजुानवची बशुद्ध 

हरि होते. हव िवनशसक Weakness ठरतो. ह ेभगर्तगीतव दिार्नु 

दतेे. तिवर्, अिवांशत (Stress, Tension) हव िवनशसक 

Weakness ठरतो. सिवजवत िवांतीसवठी धिा, अध्यवत्ि, सांन्सयवस 

यवांचव उल्लेख होतो. एखवद्यवने कवयवाचव त्यवग केलव तरी (शर्र्षय) 

 इच्छेर्र (िनोर्ि) शर्जय शिळशर्िे कशठि असते र् शर्द्ववन 

सिजिवर् यवांचीही बशुद्ध हरि होते.  



यततो शह अशप कौंतेय परुुर्षि शर्पशितः। 

इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः।।(२-६०) 

जीर्नवतील हव (िवनशसक) Weakness भगर्तगीतव कवरिवसह 

दिार्नु दते.े यव पवश्वाभशुिर्र जीर्नशर्कवसवलव पवण्यवर्रील नवर्ेची 

सांज्ञव शदली आह.े र्वरव favourable असतो, तेंव्हव नवर् र्हवत 

असते, पि तफुवन आले शक नवर् डगिगते. येथे नवर् परवर्लांशबत 

असते. म्हिनु कवयासां्कवर यव सांदभवात नवर् शनशित शदिेने 

र्ल्हशर्िे असे अशभप्रेत असते.  

िनोर्ि अर््थेत असिवरे यव "तफुवनवर्रच" भवष्ट्य करीत 

असतवत र् नवर् र्ल्हशर्िे शर्सरतवत. हचे बशुद्धचे हरि असते 

(तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः). तर आत्िर्ि अर््थेत असिवरे नवर् 

र्ल्हशर्तवत.  

यव शनिव सर्ाभतूवनवां त्यवां जवगशता सांयिी। 

त्यवां जवग्रशत भतूवशन यव शनिव पश्यतो िनेुः।।(२-६१) 

 

जीर्नवत कवया घडत असते. सखुी जीर्नवसवठी यव कवयवाचे िहत्र् 

जवििे, कवयवाची गशत(गहनव किािो गशतः) जवििे यवलव 

भगर्तगीतव Priority दतेे. कवयासांदभवात State of 

Art(सहजकवया/्र्भवर्शनयतकवया/आर्डीचे कवया) हव एक भवग 

असतो. तर दसुरव िहत्र्वचव भवग प्रत्यि जीर्नशर्कवसविी 



सांबांशधत असतो. ("कवयवाद्ववरे योग")हवच भवग भगर्तगीतव 

highlight करते.  

*शनयतकवया ्र्धिवात transform करिे. येथे ्र्धिा 

Tiebreaker, ्र्िांजरुी ही भशूिकव बजवर्ते.  

*जीर्नवत शनिायिितव िहत्र्वची असते. येथे शनिायअशधकवर 

जवितो. भगर्तगीतव यथेे शनष्ट्कवि किवासवठी दृढशनियवचे िहत्र् 

highlight करते. दृढतेसवठी बशुद्धयोगशनष्ठव(चांचलत्र्वर्र शर्जय) 

highlight करते. र् यवच सांदभवात "अितृत्र्वय कल्पते" हव 

जीर्नशर्कवसवचव िहविवगा ्पि होतो.  

सिदःुखसेखांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

"Stress and worry, they solve nothing. What they do 

is block creativity. You are not even able to think 

about the solutions. Every problem has a solution. " 

Susan L. Taylor 

 ******* 

  



 (२-६१) 

************************* 

तवशन सर्वाशि सांयम्य यकु्त आसीत ित्परः। 

र्िे ही इांशद्रयवशि त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।। 

************************* 

(२. ६१) : "यकु्त आसीत ित्परः" 

 (Priority of Life) 

 

भगर्तगीतेने बशुद्धर्रील सां्कवर यव सांदभवात "यकु्त" र् "अयकु्त" 

ह ेदोन िब्द र्वपरले आहते. शर्कवसिवगवार्र असण्यवसवठी "यकु्त" 

ही Priority असवर्ी यवचे ज्ञवन ्पि केले.  

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

अजुानवसिोर यदु्ध(शनयतकवयवाचे पवलन जविनु)करिे र्व भीष्ट्ि, 

द्रोि इ. ्र्जनवांनव न िवरिे असे दोन Option असतवत. तेंव्हव "न 

िवरिे" ही त्यवची Priority ठरते. Senses सखुविळेु अजुान दःुखी 

होतो. यविळेु अथवातच senses सखु ही अजुानवची Priority 

असते.  



 

जीर्न जगत असतवांनव िनषु्ट्य अनेकशर्ध सिहुविी (कुटुांब, सां्थव, 

दिे, जगत)् सांबांशधत असतो, म्हिनु शर्शर्ध Platformर्र 

असतो. त्यवची जी Priority असते, तसव प्रत्यिवत जगत असतो.  

 

जीर्नवत senses सखु हीच Priority असल्यविळेु िनषु्ट्य फक्त 

Survival सवठी जगत असतो. यवचिळेु िवगवात सांिय असतो, 

शनशककय होतो शकां र्व आळिी होतो. र् "िी योग्य आह"े यवचे 

शनत्य सिथान करीत असतो. यवसवठी ज्ञवन र्वपरत असलव तरी ही 

अयकु्त श्थशत असते. म्हिनु शर्कवसिवगवासवठी Lower Self vs 

Higher Self, Lower conscious vs higher conscious, 

शर्र्षयसखु vs आत्िसखु, अहांकवरवचव आश्रय vs ईश्वरवचव 

आश्रय! असे शर्शर्ध शर्र्षय येतवत.  

 

भगर्तगीतव Priority यव सांदभवात" Senses सखु" शक "यकु्त" 

यवद्ववरे शर्कवसिवगवात पवरदिाकतव आिते.  

 

तवशन सर्वाशि सांयम्य यकु्त आसीत ित्परः। 

र्िे ही इांशद्रयवशि त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-६१) 

 



शनत्य यकु्त असिे म्हिजे जीर्नवचव िवश्वत शर्कवसिवगा 

(अितृांगिय) जवििे. र् शर्कवसिवगवार्र असिे. यवच सांदभवात 

बशुद्धयोग, योगयकु्त, बशुद्धयकु्त िब्द आलेले आहते. यव िवगवार्र 

कवयवाचव एकशनिय(दृढ) असतो. ्र्तःच्यव शनयतकवयवार्र 

्र्धिवाचे शिक्कविोताब करतो. अथवात शनशित शदिेने शर्कवस 

होतो. कवयवाद्ववरे सित्र्योग (शनष्ट्कवि किा) सवध्य होतो. अथवात 

कवयवाद्ववरेच प्रत्यि शर्कवस होतो. बशुद्धची सिवशध्थ 

अर््थव(अशर्चल श्थशत) प्रवि होते.  

 

"Senses सखु "Priority असलेलव भोगैश्वया आसक्त असतो. 

(सशृत) भवष्ट्यवने िोह पवर्तो(infection!). तर "यकु्त" Priority 

असलेलव यव( सशृत) भवष्ट्यविळेु िोह पवर्त नवही. Senses 

सखुवची Priority नैसशगाक आह.े म्हिनु जीर्नवचव शर्कवसिवगा 

जविनु सखुी जीर्नवसवठी "यकु्त"ही Priority असवर्ी . हव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 



शनत्य "यकु्त" असण्यवसवठीच ईश्वरवचव आश्रय(िवश्वत) असतो. तर 

senses सखु priority असल्यविळेु अहांकवर(Lower Self) 

शियविील असतो. र् यविळेु शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी 

colored भवष्ट्य(बशुद्धर्वदी) र्वपरतो. यवचिळेु नकवरवत्िकतव 

असते. म्हिनु िेर्टी ईश्वरवचव आश्रय(िवश्वत) शक 

अहांकवरवचव(अिवश्वत) आश्रय असे Option आलेले आह.े  

यत ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे।(१८-५९) 

 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत।(१८-६२) 

 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।।(१८-६३) 

 

अथवात िनषु्ट्य जसव जगतो, ती त्यवची Priority असते.  

 

 अजुानवलव िवगवात सांिय आलव असतव द्वांद्व शनिवाि होते. (दःुख 

टवळण्यवसवठी) तो जी शनर्ड करतो ती त्यवची Priority असते. 

प्रथि यव द्वांद्ववलव hide करतो. ्र्तःची धवशिाक भशूिकव आह े

असे दिाशर्तो. नांतर घटनेतील र्व्तर् कबलु करतो. तेंव्हव हव 

Tie(द्वांद्व) ्पि होतो.  



 

र्तािवनवतील चवल ुिि िहत्र्वचव असतो. पररश्थतीचे गवांशभया 

लिवत घेर्नु अजुानवलव तवत्कवळ शनर्ड करवयची होती, ह ेयेथे 

िहत्र्वचे आह.े िवगवातील Tie सोडशर्ण्यवसवठी र्तािवनवत 

Priority कोिती असवर्ी?हचे त्यवलव ठरर्वयचे होते. हव त्यवचव 

अशधकवर असतो.  

 

सवर: जीर्निवगवात िनषु्ट्यवसिोर Option असले तरी जी शनर्ड 

करतो, ती त्यवचीच Priority असते. यवच Priority चे ज्ञवन 

भगर्तगीतेने कोितेही बवह् शर्चवर न लवदतव ्पि केले आहे. 

यवसवठीच भगर्तगीतेने ज्ञवन(शर्ज्ञवनवसह) ्पि केले आहे.  

 

 "यकु्त आसीत ित्परः" 

 

 

 ******** 

  



 (२-६२) 

************************* 

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगः तेर्ष ुउपजवयते। 

सांगवत सांजवयते कविः कविवत ्िोध अशभजवयते।। 

************************* 

 

(२-६२)/१: 

"ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगः तेर्ष ुउपजवयत"े 

(बशुद्धनवि vs बशुद्धयकु्त) 

 

 

१. जीर्नवचव अथा कवय? यवचव हते ुकवय यव प्रश्नवचे उत्तर 

जगवतील तत्र्ज्ञवांनी शर्शर्ध प्रकवरे व्यक्त केले.  

 

Life is not a problem to be solved, but a reality to be 

experienced.  

-Soren Kierkegaard 

We may know our true purpose in life, because we 

may choose our purpose in life. -Bryant McGill,  



In our era, the road to holiness necessarily passes 

through the world of action.  

-Robert Green Ingersoll 

 

जीर्नवत इच्छव असतवत, अडचिी येतवत, प्रश्न असतवत. र् यव 

पशुतासवठी िनषु्ट्य कवयारत असतो. (State of want- State of 

Art). जीर्नशर्कवस यव सांदभवात कवयारत रवहण्यवसवठी सां्कवरीत 

असिे र् सां्कवर यव सांदभवात "बशुद्धयकु्त" िब्दवचे भगर्तगीतव 

प्रयोजन करते. "बशुद्धयकु्त"अभवर्ी "अिवांत्य कुतः सखुि"् असे 

कवरिही ्पि करते.  

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नवतील अिवांशत, Stress, Tension, Mental 

illness कळतो. र् यवचिळेु सखुी होण्यवचव िोध सतत सरुु 

असतो.  

 

२. भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवत किवाचे िहत्र्(Subject to 

condition) सवांगते. र् ही Condition शनष्ट्कवि किा असते. 

शनष्ट्कवि किवासवठीच "बशुद्धयकु्त" यव िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

 

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 



बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिवः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

यवच आधवरवर्र जीर्नशर्कवसवचव िवश्वत(Standard) िवगवाचे 

प्रयोजन सवांशगतले आह.े "अितृत्र्वय कल्पते" (२-१५) यवद्ववरव हव 

िवगा ्पि िवलव आह.े र् यवचसवठी बशुद्धयोगवचे िहत्र् आह.े र् 

बशुद्धयोगवसवठीच "ईश्वर"श्रद्धव, ्िरि, भशक्त यवचे िहत्र् आह.े  

तेर्षवां सततयकु्तवनवां भजतव शप्रतीपरु्ाकि ्। 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

 

अडचिी, दःुख यविळेु शर्चशलत होतो. उपवय (अज्ञवनवर्र ज्ञवन ) 

न िोधतव द्वांद्वर्ि होतो. अथवात बांधनवच्यव जवळ्यवत अडकतो.  

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

३. बशुद्धिध्ये Virus गेलव शक (सांिोहविळेु)भ्रि होतो. हचे 

बशुद्धनविवचे कवरि बनते. शर्र्षयशचांतनविळेु आसशक्त उत्पन्सन होते. 

आसशक्त--कवि--िोध--सांिोह-- ्िशृतशर्भ्रि -बशुद्धनवि-पतन 

यवप्रिविे आसशक्तचव पररिवि पतनवकडे (शर्कवसवच्यव शर्रुद्ध) 

ठरतो.  

 



ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगः तेर्ष ुउपजवयते। 

सांगवत सांजवयते कविः कविवत ्िोध अशभजवयते।।(२-६२) 

िोधवत भर्शत सांिोहः सांिोहवत ््िशृतशर्भ्रिः। 

्िशृतभ्रांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।(२-६३) 

 

३. यवच (र्रील)पवश्वाभशुिर्र बशुद्धनवि vs. बशुद्धयकु्त हव 

जीर्नशर्कवसवतील िहत्र्वचव शर्र्षय भगर्तगीतेने ्पि केलव 

आह ेर् यवद्ववरे शर्कवसवत "बशुद्धयकु्त" चे िहत्र् ज्ञवत होते.  

*शर्कवसवत किा िहत्र्वचे.  

*योग्य -अयोग्य कवया यव िदु्यवने शर्चशलत न होिे यवसवठी 

बशुद्धयकु्तचे िहत्र्.  

*अथवात कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) हचे शर्कवसवतील कवयाकौिल्य 

ठरते.  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्।(२-५०) 

 

 ******* 

(२. ६२)/२: 

"सांगवत ्स्जवयते कविः कविवत ्िोधः अशभजवयत"े 



(The barrier & its breaker) 

 

व्यर्हवरवत "कवि" हव िब्द कवया(Work) सांदभवात अशभपे्रत 

असतो. तर भगर्तगीतेत अजुानवलव म्हटले कविरुपी ित्लुव ठवर 

कर.  

 

जशहां ित् ुिहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।(३-४३) 

हव सांदिे यदु्धप्रसांगी असतो. जीर्नवचव ित् ुठरिवरव हव "कवि" 

कोितव?भगर्तगीतेलव अशभप्रेत असलेलव "कवि" यव िब्दवचव 

शनशित अथा सिजनु घेिे, जविनु घेिे िहत्र्वचे ठरते.  

 

भगर्तगीतेतील शनष्ट्कवि किा यवचव आधवरच "सकवि किा-

शनष्ट्कवि किा " यवतील भेद आह.े यवच सांदभवात "कवि"लव ित् ु

सांबोधले. र् शनष्ट्कवि किवातनु (सित्र्)योग सवध्य करिे, ह े

कौिल्य जवि(योगः किास ुकौिलि)् असव सांदिे येतो.  

 

एकीकडे" कवि" लव ित् ुसांबोधले तर दसुरीकडे ईश्वरपे्ररक 

इच्छव(Divine) यव अथवानेही उल्लेख आह.े  

धिाअशर्रुद्धः भतूेर्ष ुकविोअश्ि भरतर्षाभ।(७-११) 



अथवात रांजल्यव गवांजल्यवांच्यव दःुखवने व्यशथत होिे ह े

"धिाअशर्रोधी कवि" यव सांदभवात आह.े चवांगले िनषु्ट्य परशपडेने 

व्यशथत होतवत . िहवन कवयवाची ती प्रेरक िशक्तच असते.  

("कविये दःुतिवनवि ्प्रवशिनवि ्आशतानविनि ्") 

 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव (अजुानवलव)्र्शकयवांच्यव दःुखवने शनिवाि 

िवलेलव "कवि" हवच अजुानवच्यव "कवि" चव सांदभा असतो. र् 

यवच "कवि" र्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी लढव असतो.  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

भगर्तगीतेत यवच "कवि" ची उत्पशत्त, पररिवि, र्सती्थवन यवचे 

सशर््तर र्िान आलेले आहे. इच्छेतनु "कवि" शनिवाि होतो.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगःतरे्ष ुउपजवयते। 

सांगवत ्स्जवयते कविः कविवत ्िोधः अशभजवयते।। 

िोधवत ्भर्शत सांिोहः सांिोहवत ््िशृतशर्भ्रिः। 

्िशृतभांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।।(२-६३) 

 

अथवात शर्र्षयशचांतनवतनु कवि, कवििधनु िोध(Anger), 

िोधविळेु सांिोह(Delusion), सांिोहविळेु शर्भ्रि -बशुद्धनवि, 



बशुद्धनविविळेुच पतन अथवात िखु्य शर्कवसिवगवार्रुन घसरिे. 

यवप्रिविे इच्छेलव ियवादव नसते, यवच इच्छेतनु शनिवाि होिवरव 

"कवि" शर्कवसवतील Barrier, ित् ुठरतो.  

आर्तृां ज्ञवनि ्एतेन ज्ञवनीनो शनत्यरै्ररिवि।् 

कविरुपेि कौंतेय दषु्ट्परेुि अनलेन च।।(३-३९) 

 

"The ignorant mind, with its infinite afflictions, 

passions, and evils, is rooted in the three poisons. 

Greed, anger, and delusion. " 

-Bodhidharma 

 

िवनशसकतव(State of mind) यव सांदभवात िनोर्ि अर््थव 

प्रसन्सनतव नि करिवरी, शर्कवसिवगवार्र नसिवरी अर््थव ठरते. 

यवप्रिविे भगर्तगीतव िनोर्ि अर््थेतील Weakness, 

Barrier जविनु आत्िर्ि अर््थेचे िहत्र् ्पि करते.  

 

रवगदे्वर्षशर्िकैु्त्त ुशर्र्षयवन ्इांशद्रयैः चरन।् 

आत्िर्श्यैः शर्धेयवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत।।(२-६४) 

 ********* 



************************* 

िोधवत ्भर्शत सांिोहः सांिोहवत ््िशृतशर्भ्रिः। 

्िशृतभ्रांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत। 

************************* 

 

शर्र्षय ७२८ : 

"सांिोहवत ््िशृत शर्भ्रिः " 

(िोह vs. आत्िर्ि ) 

 

भगर्दगीतवज्ञवन अजुानवत Transformation घडर्नु आिते. यव 

सांदभवात अजुान म्हितो,  

निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु। 

श्थतोअश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्।।(१८-७३) 

 

अथवात ह ेTransformation पढुीलप्रिविे घडुन येते. यवतच 

भगर्दगीतेचे रह्य उलगडत.े  

िोह vs. निो िोहः 

्िशृतभ्रांि vs. ्िशृतःलब्ध्र्व 

चांचलतव(शर्चशलत होिे) vs. श्थतोअश्ि 



सांिय vs. गतसांदहेः 

 

*िनोर्ि vs. आत्िर्ि अर््थव 

सिवजवत "चांचलतव vs. िनवर्र शनयांत्ि " यव सांदभवात "िनोर्ि 

अर््थव vs. आत्िर्ि अर््थव" अिी जवि असते.  

१. जीर्नवत कवयवानेच शर्कवस होतो. आत्िर्ि अर््थेत कवयवाचव 

एकशनिय असतो. जीर्नयवते्त ्र्तःर्र Command असते. 

अथवात शनशित शदिेने जीर्ननवर् र्ल्हर्ीत असतो. तर 

िोह/िनोर्ि अर््थेत जीर्ननवर् र्वर् यवने र्हवत असते.  

 

कवयासां्कवर नसेल तर कवयवाचव शनिय नसतो. पि इच्छव 

असतवत. यव इच्छव "कवि" िध्ये, कवि िोधविध्य,े िोध 

सम्िोहविध्ये पररर्शतात होतो. सम्िोहविळेु शर्भ्रि र् शर्भ्रिविळेु 

बशुद्धनवि होतो.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांग्तेर्ष ुउपजवयते।....  

 सम्िोहवत ््िशृत शर्भ्रिः 

्िशृतभांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।(२-६३) 

 



२. "ज्ञवन" यव सांदभवात जगवर्र िनषु्ट्य कोितेही, शकतीही भवष्ट्य 

करु िकतो. पि ्र्तःर्र कवयवाची जबवबदवरी येते, 

सांियिशुक्तसवठी शनिाय घणे्यवची जबवबदवरी येते तेंव्हव अजुान 

शनिय करु िकत नवही र् कवया टवळण्यवसवठी भवष्ट्य करतो. 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो.  

 

सिवजवतील " प्रत्यि कृशत Vs. भवष्ट्य" यवचे येथे दिान होते. 

भवष्ट्यविवगे त्यवचव शर्र्षय(Agenda), Intention, िवनशसक 

श्थशत िहत्र्वची असते. अजुानवच्यव भवष्ट्यविवगे त्यवचव िोह 

असतो, त्यवची िनोर्ि अर््थव असते, शनशककयतव असते. त्यवचे 

भवष्ट्य यविळेु अथाहीन ठरते, तो केर्ळ प्रज्ञवर्वद असतो. अजुान 

शनशककयतेचे कवरि सवांगतो.  

 

िनषु्ट्य सखुवसवठीच कवयारत असतो. दःुखिशुक्त ही त्यवची गरजच 

असते. व्यर्हवरवत सखुवसवठी इच्छव, गरजवपशुतासवठी कवया अिी 

भशूिकव असते. पि यवच आधवरवर्र त्यवचे 

शनयतकवया(Committed work) त्यवलव दःुखदवयी र्वटते म्हिनु 

शनशककयतव पत्करतो. र् कवय श्रेय्कर आह ेज्यविळेु दःुखिशुक्त 

होईल? हव प्रश्न करतो.  

 



३. कवयासां्कवर यवसवठी आत्िर्ि(शजतवत्िनः) असिे ज्यविळेु 

कवयवाचव एकशनिय असतो. र् सित्र्योगवने कवया घडण्यवसवठी 

शनष्ट्कवि किा िवस्त्र भगर्दगीतव सवांगते.  

 

सवर: 

प्रत्येक िनषु्ट्यवलव ईश्वरवने ्र्तांत् बशुद्ध प्रदवन केलेली आहे. यवच 

बशुद्धचव र्वपर करुन िनषु्ट्यवने जगवलव बदलशर्ले आह.े बशुद्धभ्रि 

नविवचे (र् हवस, अर्नशत) कवरि ठरते. म्हिनु भगर्दगीतव सांदिे 

दते आह,े  

 

यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च।।(२. ५२) 

 

"The ignorant mind, with its infinite afflictions, 

passions, and evils, is rooted in the three poisons. 

Greed, anger, and delusion. " 

-Bodhidharma 

 

******** 



(२-६३) : 

"्िशृतभ्रांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत" 

(शर्नविकवले शर्परीत बशुद्ध ) 

 

 

*अजुानवचे State of mind : 

'भ्रितीर् च िे िनः' vs. '्िशृतलाब्ध्र्व' 

 

यदु्धिेत्वर्र प्रत्यि यदु्ध सरुु होण्यवपरु्ी अजुानवचव 

Psychodrama सरुु होतो. अजुान दःुखी िवलव असतव त्यवच्यव 

State of mind चे र्िान तोच करतो,  

न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः।(१-२९) 

शनशित्तवशन च पश्यवशि शर्परीतवशन केिर्।(१-३०) 

 

िनवची प्रसन्सनतव नि िवली शक बशुद्ध शर्चशलत होते. यव श्थशतत 

बशुद्ध शर्परीत शदिेने शर्चवर करते. यवनसुवरच अजुान यदु्ध न 

करण्यवची शनर्ड करतो.  

 



यव पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतव सरुु होते. श्रीकृष्ट्ि प्रथि अजुानवलव 

सिज दतेवत, "िी तझु्यविध्ये श्रेष्ठ परुुर्ष पवहतो (दरै्ीगिुसांपशत्तयकु्त) 

र् श्रेष्ठवांनव अिव कशठि प्रसांगी शर्चशलत होिे अिोभशनय आह.े 

म्हिनु हृदयदौबाल्यवचव त्यवग करुन यदु्धवस तयवर हो. " 

क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते। 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परन्सतप।।(२-३) 

 

बशुद्धची श्थरतव यव सांदभवात १. कवयवाचव शनिय(कवयाकौिल्य ) 

२. िनवची प्रसन्सनतव (सखु, िवांती)  

 ३. सित्र्योग (दःुखवन्सतिशक्त, सवहस, शनभायतव) ४. िनषु्ट्यवचे 

श्रेष्ठत्र् ह ेप्रिखु शर्र्षय येतवत. ह ेसवध्य करण्यवसवठी बशुद्धयकु्त 

असिे(Trained mind) हव सांदिे आह.े  

"Cultivation of mind should be the ultimate aim of 

human existence. ” 

 

प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते। 

प्रसन्सनचेतसो ह्वि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते।। 

नवश्त बशुद्धः अयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवशन्सतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।।(२-६६) 



 

यवच सांदभवात बशुद्ध किवापेिव श्रेष्ठ तर यव घोर किवाचे प्रयोजन 

किवसवठी? हव अजुानवचव प्रश्न असतो. र् यवच अनरु्षांगवने 

कवयाकौिल्य सां्कवर हव भगर्दगीतेचव िखु्य शर्र्षय येतो.  

 

१. कवयाकौिल्य : 

जीर्नयवते्तील व्यर्हवरवत इच्छव असते, प्रश्न येतवत यवसवठी 

कवयारत असतो. कवयाकौिल्यवचे सां्कवर असेल तर कवयाशनिय 

असतो. शनष्ट्कवि किा करतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

 

२. कवयाकौिल्यवचे सां्कवर नसेल तर शर्र्षयशचांतन होत असते .  

किेंशद्रयवशि सांयम्य यः आ्ते िनसव ्िरन् ।(३-६) 

 

शर्र्षयवची आर्ड, त्यवचे शचांतन यवतनु शनिवाि िवलेली अतशृि 

यविळेु िनवची प्रसन्सनतव नि होते.  

इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः।(२-६०) 

 



अतशृि, िोध बशुद्धनविवचे कवरि ठरते.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगः तेर्ष ुउपजवयते।...  

... ्िशृतभ्रांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।(२-६३) 

 

३. योग : 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात आत्िोन्सनशत, कवयाकौिल्य यव सांदभवात 

सित्र्योगवद्ववरे योग(दःुखवन्सत िशक्त) सवधनव असते.  

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्।(२-५०) 

४. श्रेष्ठत्र् : 

यत ्यत ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः।(३-२१) 

श्रेष्ठ ्र्तःची बशुद्ध र्वपरतवत, सविवन्सय श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत. 

श्रेष्ठ कोित्यवही ऐकीर् गोिीने शर्चशलत होत नवही.  

 यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च।।(२-५२) 

 

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन।(८-२७) 

 

म्हिनु श्रेष्ठत्र् यव सांदभवात बशुद्धयकु्त असिे िहत्र्वचे असते. श्रेष्ठ 

कठीि प्रसांगी शर्चशलत होत नवही.  



यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यवप्रिविे बशुद्धयकु्त, ईश्वरवचे ज्ञवन, अध्यवत्िज्ञवन ऐकल्यवर्र 

िोहिशुक्त यव सांदभवात अजुान म्हितो,  

िदअनगु्रहवय परिां गहु्ि ्अध्यवत्ि सांशज्ञति।् 

यत ्त्र्यव उक्तां  र्चः तेन िोहोअयां शर्गतो िि।(११-१) 

 

तथवशप ईश्वरवची यव शर्श्ववतील र् आपल्यव जीर्नविी असलेली 

भशूिकव यव सांदभवातील सांपिुा ज्ञवन ऐकल्यवर्र म्हितो,  

निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु।(१८-७३) 

 

"Mental toughness is spartanism (courageous in the 

face of adversity) with qualities of sacrifice, self-

denial, dedication. It is fearlessness, and it is love".  

-Vince Lombardi 

 ******** 

  



 (२-६४) 

************************* 

रवगद्वरे्षशर्िकैु्त्त ुशर्र्षयवन ्इांशद्रयैिरन।् 

आत्िर्श्यैः शर्धेयवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत।। 

************************* 

 (२-६४) : 

 

"रवगदे्वर्षशर्िकैु्तः त ुशर्र्षयवन ्इांशद्रयःै चरन"् 

(व्यर्हवरवत असतवांनव िवांशत अनभुर्िे अथवात सखुी जीर्नवचव 

िवगा) 

 

 

सखुी जीर्नवचव िवगा यव सांदभवात भगर्दगीतव भवष्ट्य करीत आह.े  

 

िनषु्ट्य व्यर्हवरवत असतवांनव (सर्ा प्रकवरचव व्यर्हवर करीत असतव 

) द्वन्सद्विशुक्त असिे, िनवर्र शनयांत्ि असिे . यव श्थशतचव 

"आत्िर्श्यै शर्धयेवत्िव " असव शनदिे केलव आह.े  

 

रवगदे्वर्षशर्िकैु्तः त ुशर्र्षयवन ्इांशद्रयैः चरन"् 



आत्िर्श्यै शर्धयेवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत।।(२-६४) 

 

"आत्िर्श्यै शर्धेयवत्िव" यव सांदभवात (Regulating principles 

of freedom) भगर्दगीतेत शनष्ट्कवि किवाचे प्रयोजन आलेले 

आह.े  

 

 दसुरीकडे फळवची इच्छवच केली नवही तर िनषु्ट्य कवयाच किवलव 

करेल?असव प्रश्न "शनष्ट्कवि किा"यव सांदभवात कवांही लोक उपश्थत 

करतवत.  

 

"Human Decesion Behavior" यव शर्र्षयवचव 

Psychology, Cognitive science, Artificial 

intellegence, Decesion Science अिव शर्शर्ध सांिोधन 

शर्भवगवत अभ्यवस होतो. िनषु्ट्यवच्यव शर्चवरवची शदिव जिी 

असेल त्यवप्रिविे त्यवचे शनिाय होत असतवत, औद्योशगक 

जवशहरवतदवर, रवजशकय भवष्ट्य यव शर्चवरवच्यव शदिेलवच 

influence करतवत. ह ेसिवज अनभुर्त असतो.  

 

As one of the most popular models of agent decision 

making, the belief-desire-intention (BDI) model has 



been widely used to construct reasoning systems for 

complex tasks in dynamic environments.  

 

Desire comes from a place of “Yes, it would be nice 

to have that. ”  

There is uncertainty in desire .  

 

Intention is stronger than desire.  

You’re more likely to accomplish something if you 

intend to do it rather than just desire to do it. But it 

can still be influenced by desire.  

 

Decision is the most powerful of them all.  

"I like this town. I am going to live here. ” 

There was no uncertainty there. It was a decision, 

plain and simple. It came from a place of deep inner 

knowing that is aligned with Universal Flow and the 

larger framework of one's life.  

 



भगर्दगीतेनसुवर द्वन्सद्व(Duality) हव Desire चव पररिवि असतो, 

र् शनिायवर्र पररिवि करतो. अजुानवची शनशककयतव र् 

Reasoning हव Desire चवच पररिवि असतो. कवयवाचव शनिय 

होण्यवसवठी शनद्वान्सद्व (Non duality) असिे आर्श्यक असते. 

शनद्वान्सद्व यव सांदभवात कवया execute करतवांनव सित्र्योग हवच 

भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

*चांचलतव vs. कवयवाचव एकशनिय 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयोः अव्यर्सवयीनवि ्।।(२-४१) 

 

*शनद्वान्सद्व : 

 

शनद्वांदो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।(२-४५) 

 

शसशद्धअशसध्योः सिो भतू्र्व सित्र्ां योग उच्यते।।(२-४८) 

 

********** 

 



(२-६४)/२: "आत्िर्श्यैः शर्धेयवत्िव " 

 (Regulating Principle of Freedom) 

फ्रवईडने िनवच्यव तीन अर््थव (Conscious, Subconscious, 

Unconscious) दिाशर्ल्यव. Mental wellness सवठी हव 

िनोशर्ज्ञवनवचव आधवर बनलव.  

भगर्तगीतेत सखुी जीर्नवसवठी आत्िर्ि र् िनोर्ि अर््थव 

यवांतील भदे दिाशर्लव. इांशद्रयवपशलकडे िन, िनवपशलकडे बशुद्ध र् 

बशुद्धपशलकडे आत्िव असव िरीरयांत्वतील श्रेष्ठत्र्वचव Sequence 

आह.े  

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतवः त ुसः।।(३-४२) 

बशुद्धर्र िनवचे अशधरवज्य असेल तर िनोर्ि अर््थव असते. यव 

अर््थेचे Replacement आत्िर्ि अर््थव असते. यव 

अर््थेत सिवधवन अनभुर्तो. सिवधवन म्हिजे दःुखवचव नवि. 

प्रसन्सनशचत्त िवले शक बशुद्ध श्थर होते.  

 

आत्िर्श्यैः शर्धेयवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत।(२-६४) 

प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते। 

प्रसन्सनचेतसो शह आि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते।।(२-६५) 



 

आत्िर्ि अर््थव सखुी जीर्न, बशुद्धची श्थरतव दिाशर्ते. म्हिनु 

सां्कवर िहत्र्वचे असतवत.  

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च आयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

यवप्रिविे सखुी जीर्नवसवठी सां्कवरीत होिे . सां्कवरीत असलेलव 

जीर्ननवर् र्ल्हर्तो र् शकनवरव गवठतो. यवचवच अथा जीर्ननवर् 

र्वर् यवने र्वहिे म्हिजे सां्कवरीत नसिे अथवात िनोर्ि (िनो 

अनशुर्शधयते)असिे. यविळेु बशुद्धचे हरि होते.  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनो अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इह अम्भशस।।(२-६७) 

यवप्रिविे भगर्तगीतव सखुी जीर्नवसवठी सां्कवर यवचे logic ्पष्ठ 

करते. सां्कवरवचव िखु्य हते ुआत्िर्ि होिे ह ेरह्य सवांगते र् 

आत्िर्ि अर््थव " Regulating principle of freedom" 

म्हिनु ओळखल्यव जवते.  

 ****०** 

 

(२-६४)/३: 

"आत्िर्श्यै शर्धेयवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत" 



  

(दःुखिशुक्त सवठी सां्कवर) 

भगर्तगीतेने कोितव िहत्र्वचव सांदिे शदलव?यव प्रश्नवचे उत्तर 

अजुानवच्यव प्रश्नवतच िोधवयचे आह.े  

जीर्नवत दःुख आले असतव दःुखवलव avoid करण्यवसवठी अजुान 

शनशककय होतो र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ्र्तःलव ज्ञवनी सिजि ेर् 

यवसवठी धिा, चवांगलेपिव, ज्ञवन यवांचव दवखलव दिेे. हव प्रज्ञवर्वद 

असतो. अजुान ज्ञवन र् अज्ञवन यवची उलटवपवलट करतो.  

यविळेु " शनशककयतेचे सिथान vs. कवयवाचव शनिय" असव शर्र्षय 

बनतो. यवच शर्र्षयवत ज्ञवन, किा र् भशक्त ह ेतीन शर्र्षय येतवत.  

१. ज्ञवन: 

जो ज्ञवनी आह,े चवांगलव आह,े त्यवलव आत्िशर्श्ववस असतो. ज्ञवन 

सांियिशुक्तसवठी असते. चवांगलव म्हिजे शचत्तिशुद्ध, ्र्तःर्र 

शर्श्ववस. धिा यव सांदभवात "्र्तःचव ्र्धिा" कवयवाचव शनिय 

करते. ज्ञवनवद्ववरे दृढशनियी होिे.  

"ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि"् 

२. किा 

जीर्नवत सखुदःुख असते. सखुवसवठी, दःुखिशुक्तसवठी कवयारत 

असतो. व्यर्हवरवत इच्छवपशुतासवठी कवया असते. यवच 



Consciousness िध्ये कवयारत असिे ही सकवि िवनशसकतव 

असते. येथे Lower consciousness vs. Higher 

consciousness अथवात िनोर्ि vs. आत्िर्ि हव शर्र्षय येतो.  

प्रवितत्र्वत ज्यवचव र्वस असतो, तो ईश्वर सर्ा जगतवचे, सशृिचे 

िळु आह.े त्यवचव सांबांध (अ)आत्िर्ि अर््थेिी(Higher 

consciousness) र् (ब) जीर्नशर्कवसवचव िवश्वत(Standard) 

िवगा(अितृत्र्वय कल्पते २-१५) यवचेिी असतो. यव िवगवार्र 

दःुखवने शर्चशलत होत नवही. कवया/कवयाफल ईश्वरवलव सिशपात 

होते. हीच कवयवाद्ववरे ईश्वरवची भशक्त असते. यवचवच अथा सकवि 

कवया शनष्ट्कवि कवयवात Transform करिे हव बशुद्धयोग असतो. 

यवप्रिविे हव शर्र्षय कवयाकौिल्य/कवयासां्कवर /किा यव सांदभवात 

असतो.  

 

रवगदे्वर्ष शर्िकैु्त्त ुशर्र्षयवन ्इांशद्रयैः चरन ्। 

आत्िर्श्यै शर्धेयवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत।।(२-६४) 

 प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते।। 

प्रसन्सनचेतसो शह आि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते।।(२-६५) 

 

आत्िर्ि अर््थेत प्रसन्सनशचत्त(आत्ििशुद्ध) असतो. अथवात 

दःुखवचव नवि होतो. बशुद्ध श्थर असते. यवलवच सां्कवर म्हटले 



आह.े कवयवाद्ववरे सखुवची(दःुखवन्सत) सवधनव हचे कवयाकौिल्य 

असते.  

 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

३. भशक्त: 

 

जीर्नवत भय, सवहसवचव अभवर्, Stress िवनशसक दबुालतव ठरत 

असते. कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त अथवात िवनशसक सिि (योग-

दःुखवन्सत)होण्यवची सवधनव हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योगसांशज्ञति।्(६-२३) 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

सवर : भगर्तगीतेने ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांचे जीर्नवतील िहत्र् 

सवांशगतले आह.े  

 ******* 

  

  



(२-६५) 

************************* 

प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते। 

प्रसन्सन चेतसो शह आि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते।। 

************************* 

 

(२. ६५)/१: 

"प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते" 

 (सखुी जीर्नरह्य) 

 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यजीर्नवच्यव िहवनतेचव पररचय दते आह.े र् 

्र्तःतील िहवनतव(Creativeness) जगवत सवकवर करण्यवसवठी, 

अनभुर् करण्यवसवठी कौिल्यिवस्त्र सवांगते. ्र्तःतील अांतरवत्िव 

(True Self)जवगतृ करण्यवचे ज्ञवन सवांगते.  

 

जीर्नशर्कवसवत शििि र् सां्कवर यव दोहोंची भशूिकव असते. 

ज्ञवनवचव कवयवात उपयोग व्हवर्व(Creativity) म्हिनु 

शििितज्ञवांनी Cognitive Theory चव (Information 



processing of mind) परु्कवर केलव. यवच theory चव 

उपयोग Creative mind जवगतृ करण्यवसवठी होतो.  

 

"Cognition is thinking process. It is one of higher 

function that our brain performs. (Cognitive 

psychology)" 

 

सां्कवर यव िब्दवचव शर्शर्ध प्रकवरे बोध होतो. भगर्तगीतेत 

"बशुद्धयकु्त" हव िब्दप्रयोग सा्ं कवर सांदभवातच आह.े र्तािवनवत 

बशुद्धलव श्थर, प्रसन्सन ठेर्ण्यवची सांर्य असिे, ज्यविळेु बशुद्धचव 

सकवरवत्िक शर्कवसवसवठी पिुापिे र्वपर होतो.  

 

प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते। 

प्रसन्सन चेतसो शह आि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते।।(२-६५) 

 

अजुान दःुखी होतो. बशुद्ध भ्रि पवर्ते. अजुान ्र्तः दःुखी िवलव ह े

र्व्तर् श्र्कवरतो र् Judgement (यदु्ध करिे अधिा!) करतो. ह े

Judgement त्यवच्यव दःुखी भवर्नेलव response असतो. 

(भवर्नेलव observe करीत नवही. अथवात र्व्तर् श्र्कवरीत 

नवही. )यविळेु नकवरवत्िक शर्चवर जन्सि घेतो.  



 

"We perceive through our senses a person, a 

situation or an event, and in an instant, we project 

our mental models - our fears, background and 

experiences - onto that perception. This often results 

in cognitive errors, which means we judge and 

respond incorrectly. " 

Elizabeth Thornton 

 

 

Self Consciousness System िधील  

*बवह्िन (Self I, Lower self, Senses mind, Conscious 

mind, Judgemental mind) र् 

 

 *अांतिान (अांतरवत्िव, Self II, Higher Self, Subconscious 

mind, Creative mind, Observer mind) अिी जरी 

ओळख िवली तर यव दोहोंच्यव िध्ये बशुद्ध (Intellegence) 

असते.  

 



*बशुद्धभ्रि िनोर्ि अर््थेिळेु होतो. बवह्िन(SelfI) 

अांतरवत्म्यवलव (Self II) र्ि करते, ही िनोर्ि अर््थव असते. 

र् अांतरवत्िव बवह् िनवर्र शनयांत्ि करते ती आत्िर्ि अर््थव 

असते. यविध्ये कोि कोिवलव र्वपरुन घेते(Lowerने Higher 

self लव शक Higherने Lower selfलव!)यवचव बोध होतो. 

यवतच आत्िर्ि, सांयिी, िनवर्र शनयांत्ि, Mastering Self 

यवचे िहत्र् कळते. भगर्तगीतव यवचसवठी "बशुद्धयकु्त" सा्ं कवर 

सवांगते. सउदवहरि (नवर् र्वर् यवने र्वहिे शक Command घेर्नु 

शनशित शदिेने र्ल्हर्िे)्पि करते.  

 

आत्िर्श्यै शर्धयेवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत।(२-६४) 

प्रसन्सनचेतसो ह्वि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते।(२-६५) 

(आत्िर्ि-प्रसन्सनतविळेु श्थर बशुद्ध) 

 

नवश्त बदु्धः यकु्त्य-अिवांत्य कुतः सखुां।(२-६६) 

(अिवांतीचे कवरि-बशुद्धयकु्त नसिे-सां्कवरहीन) 

 

तद्य हरशत प्रज्ञव र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस।(२-६७) 

(िनोर्ि अर््थेत नवर् र्वर् यवने र्वहिे) 



 

शनगहृीतवशन सर्ािः -त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।(२-६८) 

(म्हिनु िनवर्र शनयांत्ि) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

अजुान र्व्तर् श्र्कवर करतो. र् ठरल्यवप्रिविे शनयतकवया 

्र्धिवाचरि (सिपाि भवर्वने) म्हिनु करिे शकां र्व बशुद्धयोग धवरि 

करुन कवयवाचव दृढशनिय करिे कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) यवचे 

रह्य जवितो. र्तािवनवत िोह नि होतो. ्िशृतभ्रि शिटतो.  

 

****** 

 

(२-६५)/२: 

"प्रसन्सनचेतसो ह्वि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते" 

 (र्तािवनवतील प्रसन्सनतव) 

 

र्तािवनवत प्रसन्सनशचत्तवने जगिे यव एकवच िदु्यवर्र िनषु्ट्य जीर्न 

जगत असतो र् यवच िदु्यवर्र भगर्तगीतव ज्ञवन आधवरलेले आह.े 

र्तािवनवतील प्रसन्सनतव र् शर्कवसवसवठी Motivation ह ेशर्र्षय 



र्तािवनवत यरु्वशपढीलव आकशर्षात करतवत. र् यव दोहोंचव सिन्सर्य 

भगर्तगीतेने सवधलव आह.े  

 

The Self is not something ready-made, but 

something in continuous formation through choice 

of action.  

John Dewey 

 

र्तािवनवतील प्रसन्सनतव यवच सांदभवात अजुानवलव कवया करतवांनवच 

प्रश्न शनिवाि िवलव होतव. अजुानवची प्रसन्सनतव नि िवली होती 

म्हिनु यव घटनेलव कवरि असिवरे "यदु्ध" टवळिे ही शनर्ड करतो. 

यव सिथानवथा शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो. प्रज्ञवर्वदी(सिथान) भवष्ट्य 

्र्तःचे (प्रसन्सनतेसवठी) िनोरांजन असते. सिवजवत अिवच 

(प्रज्ञवर्वदी-्र्तःलव प्रसन्सन ठेर्ण्यवसवठी र्वपरलेले भवष्ट्य)) 

भवष्ट्यवची रेलचेल असते. म्हिनु "ज्ञवन" म्हिजे कवय?हव शर्र्षय 

पटलवर्र येतो.  

 

िनषु्ट्य जीर्नवत सखुवसवठीच कवयारत असतो. धिा, चवांगलेपिव, 

ईश्वरभशक्त यवच जीर्नशर्कवसवचव भवग असतो. अजुान 

शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो. त्यवलव ज्ञवत असलेले धिा, चवांगलेपिव, 



ईश्वरभशक्त ह ेसर्ा ज्ञवन येथे अपिुा ठरते. भगर्तगीतव हीच अपिुातव 

दिार्नु दतेे र् पिुात्र्वसवठी ज्ञवन सवांगते. जीर्नशर्कवसवत यव सर्ा 

ज्ञवनवचव उपयोग (Purpose )र्तािवनवत "बशुद्धयकु्त" असिे 

यवसवठी ्पि करते.  

 

भगर्तगीतव प्रसन्सनतव र् बशुद्धयकु्त यवांचे नवते ्पि करते. यवद्ववरे 

र्तािवनवतील प्रसन्सनतव र् आत्िशर्श्ववस यवांचे नवते ्पि होते. 

सिदु्रवलव शिळेपयांत नदीचव प्रर्वह अखांड असतो, तसव 

जीर्नप्रर्वह असतो. जीर्नयवत्व यवच प्रर्वहवचव भवग असतो. यव 

यवते्त कवया घडते. र् आत्िशर्श्ववसवने कवयारत असिे म्हिजेच 

आनांदवने जगिे ह ेशर्कवसवतील रह्य कळते. शचत्तवची प्रसन्सनतव 

असते तेंव्हव बशुद्ध श्थर(अशर्चल) असते. जो यकु्त(सां्कवरीत) 

नवही त्यवलव िवांशत किी शिळिवर?अिवांशत असेल तर सखु 

कोठुन? 

 

प्रसन्सनचेतसो ह्वि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते। (२-६५) 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न चअयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशत अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

**००००** 



 

(२. ६५)/३ :  

 " प्रसन्सनचेतसो ह्वि ु" 

 (शचत्तवची प्रसन्सनतव Happy-minded) 

 

"Happiness is not something you postpone for the 

future; it is something you design for the present. " 

Jim Rohn'''------ 

 

ज्यव भर्सवगरवत िनषु्ट्य जन्सिवलव आलव, त्यवांत िनषु्ट्यवने आनांदवने 

जगवरे् हीच ईश्वरवने भगर्तगीतेच्यव िवध्यिवतनु इच्छव व्यक्त केली 

आह.े र् जीर्नशर्कवसवचे िवस्त्र सवांशगतले.  

 

"जगव आशि जग ुद्यव " म्हिजे पर्पर सहकवया सवधनु ्र्तः सखुी 

व्हव र् जगवलवही सखुी करव, ह ेसवध्य होण्यवसवठी जगवत धिा 

आलेत. म्हिनु चवांगलेपिव म्हिजे पणु्यकवया करिवरव हचे धिवालव 

अशभपे्रत आह ेअसे चवांगलव िनषु्ट्य जवित असतो. अजुान अिवच 

चवांगल्यव लोकवांपैकी एक िहवरथी असतो. पवांडर्वर्र होिवरव 

अन्सयवय न्सयवयप्रशर्ि होतो, तेंव्हव धिायदु्ध हव एकच पयवाय असतो. 



यदु्धिेत्वर्र उत्सवहवने आलेलव अजुान श्रीकृष्ट्िवलव िस्त्र पवडवर् 

सरुु होण्यवच्यव रे्ळीच रथ िधोिध उभे करण्यवस सवांगतो र् त्यवच 

ििी आिेष्ठ यदु्धवत ितृ्य ुपवर्तील यव भयवने िोकग्र्त होतो. यदु्ध 

करिे धिाशर्रोधी आह,े असे भवष्ट्य करतो.  

 

सखुदःुख पिलुवही कळते र् तो आपल्यव Survival सवठी 

धडपडत असतो. Survival हचे िवत् िनषु्ट्यवचे ध्येय असेल तर 

चवांगलव िनषु्ट्य अिवच Senses सखुदःुखवच्यव तवर्डीत सवपडतो. 

सखु अनभुर्ण्यवसवठी दःुखवलव हुलकवर्िी दते जगण्यवचव त्यवचव 

प्रयत्न असतो.  

 

"सखुी जीर्न " यव सांदभवात अनेक तत्र्ज्ञवन सिवजवत उपलब्ध 

िवलेत. तरी प्रत्यि जीर्न जगतवांनव जीर्न 

सोपे(Easygoing)नवही हव अनभुर् येतो. अजुानवलव जेंव्हव 

आिेष्ठवांिीच लढण्यवची रे्ळ येते, तेंव्हव त्यवचे सर्ा अर्सवन र् 

ज्ञवन गळुन पडते.  

 

यवच पवश्वाभिुीर्र "सखुी जीर्न"यव सांदभवात भगर्तगीतवज्ञवन 

जगवत उपलब्ध िवले. आनांदवने जगिे र् यवचे जीर्निवगवािी कसे 

नवते आह,े हे सलग पशुढल तीन श्लोकवतनु भगर्तगीतव ्पि करते.  



 

प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते। 

प्रसन्सनचेतसो शह आि ुबशुद्धः परर अर्शतष्ठते।।(२-६५) 

नवश्त बशुद्धयुाक्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवशन्सतः अिवन्सत्य कुतः सखुि ्।।(२-६६) 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनः अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

शचत्तवची प्रसन्सनतव िवली असतव बशुद्धची श्थरतव होते. 

जीर्नशर्कवसिवगवात (बशुद्धयकु्त श्थती सवध्य होण्यवसवठी) बशुद्ध 

सां्कवररत नसेल तर िनोर्ि अर््थव असते. अथवात नवर् र्वर् यवने 

र्हवर्ी तसे जीर्न प्रर्वहवत र्हवत असते. आत्िर्ि अर््थेत 

(Higher consciousness)बशुद्धयकु्त असतो र् जीर्ननवर् 

शनशित शदिेने र्ल्हशर्त असतो. यवप्रिविे जीर्नशर्कवसवत 

"शचत्तवची प्रसन्सनतव " यवचे िहत्र् ्पि होते.  

 

*"जगवचे व्यर््थवपन " ईश्वरवचे िवध्यिवतनु कसे होत आह,े हे 

ज्ञवन भगर्तगीतव ्पष्ठ करते. यवच ईश्वरवचव अांि िनषु्ट्यवच ेहृदयी 

असतो. यवच जीशर्त तत्र्विळेु जीर्नयवत्व चवलत असते. हव 



ईश्वरच अांशति धवि आह.े यव सत्यवलव अनसुरुन जीर्नशर्कवसवचे 

िवस्त्र भगर्तगीतेने ्पि केल ेआह.े ह ेज्ञवन जवििवरव जीर्नवचे 

ध्येय जवितो. यव ध्येयवचे शदिेने त्यवची जीर्नयवत्व व्हवर्ी 

यवसवठी बशुद्धयोग प्रवशि ईश्वरवची कृपव असते. यवच कृपेने 

सर्ादःुखवचव नवि होतो र् शचत्तवची प्रसन्सनतव लवभते.  

 

"ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

"You are not here merely to make a living. You are 

here in order to enable the world to live more amply, 

with greater vision, with a finer spirit of hope and 

achievement. You are here to enrich the world, and 

you impoverish yourself if you forget the errand. " 

Woodrow Wilson 

 

* "जगवचे व्यर््थवपन" यव सांदभवात दहितर्वद जगवतील 

िवांतीलव लवगलेली कीड असते, तर दिु प्रर्शृत्त सिवजवलव 

लवगलेली कीड असते. यव प्रर्शृत्त िस्त्रवचे बळवर्र सिवजवत भय 

शनिवाि करतवत. सिवजवतील िनषु्ट्यवचे भय त्यवांची Strength 



असते. भयच िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिवलव शनशककय करीत असते. 

भगर्तगीतव यवच भयवर्र िवत करण्यवचे (शनभाय) िवस्त्र सवांगते.  

("्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्" ३-४०).  

 

"Inaction breeds doubt and fear. Action breeds 

confidence and courage. "  

-- Dale Carnegie 

 

म्हिनु चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव दबुालतव अिोभशनय आह,े असे 

अजुानवलव सांबोधण्यवत आले आह.े येथनुच भगर्तगीतव सरुु होते. 

भगर्तगीतेत दरै्ीगिु सांदभवात "अभयां" हव प्रथि गिु दिाशर्लव 

आह.े  

 

*शनभायतव आशि ईश्वर यवचव सिन्सर्य केर्ळ भगर्तगीतेने सवध्य 

केलव आह.े यवच ईश्वरवची आपल्यव ्र्भवर्शनयत कवयवाद्ववरे भशक्त 

करिवरव ज्ञवनी ठरतो. र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े यवच 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव योग्य उपयोग होण्यवसवठी भगर्तगीतेतील ज्ञवनी 

भशूिकव जविनु घिेे आर्श्यक आह.े  

 



ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतुेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

"ज्ञवनी"जीर्नवची सर्ाश्रेष्ठ भशूिकव असत.े  

 

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िव एर् िे िति ्। 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति ्।।(७-१८) 

 

यव पवश्वाभशुिर्र जगवत िवांती प्र्थवशपत करण्यवसवठी, सखुी जीर्न 

जगण्यवसवठी र्तािवनवत भगर्तगीतेचे िहत्र् जविनु घिेे 

आर्श्यक आह.े  

 ******** 

  



 (२-६६) 

************************* 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतःिवांशतःअिवांत्य कुतः सखुां।। 

************************* 

 

 (२-६६)/१:  

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव?  

 (्र्तःच्यव िवगवाचव सां्कवर) 

 

"जीर्नशर्कवसवसवठी सां्कवर" हव (र्रील) िहत्र्वचव सांदिे आह.े 

ज्यविळेु ्र्तःचव िवगा ठरशर्तव येतो. येथे अिवांतीचे कवरि 

सां्कवरवचव अभवर् ह े्पि म्हटलेले आह.े  

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतःिवांशतःअिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

अथवात सखुवसवठी िवांशत, िवांशतसवठी सां्कवररत िवगा.  

 



*"To the person who does not know where he wants 

to go there is no favorable wind. "  

- Seneca 

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःुनवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

जीर्ननवर् र्वर् यवने र्वहिे ही िनोर्िअर््थव र् आत्िर्ि 

अर््थेत नवर् र्ल्हर्तो. अथवात लि पक्के असते.  

 

"A man without a goal is like a ship without a 

rudder. " 

-Thomas Carlyle 

 

* बशुद्धयकु्त : 

व्यर्हवरवत सां्कवर यव सांदभवात चवांगलेपिवलव(Moral values) 

िहत्र् असते. हवच चवांगलेपिव अजुानवच्यव ठवयी होतव. र् 

यवचिळेु तो दःुखी होतो. र् त्यवची िवनशसक अर््थव दबुळी होते. 

ही िनोर्ि अर््थव असते.  



 

"One who makes himself a worm cannot complain 

afterwards if people step on him".  

Immanuel Kant 

चवांगलेपिव म्हिजे दबुालतव नव्ह.े जगवत चवांगल्यव कवयवालव ियवादव 

नसते. "परिवथा" शकां र्व धिा म्हिनु व्यर्हवरवत लोक इतरवांकडुन 

चवांगलेपिवचीच, कृतीचीच अपेिव करतवत. र् आदिवाच्यव 

सांदभवात शनशककयतेलव चकु ठरशर्तवत. हचे व्यवर्हवररक सत्य 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव सवांगतवत.  

 

म्हिनु "चवांगले " यव सांदभवात आत्िर्ि अर््थव िहत्र्वची 

असत.े अन्सयथव चवांगलेपिवशर्र्षयी भ्रि होतो. र् "आजकवल 

चवांगलेपिव चवलत नवही!" असे र्वक् प्रचवर करुन लोक 

चवांगलेपिवलवच व्यर्हवरवत बदनवि करतवत!यवप्रिविे 

चवांगलेपिवच सांभ्रिवत असत.े ज्यव सिवजवत चवांगलेपिव बदनवि 

होतो, िग तो सिवज कुिीकडे र्ळिवर?त्यव सिवजवचे भशर्तव्य 

कवय असेल?म्हिनु चवांगलेपिवचव शनशित उपयोग भगर्तगीतव 

सवांगते र् सांभ्रिवतनु बवहरे कवढते.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।।(१६-५) 

 



िनषु्ट्य चवांगल्यव कवयवालव ईश्वरवचे कवया जवित असतो. म्हिनु हचे 

चवांगले कवया शनष्ट्कवि कवयवात Transform केले तर कवयवाद्ववरे 

योग (ईश्वरभशक्त ) सवधतो. यवद्ववरे शनभाय होतो. (त्वयते िहतो 

भयवत)्. यवचसवठी "बशुद्धयकु्त" िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

 

बशुद्धयकु्त अर््थेत शनष्ट्कवि किा असते.  

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशतां आप्नोशत नैशष्ठशकि ्।(५-१२) 

 

यवप्रिविे शनष्ट्कवि किवाचे सां्कवरवत िहत्र् आह.े यवसवठी 

कवयवाचव दृढशनिय हर्व. अथवात शनिाय अशधकवरवचे Awareness 

र् शनिायिितेचे िहत्र् येथे ्पष्ठ होते. यविळेु जबवबदवरी 

श्र्कवरतो.  

 

*िनषु्ट्य आपल्यव जीर्नवलव जसे ओळखतो (कशठि, चवांगले, 

सोपे)तसे त्यवचे जीर्न घडते. सखुी जीर्नवसवठी ्र्तःलव 

सां्कवररत करिे हवच भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

गिुवत्िक शििि/िलु्य शििि यव सांदभवात Awareness of 

Self Path अथवात "्र्तःचव िवगा" हवच सांदिे िहत्र्वचव आह.े 

यव सांदभवातील कवांही िलु्य:े 



 

*्र्वर्लांबनविळेु शनिायअशधकवर शिळतो.  

Beggars are not choosers.  

*र्चन/Commitment िवगा दृढ करते.  

*्र्धिा शनयतकवयवार्र शिक्कविोताब करते. हव Tiebreaker 

ठरतो. ्र्तःचव िवगा यव सांदभवात सिहुवतील शनयतकवया ्र्धिवात 

transform करिे.  

 

"If you don't design your own life plan, chances are 

you'll fall into someone else's plan. And guess what 

they have planned for you? Not much. " 

Jim Rohn  

 

 

***** 

(२-६६)/२:"अिवांत्य कुतः सखुि ्" 

 (Happy life) 

 



िनषु्ट्य व्यर्हवरवत(सांसवर) आपवपल्यव ्र्भवर्सदृि प्रकृशतनसुवर, 

ज्ञवनवनसुवर जगत असतो. यव जगण्यवतनु सखुी व्हवरे् ही इच्छव 

असते. चवांगलव, शर्द्ववन, कतृात्र्र्वन असनुही दःुख आले असतव 

अजुान शनशककय होतो, शनशककयतेचे सिथान करुन नकवरवत्िक 

होतो. अिवच िवनशसकतेने िनषु्ट्य जगत रवशहलव तर दबुळी 

िवनशसकतव बनते, अिवांशत असते.  

 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

िनषु्ट्य शर्द्ववन असो, धवशिाक असो, र्व ईश्वरश्रद्ध असो, 

शनशककयतेलव ज्ञवन सांबोधिे म्हिजे अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे ठरते. 

हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 

प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलतो. ज्यव िवगवार्र दःुखवने 

शर्चशलत होत नवही, दःुखवर्र िवत होते, शनष्ट्कवि किा घडते, 

िवनशसक िशक्तचव(कवयवाद्ववरे Exercise) शर्कवस होतो, त्यव 

िवगवाचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगत आह.े यवसवठी व्यर्हवरशसशद्धसवठी 

र्वपरले जविवरे सहजकवया र् शनिायअशधकवर ह ेसवधन केले आहे.  

 



िवगा: 

 

ततःपदां तत्पररिवशगातव्यां 

 यश्िन गतः न शनर्तान्सते भयूः। 

तिेर् च आद्यां परुुर्षां प्रपद्ये 

 यतः प्रर्शृत्तः प्रसतृव परुवशि।।(१५-४) 

 

Why?(दःुख, अडथळव र् िवत करिे): 

*अशनत्यां असखुां इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

"अितृत्र्वय कल्पते" हव िवगा 

*सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

*तयो न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३- 

द्वांद्वविळेु (कवयाशनिय)दृढतव नसते. िनषु्ट्य व्यर्हवरवत योग्य-अयोग्य 

यवतनु योग्यची शनर्ड करतो. अजुान जो धिा जवितो यवत ्र्गा-

नरक ही सांकल्पनव सत्कवया र् दषु्ट्कृत्य यव सांदभवात असत.े अथवात 

हव धिाही द्वांद्व शनिवाि करतो (कवयवाचव एकशनिय होत नवही). 

पु् तकी धिवािळेु र्वदवलव कवरि शिळते. िवगवात द्वांद्व (योग्य-

अयोग्य) शनिवाि िवलव असतव अजुान यवच धिवाचव दवखलव 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी दतेो.  



 

यव सांदभवात भगर्तगीतव पु् तकी धिा र् िनषु्ट्यवच्यव िवश्वत जीशर्त 

तत्र्विी सांबांधीत धिा यवांतील भेद ्पि करते. र् शनद्वांद्व 

होण्यवसवठी िवश्वत धिा सवांगते. यवच धिवाचव िनषु्ट्यवच्यव 

िनोशर्ज्ञवनविी (िवनशसक ्र्व्थ, िशक्त) असलेलव सांबांध 

भगर्तगीतव िेत्-िेत्ज्ञ योग यवद्ववरे ्पि होतो.  

 

पु् तकी धिा: 

यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दशन्सत अशर्पशितः।(२-४२) 

 

पु् तकी धिा र् िवश्वत धिा भेद: 

यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके। 

तवर्वन ्सरे्र्ष ुरे्दरे्ष ुब्रवह्मि्य शर्जवनतः।।(२-४६) 

 

िवश्वत धिा: 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।(२-४५) 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

िेत्िेत्ज्ञ योः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षः।(१३-३४) 

 



व्यर्हवरवतील सवधन र् Transformation: 

*शनयतकवयवालव ्र्धिा करिे.  

*शनिायअशधकवर र्वपरुन कवयवाचव एकशनिय करिे.  

*बशुद्धयोग Transformation चे सवधन.  

व्यर्हवरिवगवातील कवयवात सकवि िवनशसकतव असते. सकवि 

अर््थव अिवांशतचे कवरि ठरते म्हिनु बशुद्धयकु्त होिे म्हिजे 

व्यर्हवरकवया/िवगा "अितृत्र्वय कल्पत"े यव िवगवात Transform 

करिे.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

िवगा चवलि:े(पररिविभयवपवसनु िकु्त, शर्श्ववस, शनष्ठव) 

*अनन्सयभशक्त (ईश्वरसिपाि) 

तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि।्(९-२२) 

*ित्किापरिो भर् ।(१२-१०) 

*कतुां ित ्योगि ्आशश्रतः।(१२-११) 

 

 

बोध: 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनो अनशुर्धीयते। 



तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

अथवात 

"A man without a goal is like a ship without a 

rudder. " 

-Thomas Carlyle 

 

 **** 

  



 (२-६७) 

************************* 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्शधयते । 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।। 

************************* 

(२. ६७)/१ : 

" इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्शधयते" 

 

एकव र्वक्यवत जीर्नवचे रह्य highlight करण्यवचव तत्र्ज्ञवांचव 

प्रयवस असतो. जीर्नवशर्र्षयी बरेच र्वक् प्रचवर चलनवत असतवत. 

यवतनुच " सकवरवत्िक" यव सांदभवात "War is won in the 

mind first" ह ेर्वक्य प्रचशलत िवले. शहटलरने यवच र्वक् 

प्रचवरवचव र्वपर केलव. एखवद्यव सैशनकवने शनरविव दिाशर्ली तर 

त्यवच्यवर्र गोळी िवडवयचव! 

 

भगर्तगीतेत "यिो लभ्र्" हव सांदिे अनेक सांदिेवपैकी एक 

आह.े एकव र्वक्यवत िखु्य सांदिे िोधलव तर िनषु्ट्यवलव शिळवलेले 

जीर्न आत्िशर्कवसवची सांधी आह ेअसे दृशििेपवत येते. िनषु्ट्यवचे 

जीर्न र् यव जीर्नवने घेतलेले अनभुर्, ्पांदने Unique असतवत.  



आत्िशर्कवसवचव प्रर्वस अखांड(अितृांगिय) असतो. त्यवलव 

शर्कवसवसवठी जीर्नरुपवने "जीर्न" हीच सांधी शिळवली असते.  

 

िनषु्ट्य आपल्यव सखुवच्यव, शर्कवसवच्यव सांकल्पनेप्रिविे जगत 

असतो . जसे आनांदवसवठी जगतो, Survival सवठी जगतो. यव 

प्रर्वसवतच अजुान दःुखी होतो म्हिनु सिवधवनवसवठी यदु्ध टवळतो 

र् सिथानवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. ह ेज्ञवन त्यवच्यव Belief 

systemनसुवर असते. येथे त्यवचव शर्कवसरथ थवांबतो. पि त्यवलव 

यवचेच अज्ञवन असते.  

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्शधयते । 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

 येथे िन अशनयांशत्त होते. अथवात िन जीर्नवलव शनयांशत्त करते. 

जसे र्वर् यवने नवर् र्हवर्ी तिी जीर्नवची श्थशत बनते. चांचल िन 

बशुद्धलव अश्थर करते. बशुद्धची श्थरतव हव िहत्र्वचव शर्र्षय 

आलव. र् यवच अनरु्षांगवने जीर्नवचव शनयांत्क कोि ? हव शर्र्षय 

बनतो.  

 



शर्कवस सांदभवात िरीरयांत्वत िन-बशुद्ध-आत्िव -परि आत्िव असव 

श्रेष्ठत्र्वचव sequence येतो. र् ह ेज्ञवन ्पि करतवांनव प्रकृशत र् 

ईश्वर हे ज्ञवन आले. जसे जीशर्त तत्र्विळेु जीर्न शियविील 

असते, ईश्वर प्रकृशतलव शियविील ठेर्तो. जीशर्त तत्र् र् ईश्वर 

यवचे नवते ्पि होते. बशुद्धलव श्थरत्र् प्रदवन करण्यवसवठी 

"आत्िर्ि" असिे ह ेप्रयोजन आह.े यव अर््थेत िनषु्ट्य ्र्तःचव 

बांध ुठरतो, शर्कवसिवगवार्र असतो.  

 

बांधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः। 

अनवत्िन्त ुित्तु्रे् र्तेत आत्िैर् ित्रु्त ्।।(६-६) 

 

यव अर््थेत जीर्नवचे िहत्र् कळते. जीर्न, जीर्नवतील 

अडचिी सांधी आहते यवची प्रशचशत येते. म्हिनु भगर्तगीतव 

"िनवर्र शनयांत्ि" यव सिवजप्रचशलत िब्दवलव highlight करते. 

र् कवयवाद्ववरे सित्र्योग सवध्य करण्यवचे िवस्त्र सवांगते.  

 

यवर्र अजुान म्हितो, िनवलव कवबतु ठेर्िे कशठि र्वटते. 

सित्र्योग सवध्य िवलव नवही तर आिचे जीर्न व्यथा जविवर 

कवय?श्रीकृष्ट्ि उत्तरतवत, चवांगले किा फुकट जवत नवही. यव 



जन्सिितृ्यचु्यव फेर् यवत परु्ाजन्सिवच्यव सांशचतविळेु िनषु्ट्य (पिुात्र् 

सवध्य करण्यवसवठी) आत्िशर्कवसवच्यव िवगवार्र येतो.  

अनेकजन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशतां।(६-४५) 

 

Survivalसवठी जगिे र् आत्िशर्कवस यवचव िध्य सवधण्यवसवठी 

भगर्तगीतेने किा सवधन केले आहे. किाकौिल्य िनवर्र शनयांत्ि 

दिाशर्ते.  

 

*आनांदवसवठी जगिे यव सांदभवात अजुान आनांदवसवठीच (दःुख 

टवळण्यवसवठी) यदु्धवत शनशककय रवहिे पसांत करतो. शनशककयतेचे 

सिथान करतो. येथे अज्ञवनवलव ज्ञवनी दिाशर्तो. म्हिनु भगर्तगीतव 

म्हिते, श्रेष्ठ िनषु्ट्यवने शनशककयतेचे सिथान करुन सविवन्सयवचव 

बशुद्धभेद करु नये. ्र्तः कवयारत रवहुन किवाचव आदिा ठेर्वर्व.  

 

* िनवच्यव चांचलतेिळेु कवयवाचव दृढशनिय होत नवही. दृढशनिय 

किायोगवचव पवयव आह.े र् यवसवठी बशुद्धयोग सवांशगतलव. शनष्ट्कवि 

किवाद्ववरे सित्र्योग सवध्य करतो. म्हिनु "किा" सांदभवात 

शनिायसां्कवर र् शनिायप्रशियव िहत्र्वची ठरते. ज्यवचे शनशित 

goal असते, तो शर्कवसनवर् शनशित शदिेने र्ल्हशर्त असतो.  

 



*"्र्धिा" 

िन शनयांशत्त नसल्यविळेु बशुद्ध िोह पवर्ते र् अधिवालव धिा 

म्हितो, र् धिवालव अधिा ठरशर्तो.  

अधिां धिां इशत यव िन्सयते तिसव आर्तृव।(१८-३२) 

 

सिवजवत शनशककयतेचे सिथान करिे, अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे 

यविळेु भ्रि शनिवाि होतो. म्हिनु धिा सांदभवात" ्र्धिा" िब्द 

कताव्य जवििवरव र् करिवरव यव अथवाने आलेलव आह.े  

 

यवप्रिविे जीर्न आत्िशर्कवसवसवठी सांधी आह ेह ेजविण्यवसवठी, 

जीर्नवचव आदर करण्यवसवठी "िनवर्र शनयांत्ि" यव सांदिेवचे 

िहत्र् भगर्तगीतव highlight करते.  

******* 

 

(२. ६७)/२:  

"तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस" 

जीर्न कवय आह?ेत्यवचव अथा कवय, हते ुकवय?किवसवठी ईश्वरवने 

येथे आिले?येथे तर सर्ात् सांघर्षा शदसतो, तफुवनी हर्व 

शदसते!यवर्र अनेक तत्र्ज्ञ भवष्ट्य करीत आले आहे. भवष्ट्य होत 



रवहिवर. भगर्तगीतव िवत् शनर्डक उदवहरिे दरे्नु जीर्नवची 

सांपिुा ओळख करुन दते आह.े  

भगर्तगीतेने जीर्निवगवातील Trap ची ओळख करुन शदली र् 

सतका  केले. यवच सांदभवातील ह ेदसुरे उदवहरि. जीर्न सिुद्रवतील 

नवर्ेप्रिविे असते. जेंव्हव सर्ा िवांत असते, जीर्नवत आनांद र्वटतो, 

पि तफुवनी हर्व सरुु होते, तेंव्हव नवर् शदिवहीन होते. (यव 

अर््थते नवर् डुबण्यवपवसनु र्वचशर्िे हव एकच उद्दिे बनतो. ) 

पि जो जीर्नवचव शनशित हते(ुGoal) जवितो, तो शनशित शदिेने 

नवर् र्ल्हशर्त असतो.  

ज्यवलव ह ेनवर्सदृि जीर्न कळले, तो प्रगती िवगवार्रच असतो. 

अन्सयथव नवर् शदिवहीन र्हवत रवहते. तो Trap लव र्ि रवहुन जगत 

असतो.  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

येथे शतसरे उदवहरि "सखु" यव सांदभवात आह.े  

जगवत बरेच जीर् जगत असतवत. पि जे यव जीर्नवची ओळख 

करुन घेतवत, ते आनांदी असतवत. सखु त्यवांनव कळले असते. 

अथवात शर्कवसवची शदिव र् श्थशत कळली असते. कोित्यवही 

इच्छवआकवांिव त्यवांचे सखु शहरवर्नु घेत नवही.  



 

आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ्। 

सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्।(२-७०) 

 

सिदु्रवलव नद्यव यरे्नु शिळतवत पि सिदु्र िवांत असतो. तिी 

बशुद्धची ्थीर अर््थव त्यवांनी सवध्य केली असते.  

 

सखुी जीर्न, आनांदी जीर्न सर्वांनव आर्डत.े यवचसवठी 

्र्तःच्यव जीर्नवची ओळख हर्ी. अन्सयथव िनषु्ट्य शर्द्ववन असलव 

तरी िनवची अप्रसन्सनतव बशुद्धचे हरि करते र् Trap तयवर होतो.  

 

यततो शह अशप कौंतेय परुुर्षि शर्पशितः। 

इांशद्रयवशि प्रिवथीनी हरशन्सत प्रसभां िनः।।(२-६०) 

तवशन सर्वाशि सांयम्य यकु्त आसीत ित्परः। 

र्िे शह य्य इांशद्रयवशि त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-६१) 

 *********** 

  



 (२-६८) 

************************* 

त्िवत ्य्य िहवबवहो शनगतृवशन सर्ािः। 

इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।। 

************************* 

 

(२-६८) :" त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव" 

 

श्रीकृष्ट्ि िनषु्ट्यजीर्नवत बशुद्धची िहत्तव सवांगतवत, तेंव्हव अजुान प्रश्न 

करतो, िग कििय किवाचे प्रयोजन कवां? 

 

ज्यवयशस चेत ्किािवः ते ितव बशुद्धः जनवदान। 

तशत्कि ्किाशि घोरे िवि ्शनयोजयशस केिर्।।(३-१) 

भगर्तगीतव किाप्रधवन आह ेह ेशनशर्ार्वद आहे. िनषु्ट्य जगत 

असतो, किा घडत असतवत. ही सहज शियव आह.े ही सहजशियव 

शर्कवसवसवठी उपयोगवत आिण्यवसवठी Regularization ची 

प्रशियव सवांशगतली आह.े यव प्रशियेत बशुद्धचे िहवन योगदवन 

असते.  

 



यव जीर्सशृित िनषु्ट्यवचे श्रेष्ठत्र् त्यवचे बशुद्धिळेुच असते. जगवतील 

शर्कवसवचे अर्लोकन केले तर बशुद्धचवच कररश्िव आढळतो. 

िनषु्ट्यवचे प्रश्न सोडशर्ण्यवची गरज शनिवाि िवली, कल्पनव सचुत 

गेल्यव. नर्नशर्न िेवध लवगले. कल्पनव सवकवर करण्यवसवठी किा 

घडल.े यव प्रशियेत शर्कवसपरुुर्षवांनी ्र्तःच्यव बशुद्धचव र्वपर 

केलव. शर्श्ववसवने कवयारत िवल.े आजचे शर्श्वकुटुांब सवकवर िवले. 

एशडसनच्यव शदव्यवने जगवलवच प्रकवशित केले. फक्त यरुोपवत 

प्रकवि करव असे म्हटले नवही. ज्ञवनशर्ज्ञवन जवगशतक उपयोगवचे 

असते. यवच ज्ञवनशर्ज्ञवनवची िहत्तव भगर्तगीतव सवांगते. 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्रोत बशुद्ध असते. म्हिनु बशुद्धची िहवनतव 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः। 

िनषु्ट्य व्यर्हवरपवतळीर्र जगतो. सकवि असल्यविळेु बशुद्धभ्रि 

होतो.  

 

"श्थतप्रज्ञ" यव सांदभवात बशुद्धभ्रांि, शर्कवसिवगवातील बशुद्धची 

श्थशत, िवश्वत िवांतीची अर््थव ्पष्ठ िवली आह.े  

 

्िशृतभांि र् शर्कवसिवगा: 



्िशृतभांिवत ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत। 

शर्कवसवत ्िशृतभांि हवच अडथळव असतो. जे ्र्तःची बशुद्ध 

र्वपरीत नवही त्यवांची बशुद्ध गहवि असते, असे उपरोधवने म्हटल्यव 

जवत.े  

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।(२-६७) 

र्वर् यवने नवर् र्हवर्ी तिी जगण्यवची अर््थव असते तेंव्हव बशुद्धचे 

हरि होते. तर (जीर्न)नवर् शनशित शदिेने र्ल्हर्िे हव 

शर्कवसिवगा ठरतो. जीर्नवची नवर् शर्कवसिवगवार्र असवर्ी 

यवसवठी शनष्ट्कवि किवाचे िवस्र सवांशगतले.  

त्िवत ्य्य िहवबवहो शनगतृवशन सर्ािः। 

इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-६८) 

िनषु्ट्यवलव जीर्निवगवात ्िशृतभांिवचव Victim न होतव  

शर्कवसवसवठी त्यवलव त्यवच्यव बशुद्धचव र्वपर करतव यवर्व, यवसवठी 

भगर्तगीतेतील शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन आह ेह े्पि होते.  

"निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व " 

 *********** 

  



 (२-६९) 

************************* 

यव शनिव सर्ाभतूवनवां त्यवां जवगशता सांयिी। 

य्यवां जवग्रशत भतूवशन सव शनिव पश्यतो िनेुः।। 

************************* 

 

 

(२. ६९)ि :"यव शनिव सर्ाभतूवनवां त्यवां जवगशता सांयिी" 

 

 

यव शनिव सर्ाभतूवनवां त्यवां जवगशता सांयिी। 

य्यवां जवग्रशत भतूवशन सव शनिव पश्यतो िनेुः।।(२-६९) 

 

र्तािवनवत सखुी हरे्, आनांदी हरे् यव िब्दवांचव प्रयोग होतो. 

यवसवठी येथे "सांयिी "यव िब्दवचव प्रयोग केलव आह.े  

 

भगर्तगीतेत शर्कवसिवगवाचे सांपिुा ज्ञवन शर््तवरवने सवांशगतले 

असले तरी शनत्य शर्कवसिवगवार्र असवर्े यवसवठी ईश्वरज्ञवनवने 



जीर्नवचव शर्कवसिवगा प्रकवशित करवर्व, म्हिनु जीर्निवगवाच्यव 

दोन बवज ुदिाशर्ल्यव. ज्यवांत कवया सवधन असते.  

 

व्यर्हवरवत इच्छवपशुतासवठी कवया (State of want- S. O. 

Art)िनषु्ट्य जवितो. तर कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त/योग हव दसुरव भवग 

जीर्नवचव शर्कवसिवगा पिुा करतो. यवत कवया शर्कवसवतील सवधन 

असते.  

 

आरुरुिो िनेुः योगां किा कवरिि ्उच्यते। 

योगवरुढ्य त्यएर् ििः कवरिि ्उच्यते।।(६-३) 

 

" शचांतन" यव सांदभवात कवयवाचव एक भवग इच्छवपशुता(शर्र्षयशचांतन) 

र् दसुरव भवग ईश्वरभशक्त(ईश्वरशचांतन )असव यतेो, यवसवठी 

सांयिी(चांचलतविकु्त) हव िब्दप्रयोग आह.े अथवात "शर्र्षयशचांतन 

vs ईश्वरशचांतन" असव हव शर्र्षय बनतो.  

 

जसे शदर्स नसलव तर रवत् असतेच. कवया उत्सवहवने करिवरे, 

शर्कवसिवगवार्र असिवरे, सकवरवत्िक असिवरे  

" सांयिी " ; 



र् कवया टवळिवरे, दःुखी असिवरे, नकवरवत्िक असे दोन प्रकवर 

ठरशर्ले तर िनषु्ट्यवचे शचांतन (Thinking) त्यवचव शदर्स ठरशर्तो. 

शर्कवसपरुुर्षवचव शदर्स(सांयिी) सविवन्सयवसवठी रवत् असते. 

सविवन्सयवचव शदर्स(भोगैश्वया आसशक्त, शर्र्षयशचांतन) 

शर्कवसपरुुर्षवसवठी रवत् असत.े  

 

यवप्रिविे ईश्वरवचव शनत्य आश्रय /ईश्वरशचांतनवने बशुद्धयोगी होिे 

/योगयकु्त/सांयिी /आत्िर्ि ह ेिब्दप्रयोग शनत्य शर्कवसिवगवार्र 

असण्यवसवठी, शर्कवसपरुुर्षवसवठी आह.े  

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

 

**** 

२. ६९/२: 

"य्यवां जवग्रशत भतूवशन सव शनिव पश्यतो िनेुः" 

(्र्वथा-परिवथा, जगतशहतवय-उच्च शर्चवरवचव प्रर्वह) 

 

*शर्चवरप्रर्वह : 



If one thinks of oneself as free, one is free, and if 

one thinks of oneself as bound, one is bound. Here 

this saying is true, "Thinking makes it so".  

 -Ashtawakra 

 

िनषु्ट्य कोित्यव शर्चवरवत िग्न असतो, यवर्रुन सविवन्सय र् श्रेष्ठ 

यवांतील भदे भगर्तगीतव ्पि करते.  

नकवरवत्िक शर्चवर vs. सकवरवत्िक शर्चवर,  

्र्वशथा शर्चवर vs. परिवशथा शर्चवर,  

र्वईट शर्चवर vs चवांगले शर्चवर,  

चांचल(शर्चशलत)शर्चवर vs शर्रे्की/ सांयिी(श्थर)शर्चवर,  

बांधन शर्चवर vs ्र्तांत् शर्चवर  

यव शर्चवरवांचव प्रर्वह शदर्स vs रवत् यवद्ववरे भगर्तगीतव ्पि करीत 

आह.े एकवचव (शर्चवरप्रर्वह)शदर्स दसुर् यवची रवत् असते.  

 

यव शनिव सर्ाभतूवनवां त्यवां जवगशता सांयिी। 

य्यवां जवग्रशत भतूवशन सव शनिव पश्यतो िनेुः।।(२-६९) 

"एकव िवडवर्र हांस आशि कवर्ळव बसलेलव असतो. िवडवखवली 

एक र्वटसरु िोपलेलव असतो. कवर्ळव हवडवचव तकुडव खवली 



टवकुन उडुन जवतो. र्वटसरु जवगव होतो. हांसवनेच तकुडव टवकलव 

सिजनु हांसवलवच कवठी िवरतो. दोन पिवांच्यव शर्चवर प्रर्वहवत 

शर्रोधवभवस असतो. " 

जेंव्हव लोक ्र्तःचव ्र्वथा सवधण्यवच्यव शर्चवरवत िग्न असतवत, 

तेंव्हव इतर परिवथवाच्यव कवयवात िग्न असतवत. यविळेुच 

न्सयटुनसवरख्यव िवस्त्रज्ञवने िोध लवर्लेत. जगतशहतवची कवये 

िवलीत.  

 

* चवांगलेपिवलव दबुालतव ठरशर्िे हचे अज्ञवन.  

 

 "One who makes himself a worm cannot complain 

afterwards if people step on him".  

Immanuel Kant 

अजुानवसवरखव चवांगलव िनषु्ट्यही जो परिवथवाचवच शर्चवर करतो र् 

दःुखी होतो. ्र्वथा-परिवथा यव शर्र्षयवचे अजुानवचे ज्ञवन अपिुाच 

असते, यविळेु दःुखी होतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. ्र्वथा-

परिवथा यव शर्र्षयवतील उिीर् (अज्ञवन)भगर्तगीतव दिार्नु दतेे. 

अज्ञवनवचव श्र्कवर केलव तर सांियिशुक्तसवठी ज्ञवनवचव आश्रय 

करिे आर्श्यक असते. हचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

 



 परिवथार्वदी (श्रेष्ठ ) असलव तरी येथे आत्िर्ि (सांयिी) अर््थव 

र् िनोर्ि अर््थव यवतील भेद ्पि केलव आह.े आत्िर्ि श्रेष्ठ, 

ज्ञवनी (सांयिी) ठरतो, िनोर्ि अज्ञवनी, कशनि (चांचल)ठरतो. 

आत्िर्ि श्थर(Strong) असतो तर िनोर्ि िवनशसक दबुाल 

ठरतो. अथवात परिवथार्वदी शर्चवर असले तरी िवनशसक दबुालतव 

vs. सिितव (शर्चशलत न होिे) हव भेद जवििे आर्श्यक असते. 

यवचवच पररिवि बशुद्धच्यव श्थरत्र्वत असतो. यविळेुच अजुान प्रश्न 

करतो, बशुद्ध श्रेष्ठ तर किा किवलव?र् ज्ञवनवने किासांन्सयवस(अकतवा) 

सवध्य करिे हव आत्िोन्सनशत िवगा आह ेतर योगवचे प्रयोजन कवय? 

 

"He who is not everyday conquering some fear has 

not learned the secret of life. " 

Shannon L. Alder 

सिवजवत चवांगले-र्वईट, ्र्वथा-परिवथा, श्रेष्ठ-कशनि यव 

शर्रोधवभवसी Polarity र्र भवष्ट्य होते. Judgement thinking 

चव र्वपर करुन लेबशलांग(चवांगले-र्वईट, ्र्वथी, सवहसी-दबुळव, 

श्रेष्ठ-कशनि) होते. पि सवहस, शनभायतव यव िहत्र्वच्यव 

(िवनशसक)गिुवर्र दलुाि होते. शर्चशलत न होिे श्थर बशुद्धसवठी 

अपेशित आह.े र् यव िशक्तशिर्वय सांन्सयवस कशठि आह.े म्हिनु 

जीर्नशर्कवसवत यवच िशक्तची सवधनव यव िहत्र्वच्यव शर्र्षयवर्र 



दलुाि होत असते . र् यवच िशक्तच्यव अभवर्ी आशि 

शर्कवसिवगवाच्यव अज्ञवनविळेु अजुान अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. 

यवच अज्ञवनवलव भगर्तगीतव highlight करीत आह.े  

 

सांन्सयवस्त ुिहवबवहो दःुखि ्आििु ्अयोगतः। 

योगयकु्तो िशुनः ब्रह्म न शचरेि ्अशधगच्छशत।।(५-६) 

 

शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन: 

अज्ञवन ज्ञवनवनेच शिटते जसे अांधवर प्रकविवने शिटतो. चवांगलव 

व्यशक्त(दरै्ी) ज्ञवनविी जोडल्यव जवतो म्हिनु ईश्वरविी जोडल्यव 

जवतो. ज्ञवन आशि ईश्वर यवांच्यव सांबांधवचे रह्य भगर्तगीतव ्पि 

करते. यव शर्कवसिवगवात (आत्िोन्सनशत) कवयवाची जोड हर्ी. 

ज्यविळेु Goal ठरतो. कवयवाचव एक शनिय असतो. िनषु्ट्यवची 

जीर्नयवत्व ईश्वरवच्यव रवज्यवकडे (तद ्धवि परिां िि) जविवर् यव 

िवगवार्र (अितृत्र्वय कल्पत)े चवलते. र् कवयवाद्ववरे योग(शर्चशलत 

न होिे यव िशक्तची)सवधनव होते. किवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचे फशलत 

अखेर ज्ञवनवतच असते.  

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

******** 

  



(२-७०) 

************************* 

आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ् 

 सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्। 

तद्वत ्कविवय प्रशर्श्यशन्सत सर् े

 स िवांशति ्आप्नोशत न कविकविी।। 

************************* 

 

२. ७०/१ :"आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ् 

 सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्" 

 

'शर्कवस' हव िवनर् जीर्नवत िहत्र्वचव शर्र्षय आहे. जन्सिवपवसनु 

ितृ्यपुयांत यव िब्दवचे नवते जळुलेले असते. जसव सिवजवचव 

शर्कवस असतो, तद्वतच व्यशक्तशर्कवस असतो. यव शर्कवसवचव 

Roadmap कोितव?असव प्रश्न िवलव तर जगवत त्यवचे एकच 

उत्तर आह,े र् तेच उत्तर "भगर्तगीतव" दते आहे.. यव 

Roadmapचे िखु्य लक्ष्य ठरते, सिदु्रवसिवन िवांशत, ज्यवलव 

कविरुशप नद्यव येर्नु शिळतवत पि सिदु्र शर्चशलत होत नवही.  

 



आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ् 

 सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्। 

तद्वत ्कविवय प्रशर्श्यशन्सत सरे् 

 स िवांशति ्आप्नोशत न कविकविी।।(२-७०) 

 

व्यर्हवरवत "शर्कवस" यव सांदभवात शर्शर्ध सांकल्पनव असतवत र् 

सखु त्यवचे िळु लक्ष्य असते. ह ेजीर्न शनत्य शर्कवसिवगवार्र 

असले पवशहजे, यवचे रह्य 

"उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्.. "यवद्ववरे भगर्तगीतव दते आहे. ही 

आत्िर्ि अर््थव असते. यवत ्र्तः ्र्तःचव शित् असतो. यव 

िवगवार्र असलेलव (जीर्न)नवर् लक्ष्यवच्यव शदिेने र्ल्हशर्त 

असतो. (शर्कवसिवगवार्र नसलेल्यवची नवर् र्वर् यवने र्हवत 

असते). यव िवगवार्र असलेलव दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सःअितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

व्यर्हवरवत शर्कवस यव सांदभवात भोगैश्वया(श्रीिांती, शकती) प्रवशिची 

ओळख असते. यवसवठी कवया करतो. यवच अनरु्षांगवने दःुख 

जविर्ल्यविळेु अजुान म्हितो, िलव कवांशहही नको. शनशककयतेचे 



सिथान करतो र् यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. नीशतिलु्ये रे्िीर्र टवांगनु 

रवज्यप्रवशि िलव नको आह.े ही त्यवची भशूिकव असते. प्रत्यिवत 

आपली हतबलतव लपशर्ण्यवसवठी ज्ञवनवने color करतो.  

 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले तरी प्रत्यिवत व्यर्हवरवत जगत 

असतवांनव िनषु्ट्य अिवच द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो . कुिी दःुखी 

रवहुन रेंगत असतवत(नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलतवत) तर कुिी 

आपली हतबलतव उपलब्ध ज्ञवनशर्ज्ञवनवने color करतवत. यव 

अपिुातचेे कवरि शर्कवसवचे अज्ञवन असते. म्हिनुच छवतीठोकपि े

भगर्तगीतव सवांगत आह,े  

 

ज्ञवनां तेअहां सशर्ज्ञवनि ्इदां र्िवशि अिेर्षतः। 

यद ्ज्ञवत्र्व न इह भयूो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते।।(७-२) 

 

शर्कवसवच्यव िवश्वत Roadmap लव यवच ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर 

आह.े र्तािवनवतील व्यर्हवरिवगा र् िवश्वत शर्कवसिवगा यवचव 

सिन्सर्य सवधनु Standard िवगा सवधलेलव आह.े हव ्र्तःचव 

िवगा असतो. यविळेु ्र्तः जबवबदवरी श्र्कवरतो. यविळेु र्व्तर् 

श्र्कवरतो, Self awareness असते.  

 



व्यर्हवरवत िनषु्ट्यवचव िवगा( Interest-want र् कवया- State of 

art )व्यशक्तपरत्र्े र्ेगळव असलव तरी Standard िवगा पवरदिाकतव 

आिते. र् हवच िवगा जविनु घेिे भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े 

म्हिनु" कवयवाद्ववरे भशक्त" यव सांदभवात यव िवगवार्रील िलु्यवांची 

ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे,  

*कवया सांदभवात "्र्धिा" (कवयासिपाि) 

*शनिाय सांदभवात दृढशनिय (सित्र्योगवसवठी कवया, फलत्यवग) 

*दृढत्र्वसवठी बशुद्धयोग र् बशुद्धयोगवसवठी ईश्वरवचव आश्रय  

 

तेर्षवां सतत यकु्तवनवां भजतवां प्रीशतपरू्ाकि ्। 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येनिवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

*ईश्वर अांशति लक्ष्य(तद ्धवि परिां िि) जविनु िवश्वत 

शर्कवसिवगा (ितृ्योिवा अितृांगिय) जवििे. यव िवगवार्र कवयवाद्ववरे 

भशक्त.  

 

 

“In this world you’re either growing or you’re dying 

so get in motion and grow. ”  



~ Lou Holtz 

 

 

****** 

 

(२-७०)/२:"तद्वत ्कविव यां प्रशर्श्यशन्सत सरे् 

 स िवांशति ्आप्नोशत न कविकविी" 

(Our priority:Peace or Desire?) 

 

भगर्तगीतेत िवांशत अनभुर्िे, योग(दःुखवन्सत, शनभायतव) अथवात 

कवयवाद्ववरे सवधनव करिे र् यवसवठी ईश्वरभशक्तसवठी कवया असव ्पि 

उल्लेख आलेलव आह.े िनषु्ट्यवलव सखु हरे् र् यवसवठी इच्छव 

नैसशगाक असते. पि इच्छव हीच Priority बनली तर 

"कविकविी" होतो, यविळेु अिवांत असतो.  

शर्कवसप्रशियते इच्छवपशुतासवठी कवया करतो. कवयवाद्ववरे शर्कवस 

सवधतो. हव शर्कवस भौशतक तसेच िवनशसक (योग, शनभाय, सवहस, 

िवांशत) असतो. अथवात कवयवाद्ववरे भौशतक शर्कवस ह ेशनशित्त असते, 

तर यवच कवयवाद्ववरे (िवनशसक िशक्तची) सवधनव करतो. शर्श्ववसवने 

िवगा चवलतो र् िवांशत अनभुर्तो.  



१. इच्छव २. कवया ३. शर्कवस सवधनव ४ शर्श्ववसवने िवगा चवलिे 

५. िवांशत, शनभायतव, सवहस अनभुर्िे अथवात शर्चशलत न होिे. यव 

अनरु्षांगवने शर्कवसप्रशियव भगर्तगीतव ्पि करते.  

*शर्कवसप्रशियव 

श्रोत् आशदशि इांशद्रयवशि अन्सय ेसांयिवशग्नर्ष ुजहु्वशत। 

िब्द आशदशि शर्र्षयवन ्अन्सय ेइांशद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत।। (४. २६) 

..  

आत्िसांयि योगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

जीर्नशर्कवसवच्यव यव प्रशियचेे अज्ञवन असेल र् इच्छव Priority 

बनली तर इच्छव िनषु्ट्यवलव "कविकविी" बनशर्ते. यविळेु अिवांशत 

असते. तर शर्श्ववसवने िवगा चवलिे, िवांशत अनभुर्िे ही Priority 

असेल तर शर्कवसिवगवार्र असतो. सिदु्रवलव नद्यव येर्नु शिळतवत 

पि सिदु्र अिवांत होत नवही तसेच शर्कवसिवगवार्र असलेल्यवलव 

इच्छव अिवांत करीत नवही.  

आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ् 

सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्। 

तद्वत ्कविव यां प्रशर्श्यशन्सत सरे् 

 स िवांशति ्आप्नोशत न कविकविी।।(२-७०) 

 



*Transformation 

सिवजवत कोि योग्य? हव शर्र्षय घेतलव तर (सर्ाच) योग्य 

सिजनुच िनषु्ट्य भवष्ट्य करतो. व्यर्हवरवत योग्य-अयोग्य हव Issue 

असतो. पि िनषु्ट्य िवगा चवलतो तो "योग्य" सिजनुच! यवांत 

१. शर्श्ववसवने िवगा चवलतो, शनषे्ठने कवयारत असतो, िवांशत 

अनभुर्तो . शकां र्व  

२. "योग्य" चे अज्ञवन असेल तर जे करतो शकां र्व शनशककय िवलव 

तरी ्र्तःलव "योग्य" शसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य करतो. अथवात येथे 

द्वांद्वर्ि असतो. यवच अनरु्षांगवने व्यर्हवरवतील "योग्य-अयोग्य " र् 

्र्तःच्यव िवगवातील "योग्य" यवांतील भेद र् Transformation 

चे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते.  

व्यर्हवरवतील योग्य-अयोग्य हव द्वांद्व असतो, सकवि असतो. तर 

्र्तःच्यव िवगवासवठी शनद्वांद्व असवर्े लवगते, अथवात कवयवाचव 

दृढशनिय असतो. म्हिनु शर्कवसप्रशियेत द्वांद्व ते शनद्वांद्व, सकवि ते 

शनष्ट्कवि असे Transformation असते.  

 

१. व्यर्हवरवतील शनयतकवया ्र्धिवात Transform करि.े  

२. बशुद्धयोगवद्ववरे "अितृत्र्वय कल्पते" यव शर्कवसिवगवार्र असिे. 

र् "योगः किास ुकौिलि ्" सवध्य करण्यवसवठी 

दृढशनियी(कवयवाचव एकशनिय) असिे.  



 

३. सकवि आसक्त असतो. तर अनवसक्त होण्यवसवठी शनष्ट्कवि 

कवया (कवयासिपाि, फलत्यवग) प्रयोजन आह.े  

किेंशद्रयै किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।(३-७) 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर।(३-१९) 

 

यवप्रिविे सखुवसवठी इच्छव ही नैसशगाक Priority असते. 

जीर्नशर्कवसवची प्रशियव जविनु बशुद्धर्रील योग्य सां्कवरविळेु ही 

Priority बदलते. जीर्नवांत सखु िवांशत अनभुर्िे, शर्श्ववसवने िवगा 

चवलिे, शर्चशलत न होिे ही सखुी जीर्नवची Priority आह.े  

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतां अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 ****** 

  

  



२. ७१ 

******************** 

शर्हवय कविवन ्यः सर्वान ्पिुवांिरशत शनः्पहृः। 

शनिािो शनरहांकवरः स िवांशति ्अशधगच्छशत।। 

******************** 

 

२. ७१: 

"शनिािो शनरहांकवरः स िवांशति ्अशधगच्छशत" 

(Peace, the gate of happiness) 

 

भगर्तगीतेत सखुी जीर्नवचे रह्य िवांशत म्हटले आहे. यवच 

िवांशतसवठी सां्कवरीत होण्यवचे िहत्र्, त्यवचे रह्य ्पि केले.  

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव । 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।(२-६६) 

 

*दोन िवगा 

अ) शनष्ट्कवि किवाद्ववरे िवांशत 

ब) ध्यवनयोगवद्ववरे िवांशत 

ह ेदोन िवगा असले तरी फलत्यवग श्रेष्ठ ठरशर्लव आहे.  



ध्यवनवत ्किाफल त्यवगः त्यवगवत ्िवांशतां अनांतरि ्।(१२-१२) 

 

अ) शनष्ट्कवि किा 

 

*Freedom from desire leads to inner peace. Lao 

Tzu  

आपयूािविि ्अचलप्रशतष्ठि ्...  

स िवांशति ्आप्नोशत न कविकविी ।(२-७०) 

अथवात अिवांशत म्हिजे चांचलतव र् त्यवचे कवरि 

"कविकविी"(Desires leading to.. ) 

 

*Inner peace is beyond victory or defeat. (Bhagavad 

Gita 5-12) 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशतां आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

 

बशुद्घयकु्त सां्कवर: 

Weak vs. Strong/िनोर्ि vs. आत्िर्ि/द्वन्सद्व vs 

शनद्वान्सद्व/सकवि vs शनष्ट्कवि 

 



शर्चशलत होिे ही दबुालतव(िनोर्ि), तर Strong (अशर्चल) 

होण्यवसवठी आत्िर्ि असि ेयवसवठीच बशुद्धयकु्त प्रशियव अथवात 

द्वन्सद्विकु्त होण्यवसवठी (Determination यव सांदभवात योग्य-

अयोग्य हव द्वन्सद्व असो शकां र्व फलसांदभवात लवभ-हवशन हव द्वन्सद्व 

असो!) बशुद्धयकु्त असिे.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

यवांत कवयवाचव एकशनिय (Determination) असतो. शसशद्ध-

अशसशद्ध यवांत सित्र्योग सवध्य करुन (शनष्ट्कवि) किा करिे. (It is 

combination of Determination and detachment) 

 

सां्कवरीत असलेल्यवची ्र्तःर्र Command असते. जसे 

पवण्यवर्रील नवर् र्वर् यवने र्हवर्ी तिी सां्कवरीत 

नसलेल्यवची(नवर्ेर्र) ्र्तःर्र Command नसते.  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनोअनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

ब) ध्यवनयोग 



यु् जन्सनेर् सदव आत्िवनां योगी शनयतिवनसः। 

िवांशतां शनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।।(६-१५) 

ईश्वरवचे ठवयी असलेल्यव िवांशतची अनभुशुत.  

 

ध्यवनयोगपरोशनत्यां रै्रवग्यि ्सिपुवशश्रतः।(१८-५२) 

अहांकवरां बलां दपां कविां िोधां पररग्रहि ्। 

शर्िचु्य शनिािः िवांतो ब्रह्मभयूवय कल्पते।।(१८-५३) 

आपवपले ्र्भवर्शनयतकिा ईश्वरवलव सिशपात केल्यवने नैष्ट्किाशसद्ध 

होतो. र् ध्यवनवद्ववरे िवांशत अनभुर्तो.  

 

क) िवांशतचे रह्य:शर्चशलत न होिे:ब्रवह्मी श्थशत:Logic of 

Detachment  

शर्हवय कविवन ्यः सर्वान ्पिुवांिरशत शनः्पहृः। 

शनिािो शनरहांकवरः स िवांशति ्अशधगच्छशत।।(२-७१) 

एर्षव ब्रवह्मी श्थशतः पवथा नैनवां प्रवप्य शर्िहु्शत।(२-७२) 

 

शनिाि म्हिजे (्र्विीत्र्वचे, अिवश्वतवचे)Detachment .  

 "Receive without pride, let go without attachment. "  



-Marcus Aurelius (Roman emperor and a Stoic 

philosopher) 

सवर: 

*िवांशतशर्िव सखु नवही. (अिवांत्य कुतः सखुां) 

*अिवांती म्हिजे चांचलतव, शर्चशलत होिे.  

* चांचलतेचे कवरि "कविकविी"(Desires) 

*इच्छव तर असतेच !िग उपवय? 

सां्कवर : शनष्ट्कवि किा सां्कवर/बशुद्धयकु्त  

*सां्कवरविळेु जीर्निलु्यवचे िहत्र् जवितो. कवयवाचव एकशनिय 

असतो. यविळेु शनषे्ठने ( शनष्ट्कवि) किा करतो.  

* सां्कवर नसलेलवही जगतो पि जि ुनवर् र्वर् यवने र्हवर्ी तिी 

जीर्नयवत्व असते.  

*अथवात शनष्ट्कवि किा/बशुद्धयकु्त यव सां्कवरवचे िहत्र् भगर्तगीतव 

highlight करीत आह.े  

****** 

  



 

भगर्दगीतव 

 

 

 

 

अध्यवय ३ : किायोग 

 

 

******************** 

  



अध्यवय ३. किायोग 

 

किवाद्ववरे बशुद्धची श्थरतव(किाकौिल्य)ह ेज्ञवन ऐकल्यवर्र अजुान 

शर्चवरवत पडतो, किवापेिव बशुद्ध श्रेष्ठ तर यव घोर किवाचे प्रयोजन 

किवसवठी? (ह ेघोर किा टवळतव येईल असे कवांही ज्ञवन असेल तर 

बरे होईल यव आिेने प्रश्न करतो. ) 

 किायोगवत दोन िहत्र्वच्यव िदु्यवर्र चचवा होते.  

१. किा:किवाचे जीर्नवांत िहत्र् 

२. प्रकृशत: किा घडिे र् त्यवतील अडथळव दोन्सहीिध्ये प्रकृशतची 

भशूिकव 

 

३. १ किा 

* ज्ञवनशनष्ठव असिवरे ्र्धिवाचरिवसवठी किा करतवत र् किाशनष्ठव 

असलेले किायोगवसवठी दृढशनियी असतवत. यव दोन शनष्ठव आधी 

आलेल्यव आहते.  

* किवाशर्िव शर्कवस नवही. नैश्किाशसशद्धसवठी किाच आर्श्यक 

आह,े हचे रह्य आह.े  

*प्रत्येक ििवत प्रकृशत किा घडशर्त असते.  



*जीर्नवांत प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी किा आर्श्यक पि किा टवळुन 

इच्छवशचांतन करिे शकां र्व अतशृििळेु शचांतव करिे ह ेअज्ञवन असते. 

हव शिर्थयवचवर ठरतो.  

"शिर्थयवचवरः सः उच्यते" 

*किासां्कवररत(्र्धिा, दृढशनिय) होर्नु किवाद्ववरे शर्कवस 

सवधिे, किवाद्ववरे योगसवधनेिळेु(Devotion)अनवसक्त होिे 

श्रेय्कर.  

*किवाशिर्वय िरररयवत्वही चवलत नवही म्हिनु शनशककय 

रवहण्यवपेिव शनयतकवया करि ेश्रेय्कर ठरते.  

 

*किवातील यज्ञकौिल्य जविले तर किा कि र्वटत नवही. बांधन 

ठरत नवही, िशुक्तसवठी यज्ञकौिल्य जवििे आर्श्यक आह.े  

 

*प्रवशचन कवळी प्रजेच्यव सखुवसवठी दरे्तवांनव प्रसन्सन करण्यवसवठी 

यज्ञ प्रयोजन होते. प्रजव र् दरे्तव यवांचे पर्पर सहकवयवासवठी यज्ञ 

सवधन होते. यज्ञ किवाद्ववरेच होतो. र्तािवनवत किवातील ह े

यज्ञकौिल्य जविनु घिेे आर्श्यक आह.े (अ. ४) 

*"यज्ञ" सशृिसांचलनवत Symbolic Cycle दिाशर्ते. ह ेCycle 

अनिुिे यज्ञ-पजान्सय-अन्सन-प्रजवपोर्षि-किा असे चवल ुअसते. यव 



Cycleिध्ये अव्यक्त उजवा(अिरब्रह्म)शनत्य प्रशतशष्ठत असते. 

[अिर(Energy)-ब्रह्म-किा. ] 

ईश्वरवचे ह ेसशृिचि चवलशर्ण्यवस िनषु्ट्यवचे किा सहशकया करीत 

असते. जो सहकवया करीत नवही, त्यवचे जीर्न भवर ठरते.  

 

*जो आत्िठवयी तिृ असतो अथवात परवर्लांशबत नसतो, अनवसक्त 

असतो, तो िवनर्कल्यविवसवठी किा करतोच. सविवन्सय श्रषे्ठवांचे 

अनसुरि करतवत. जे किाकौिल्य जवित नवही अिव सविवन्सयवांनव 

किवाचे िहत्र् कळवरे् यवसवठी श्रेष्ठवांनी किा करवरे्. शनशककय रवहुन 

बशुद्धभेद करु नये.  

 

३. २ प्रकृशत : प्रकृशततील Strength र् Weakness 

 

प्रकृशतसांदभवातील ही चचवा ्र्तःचे ्र्तःलव आव्हवन(Internal 

battle) यवर्र आह.े यवअनरु्षांगवने ्र्धिा vs कवि(जीर्निलु्य vs 

कवि, Strength vs Weakness) यवचे िहत्र् ्पि केल ेआह.े  

 

Know Internal Battle.  

 



*बवह् जग(दसुरे व्यशक्त) जेंव्हव िनषु्ट्यवलव आदिवाचव, शनयिवांचव 

हर्वलव दरे्नु Challange करतवत, तो व्यर्हवर असतो. यथेे कवय 

हरे्?यवची पवरदिाकतव असते. पि ्र्तःचेच ्र्तःलव आव्हवन 

शिळते, तेंव्हव हव Tie सोडशर्ण्यवसवठी Tiebreaker हर्व असतो. 

्र्तःचे जीर्निलु्य येथे Tiebreakerची भशूिकव बजवर्ते. ह े

आव्हवन (लढव Internal battle)कळले नवही तर प्रकृशतच्यव 

Automation प्रिविचे आचरि होते.  

 

*अजुानवलव इतर कुशिही Challange केले नसते. त्यवच्यवच 

शनयतकवयवालव(Commited work) त्यवची िनःश्थशत आव्हवन 

करते. सांिय शनिवाि िवलव. पि Internal battleचे ज्ञवन 

नसल्यविळेु प्रकृशतचे Automationच यदु्ध न करिे ही शनर्ड 

करते र् (सकवि श्थशत शनिवाि िवल्यविळेु )्र्तःलव कतवा जविनु 

शनशककयतेचे सिथान करतो र् "योग्य" शसद्ध करण्यवसवठी आदिा 

ज्ञवन बोलतो. ह ेप्रकृशतचे Automationच  

असते. (प्रकृशतर्ि) 

 

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः। 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।।(३-२७) 

 



*प्रकृशतचे Automation प्रिविे िनषु्ट्य शियविील होतो. किा 

(State of art)र् गिु(Details अ. १४) यवद्ववरव ह े

Automation असते. अथवात प्रकृशत कतवा ठरते. यवच 

Automation िध्ये Strength र्, Weakness असतो. हव 

प्रकृशतचव खेळ तत्र्शर्द ्जवित असतवत. म्हिनू शर्चशलत होत 

नवही.  

 

*प्रकृशतच्यव Automationचे अज्ञवनच Stress, शचांतव, भय यवचे 

कवरि ठरते. "्र्तःचे ्र्तःलव आव्हवन"असलेले Internal 

battle कळत नवही. कधी आत्िहत्येलव सदु्धव हचे अज्ञवन कवरि 

ठरते.  

 

*जे योग्य आह,े त्यवची िनषु्ट्य सांर्य करतो. सांर्य कवलवांतरवने 

्र्भवर् बनते. हव प्रकृशतचव भवग असतो.  

 

सदृिां चेष्ठते ्र््यव प्रकृते ज्ञवनर्वन अशप। 

प्रकृशतां यवशन्सत भतूवशन शनग्रहः शकि ्कररष्ट्यशत।।(३-३३) 

 

*सहजकवया प्रकृशततील Strength असते.  



 

*इच्छवदे्वर्ष हव द्वांद िवगवातील अडथळव ठरतो. हव प्रकृशततील 

Weakness ठरतो.  

 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

*द्वांद Tie सोडशर्ण्यवसवठी ्र्धिा Tiebreakerची भशूिकव 

बजवर्ते, म्हिनु "्र्धिा" ्र्तःचव Tie सोडशर्ण्यवसवठी 

जीर्निलु्य ठरते.  

 

*िनषु्ट्य (इच्छव नसतवांनवही)नकळत चकु कवां करतो?अजुान हव प्रश्न 

करतो.  

 

अथ केन प्रयकु्तोअयां पवपां चरशत परुुर्षः?(३-३६) 

 

 स-कवि श्थशतिळेु द्वांदर्ि होतो. ही िनोर्ि अर््थव असते. 

िरीरयांत्वत अनिुिे इांशद्रयशर्र्षय-िन-बशुद्ध-आत्िव असव जेष्ठिि 

ठरतो.  



 

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः योः बदेु्धः परतः त ुसः।।(३-४२) 

 

यवद्ववरव आत्िर्ि अर््थेची श्रेष्ठतव र् िनोर्ि अर््थेची 

कशनितव जवितो.  

 

एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्य आत्िवनि ्आत्िनव। 

जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।।(३-४३) 

 

अजुानवलव आलेले भय(नरकर्वस), सांिय यवच "कवि"िळेु 

शनिवाि िवले असते. यवप्रिविे "कवि " ्र्तःलवच आव्हवन दते 

असतो. म्हिनु ित् ुठरतो. हव लढव कवि vs ्र्धिा असव ठरतो.  

 

********** 

  



अध्यवय ३- िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप: 

३. १/१ :"ज्यवयशस चेत ्किािः ते ितव बशुद्धः जनवदान?" 

३. १/२: 

"तत ्शकां  किाशि घोरे िवां शनयोजयशस केिर्?" 

(भगर्तगीतेचे प्रयोजन?) 

३. २/१: 

"व्यवशिश्रेि इर् र्वक्येन ्बशुद्धः िोह यसीर् िे" 

(Philosophy of Karma, The work) 

३. २/२: 

"तदकेां  र्द शनशित्य येन श्रेयोअहि ्आप्नयुवि ्" 

 (बशुद्धvs कवया, ज्ञवन vsकिा) 

(३-३)/१ : 

"लोकेश्िन ्शद्वशर्धव शनष्ठव परुव प्रोक्तव ियव अनघ" 

(किा आशि शनिाय/शनिय) 

(३. ३)/२ : 

" ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां किायोगेन योशगनवि ्" 

(गहनव किािो गशतः/Role of Work in Lifedrive system)) 

३. ४/१: 



"न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्किां परुुर्षो अश्नतुे" 

(३-४)/२ : 

" न च सांन्सयसनवत ्एर् शसशद्धां सिशधगच्छशत" 

 (यिश्र् जीर्नवसवठी किा आर्श्यक) 

३. ५/१:"न शह कशित ्ििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्" 

३. ५/२: 

"कवयाते शह अर्िः किा सर्ाः प्रकृशतजैः गिुे" 

(कवयाप्रर्वह) 

(३. ६)/१ : 

"किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन् " 

(Hypocracy/Ignorance) 

(३. ६)/२: 

"इांशद्रयवथवान शर्िढूवत्िव शिर्थयवचवरः सः उच्यते" 

(शनरथाक भवष्ट्य करिे vs शर्कवसिवगवार्र असि)े 

३. ६/३: "शिर्थयवचवरः स उच्यते" 

३-७/१ : 

"यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान" 

(कवयासां्कवर) 



३-७/२: 

"किेंशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते" 

३. ८/१: 

"शनयतां कुरु किा त्र्ां किा ज्यवयो शह अकिािः" 

३. ८/२ : 

"िरीरयवत्व अशप च ते न प्रशसद्धयेत ्अकिािः" 

३. ९/१: 

"यज्ञवथवात किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधन:" 

(३. ९)/२: 

"तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर" 

( किाकौिल्य) 

३. १०: 

"सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः" 

(Translation of ancient treasure- 

र्तािवनवचे प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी श्रीकृष्ट्िवचे अनसुांधवन) 

३-११: 

"दरे्वन ्भवर्यतवनेन ते दरे्व भवर्यन्सत ुर्ः। 

पर्परां भवर्यन्सतः श्रयेः परि ्अर्वप््यथ" 



(र्तािवनवतील Replacement:आध्यवशत्िक िवशन्सत) 

३-१५: 

"त्िवत ्सर्ागतां ब्रह्म शनत्यां यजे्ञ प्रशतशष्ठति ्" 

(शनत्य ईश्वरवचव आश्रय+शर्कवसवत किवाचे िहत्र्) 

(३-१६)/१: 

"एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः?" 

 (इांशद्रयरवि vs. आत्िवरवि) 

३. १६/२: 

"एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः" 

(ईश्वरभशक्तचे रह्य ) 

३. १६:"अघवय ुइांशद्रयरविो िोघां पवथा स जीर्शत" 

३-१७ : 

" आत्िन्सयेर् च सांतिुः त्य कवयां न शर्द्यते" 

(सखुदःुख -किा-ज्ञवन सिन्सर्य) 

३-१८: 

" नैर् त्य कृतेन अथो न अकृतेन ्इह किन" 

(Asset vs. burden) 

३. १९/१:"त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर" 



३-१९/२: 

" असक्तो शह आचरन ्किा परि ्आप्नोशत परूुर्षः" 

(शनष्ट्कवि कवयवाद्ववरे आत्िोन्सनशत) 

(३-२०)/१ : 

"किािैर् शह सांशसशद्धि ्आश्थतव जनकवदयः" 

(Inner management of great people) 

(३-२०)/२: 

"लोकसांग्रहि ्एर्अशप सम्पश्यन ्कतुाि ्अहाशस" 

(जगवलव किवाचव सांदिे हर्व!) 

३. २१/१: "यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः " 

(३-२१)/२: 

"यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः" 

(श्रेष्ठवांचव िवगा) 

(३-२१)/३:"स यत ्प्रिविां कुरुते लोकः तदनरु्ताते" 

(३-२२)/१: 

"न िे पवथवाश्त कताव्यां शत्र्ष ुलोकेर्ष ुशक्चन" 

(Audience vs. Hero) 

(३-२२)/२: 



"न अनर्विि ्अर्विव्यां र्ता एर् च किाशि" 

(३-२३)१ : 

" यशद शह अहां न र्तेयां जवत ुकिाशि अतांशद्रतः" 

(श्रेष्ठवांचे कताव्य-Master vs Herd morality) 

(३-२३)/२:"िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः" 

 (३-२४)१: 

"उत्सीदयेःु इिे लोकव न कुयवां किा चेत ्अहि ्?" 

(किवाचे िनषु्ट्यजीर्नवतील िहत्र्) 

(३-२४)/२: 

" सांकर्य च कतवा ्यवि ्उपहन्सयवि ्इिवः प्रजव" 

(सिवजवतील श्रेष्ठ लोक र् त्यवांची भशूिकव) 

३. २५/१ : 

"सक्तवः किाशि अशर्द्ववांसो यथव कुर्ाशन्सत भवरत" 

(Herd morality vs. Master morality) 

(३. २५)/२ : 

"सक्तवः किाशि अशर्द्ववन्ससः यथव कुर्ाशन्सत भवरत " 

(किवालव पयवाय नवही) 

३. २५/३:"कुयवात ्शर्द्ववन तथव असक्तःशचकीर्षुाः लोकसांग्रहि ्" 



३. २६/१ : "न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्" 

३. २६/२ : 

"जोर्षयेत ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन यकु्तः सिवचरन"् 

(सविवन्सयवकडुन श्रेष्ठत्र्वकडे, नरवचव नवरवयि) 

(३. -२७)/१:"प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः" 

 ( Lifejourney &Mode of Wisdom ) 

३. २७/२:"अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयत"े 

३. २७/३ : "अहांकवर शर्िढुवत्िव " 

३. २७/४: 

"अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते" 

३. २८: 

"तत्र्शर्त्त ुिहवबवहो गिुकिाशर्भवगयोः" 

(Wisdom of action ) 

(३-३०)/१: 

"िशय सर्वाशि किवाशि सांन्सय्य अध्यवत्िचेतसव" 

( जीर्नवतील किा, ज्ञवन र् भशक्त यवांची भशूिकव ) 

(३-३०)/२ : 

"शनरविीः शनिािो भतू्र्व यधु्य्र् शर्गतज्र्रः" 



(अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे) 

(३-३१) : 

"ये िे िति ्इदां शनत्यां अनशुतष्ठशन्सत िवनर्वः" 

(भगर्दगीतेचव सांदिे-कवयाकौिल्य) 

३. ३३/१ : "सदृिां चेिते ्र््यवः" 

(३-३३)/२:"सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतेः ज्ञवनर्वन अशप" 

(३-३३)/३: 

"प्रकृशत यवशन्सत भतूवशन शनग्रहः शकि ्कररष्ट्यशत" 

(Replacement of habit/Good habit) 

 (३-३४)/१ : 

"इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगद्वेर्षौ व्यर्श्थतौ" 

(जीर्नवतील Weakness र् Strength :बांधन िशुक्त) 

३. ३४/२: "तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्" 

 (Be aware of Trap) 

३. ३४/३ : "तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ" 

(३-३४)/४ : 

"तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ" 

(जीर्नवतील अडथळव) 



३. ३५/१ :" श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः " 

(३-३५)/२:"्र्धिे शनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः" 

 (्र्तःचव िवगा vs इतरवांचव िवगा) 

३. ३६:"अथ केन प्रयकु्तोअयां पवपां चरशत परुुर्षः" 

(३-३८): 

"धिेून ्आशव्रयते र्शन्सहः यथव आदिो िलेन ्च...  

. ... तथव तेन ्इदि् आर्तृां" 

(ज्ञवनवर्र आर्रि/ Barrier) 

 

(३-३९): 

"आर्तृां ज्ञवनिेतेन ज्ञवशननो शनत्यरै्ररिव" 

(Ignorance and Wisdom) 

(३-४१) : 

"त्िवत ्त्र्ि ्इांशद्रयवशि आदौ शनयम्य भरतर्षाभ" 

(सां्कवर) 

३. ४२/१: "िनसः त ुपरव बशुद्धः " 

(३-४२)/२ : 

"इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयेभ्यः परां िनः। 



िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः ।।" 

(Regulating the senses-किाकौिल्य) 

३. ४३/१ : 

"एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्यआत्िवनि ्आत्िनव" 

(िन ित् ुशक शित्?) 

३. ४३/२:"जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपां दरुवसदि ्" 

***** 

  



 ***** 

 (३-१) 

********************** 

ज्यवयशस चेत ्किािः ते ितव बशुद्धः जनवदान। 

तत ्शकां  किाशि घोरे िवां शनयोजयशस केिर्।। 

********************** 

 

(३. १)/१ :"ज्यवयशस चेत ्किािः ते ितव बशुद्धः जनवदान?" 

 

अजुान किवाद्ववरे योग, बशुद्धची श्थर अर््थव ह ेज्ञवन ऐकतो. 

अथवात बशुद्धच्यव श्थर अर््थेसवठी ज्ञवन असव शर्र्षय बनतो. 

अजुान यवचव असव अथा कवढतो शक, बशुद्धसवठी ज्ञवनच श्रेष्ठ आह े

तर किा किवलव? 

अजुानवलव अप्रत्यिपिे किा टवळण्यवसवठी ज्ञवन ऐकवयचे असते 

कवरि त्यवच्यव भवर्षते ह ेघोर किा टवळिे ही त्यवची गरज बनते. 

म्हिनु किा टवळण्यवसवठी ज्ञवन vs किा करण्यवसवठी ज्ञवन?असव हव 

शर्र्षय बनतो.  

 

ज्यवयशस चेत ्किािः ते ितव बशुद्धः जनवदान। 



तत ्शकां  किाशि घोरे िवां शनयोजयशस केिर्।।(३-१) 

 

जगवत किा घडत असते. कतृात्र्वनेच इशतहवस घडतो. िनषु्ट्य 

शििि घतेो. ह ेज्ञवन Professionसवठीच घेत असतो. अथवात 

किवासवठी ज्ञवन घेतो. ह ेव्यवर्हवररक सत्य अथवात जीर्नवत किवाचे 

िहत्र् आपि जवित असतो.  

 

भवष्ट्य सांर्वदवचे िवध्यि असते. अजुानवचे भवष्ट्य किा टवळण्यवसवठी 

ज्ञवन यव ्र्रुपवचे असते. यव भवष्ट्यविळेु सांर्वदवलव खीळ बसते. 

ज्ञवनवसवठी सांर्वद सरुु होतो.  

 

सिवजवत योग्य-अयोग्य यव सांदभवात सिथान-शटकव यव ्र्रुपवचे 

भवष्ट्य चवलत असते. यवचव आधवर द्वांद्व (योग्य-अयोग्य, ्र्-पर) 

असतो. "्र्"सांदभवात अयोग्य असले तरी सिथान र् "पर" 

सांदभवात योग्य असले तरी चकुव िोधिे र् त्यवर्र भवष्ट्य करिे असे 

व्यर्हवरवत आढळुन येते. पि कवयारत असिवरे "हवथी चलव 

बवजवर, कुते्त भौंक रह"े यव न्सयवयवने जगत असतवत.  

 

अजुानवच्यव प्रश्नवचे उत्तर दतेवांनव शर्श्ववतील र् िनषु्ट्यजीर्नवतील 

किवाचे िहत्र् श्रीकृष्ट्ि ्पि करतवत. िहवत्िव, शर्द्ववन, श्रेष्ठ जनवांनी 



सविवन्सयवलव शनशककय करुन बशुद्धभेद करु नये तर सविवन्सय कवयारत 

होतील असव आदिा ठेर्वर्व असे ्पि केले. प्रत्यि किवाद्ववरे 

शर्कवस होतो. श्रेष्ठ ्र्तः िवगवार्र असतवांनव शर्चशलत होत नवही. 

ह े्पि केले.  

 

यव िवगवात द्वांद्वविळेु अडथळव होतो. म्हिनु दृढत्र्वसवठी ्र्धिा, 

द्वांद्विकु्त होण्यवसवठी आत्िर्ि, बशुद्धयोग यवचव उल्लेख आलेलव 

आह.े किा सांदभवात सहजकवया, ्र्भवर्शनयत कवया, (आर्डीचे 

कवया), कवयवाचव शनिय, शनिायअशधकवर असव उल्लेख आह.े किा 

टवळुन इांशद्रयसखुवचे शचांतन करिे शिर्थयवचवर ठरतो. उत्सवहवने 

कवयारत होण्यवसवठीच भगर्तगीतव ज्ञवन आहे. हव उत्सवह शनिवाि 

करिवरी उजवा ईश्वरवच्यव अांिरुपवने िनषु्ट्यवच्यव हृदयी श्थत आह.े 

र् यवच ईश्वरवप्रत जीर्नशर्कवसिवगा असतो. ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

स्त्रोत आह.े किा करण्यवसवठी ज्ञवन(शर्ज्ञवन)असले तरी सर्ा किवाचे 

अखेर ज्ञवनवतच शर्शलनीकरि होते.  

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

म्हिनु ईश्वरज्ञवनवने यकु्त िनषु्ट्य कवयवाद्ववरे भशक्त सवध्य करतो. 

अथवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य करिवरव "योग्य"ठरतो.  

 



अशपचते्स ुदरुवचवरो भजशत िवि ्अनन्सयभवक् । 

सवधःु एर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतो शह सः ।।(९-३०) 

 

भगर्तगीतेतील ह ेभवष्ट्य जीर्नवतील (अनन्सयभवर्वने) ईश्वरभशक्तचे 

िहत्र् highlight करते . म्हिनु दरै्ीगिु सांपन्सन अथवात चवांगल्यव 

व्यशक्तने ईश्वरज्ञवन आश्रय करवर्व, बशुद्धयोगी व्हवरे्. यविळेु 

कवयवाच्यव योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववपवसनु ्र्तःलव िकु्त करतो. 

कवयवाचव दृढशनिय होर्नु योग (दःुखवन्सत, शनभाय, अशर्चल)सवध्य 

होतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 *********** 

 

३. १/२: 

"तत ्शकां  किाशि घोरे िवां शनयोजयशस केिर्?" 

(भगर्तगीतेचे प्रयोजन?) 

 

 



भगर्ांतवने अजुानवलव अध्यवत्िज्ञवन शदले. र् पनु्सहव यदु्ध करवयलव 

सवांशगतले. िग नक्की कवय सवांगवयचे होते? 

 

सांपिुा शर्श्ववलव हवच खरव प्रश्न पडतो. र् भगर्तगीतेचे शनशित 

प्रयोजन कवय? ह ेजविण्यवची इच्छव होते.  

 

 

सिवजवत "िी योग्य " सिजनुच िनषु्ट्य जगत असतो. पि जेंव्हव 

कवयवात सांिय असतो, शनिय करु िकत नवही, तेंव्हव कवयाच 

टवळतो. र् शनशककयतेचे सिथान करतो. चवांगल्यव िविसवलव 

आजकवल जगिे कशठि िवले आह!ेचवांगले चवलत नवही!अिव 

प्रकवरचे भवष्ट्य सिवजवत चवलते तेंव्हव चवांगलेपिव बदनवि होत 

असतो. कवरि जगवतनु चवांगलेपिव कधीही नि होत नवही. र् हीच 

ईश्वर असण्यवची सवि असत ेहव भगर्तगीतचेव सांदिे आह.े  

 

अजुान चवांगलव असतो, पि शनशककयतेचे सिथान करतो. "धिाज्ञवन 

"(Religion) यव सांदभवात िशत्यवचव धिा म्हटलव तर दयुोधन इ. 

कौरर् योग्य िवगवार्र होते, िग अजुानच अज्ञवन ठरलव 

कवय?"Religion " यव सांदभवातील धिाज्ञवनवचव र्वपर करुन योग्य-

अयोग्य ठरशर्ण्यवत येते. यवच धिाज्ञवनवचव उपयोग करुन सिथान-



शटकव करण्यवत यतेे. अजुान यवच धिाज्ञवनवचव र्वपर करुन 

शनशककयतेचे सिथान करतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो.  

 

िनषु्ट्य कवयारत असतो. व्यर्हवरवत जगत असतवांनव अडचिीत 

सवपडतो, जसे अजुान सवपडलव. िनषु्ट्य ्र्तःचे अज्ञवन कबलु न 

करतव आपल्यव दोर्षवचे खवपर जगवर्र, दसुर् यवर्र, पररश्थशतर्र 

फोडत असतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर 

करतो. यव प्रशियेत अज्ञवनवलवही ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. 

यवलवच प्रज्ञवर्वद सांबोधले आह.े म्हिनु" ज्ञवन" हव शर्र्षय 

भगर्तगीतेत आलव. अथवात ज्ञवनवचे प्रयोजन सांियिशुक्तसवठी शक 

प्रज्ञवर्वदवसवठी? हव प्रश्न उपश्थत होतो.  

 

सिवजवतील धिवाचे functioning : 

 १. बवह्शर्घ्निशुक्त(िोर्षििशुक्त) यवसवठी सिवजव्यर््थव र् 

िवश्वत सिवजव्यर््थव धवरिसेवठी धिाज्ञवन ज्यवलव आपि 

Religion म्हिनु ओळखतो.  

 

२. आांतशर्ाघ्निशुक्त (सांियिशुक्त) सवठी ज्ञवन जे भगर्तगीतव सवांगत 

आह.े यवतच अध्यवत्िज्ञवनवचव सिवर्ेि आह.े  

 



 

Religion यव धिाज्ञवनवचव र्वपर करुन शनशककयतेचे सिथान 

भवष्ट्यवलव भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वद सांबोधते. अजुान र्व्तर् 

श्र्कवरतो. तेंव्हव अजुानवचव िखु्य प्रश्न सिोर येतो. 

"दःुखिशुक्त"?दःुखिशुक्तसवठीच अजुान शनयतकवया टवळण्यवचव 

प्रयत्न करतो. यवर्र भगर्तगीतेचे उत्तर असते,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

अथवात िवश्वत शर्कवसवचव िवगा जविनु भशक्त (योगवसवठी कवया) 

करिे. यवत बशुद्धची श्थतप्रज्ञ अर््थव(शर्चशलत न होिे) सवध्य 

करिे ह ेध्येय असते. तेंव्हव अजुान प्रश्न करतो, बशुद्ध /ज्ञवन श्रेष्ठ तर 

घोर किा किवलव? 

 

ज्यवयसी चते ्किािः ते ितव बशुद्धः जनवदान। 

तत ्शकां  किाशि घोरे िवां शनयोजयशस केिर्।।(३-१) 

 

यवच प्रश्नवचे उत्तर भगर्तगीतव दतेे. ईश्वरवची शर्श्ववचव अध्यि 

तसेच अव्यय, शनगुाि ओळख दतेे. यव ईश्वरवची सवधनव करुन 



योग(दःुखवन्सत) ही (शर्चशलत न होिे)िशक्त सवध्य होते. पि 

दहेर्वनवलव अव्यक्तवसक्त कशठि प्रयवसवने प्रवि होते.  

क्लेिो अशधकतर तेर्षवां अव्यक्तवसक्त चेतसवि ्। 

अव्यक्तव शह गशतदुाःखां दहेर्त ्शभः अर्वप्यते।।(१२-५) 

 

यवच पवश्वाभशूिर्र कवयवाद्ववरे योग (योगः किास ुकौिलि ्) ह ेिवस्त्र 

भगर्तगीतव सवांगते. अथवात व्यर्हवरवतील कवया इच्छवपशुताचे 

सवधन आह.े तर हचे कवया िवश्वत िवगवार्रील शर्कवसवच(ेयोग) 

सवधन आह.े  

 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

अनन्सयेन ्एर् योगेन ्िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

 

 

सवर: 

यवचवच अथा Religion यव सांदभवातील धिाज्ञवन हव भगर्तगीतेचव 

शर्र्षय नवही. तत्र्रे्त्त्यवांनी Religion vs Spirituality हव भेद 

्पि केलव आह.े हव भेद जविलव तर भगर्ततगीतेचव शर्र्षय 

सयूाप्रकविवसवरखव ्पि होतो,  



 

1. Religion Separates from Other Religions – 

Spirituality Unites Them 

2. Religion Shows You Fear – Spirituality Shows 

You How to Be Brave 

3 Religion Makes You Dependent – Spirituality 

Makes You Independent 

4 Religion Makes You Follow Other Journey – 

Spirituality Lets You Create Your Own.  

5. Religion Tells You The Truth – Spirituality Lets 

You Discover It.  

6 Religion Makes You Bow – Spirituality Sets You 

Free.  

7 Religion Applies Punishment – Spirituality 

Applies Karma 

 

 *********** 

  



 (३-२) 

********************* 

व्यवशिश्रेिइर् र्वक्येन बशुद्धः िोहयसीर् िे। 

तदकेां  र्द शनशित्य येन श्रेयोअहि ्आप्नयुवि।्। 

********************* 

३. २/१ : 

"व्यवशिश्रेि इर् र्वक्येन ्बशुद्धः िोह यसीर् िे" 

(Philosophy of Karma, The work) 

 

आपल्यव शनयतकवयवाचव पररिवि दःुखद आह ेह ेपवहुन कवया 

किवसवठी? यवचव आढवर्व अजुान घेतो. िनषु्ट्यवलव िनिवांशत हर्ी, 

सखुसिवधवन हरे् ही Priority असवर्ी, केर्ळ पैिवच्यव िवगे 

धवर्नु तिवर्वत जीर्न जगि ेर् आपली िवांशत गिवर्िे ह ेश्रेय्कर 

ठरत नवही. असे खवजगीत सांभवर्षि चवलत असते. िलव रवज्यवचे 

सखु नको िग कवया किवलव? हव अजुानवचव प्रश्न असतो.  

 

'िनवची दबुालतव सोडुन ठरल्यवप्रिविे शनयतकवयवास तयवर हो' हव 

अजुानवलव श्रीकृष्ट्िवचव सल्लव असतो. अथवात शनयतकवया टवळिे 



चकु ठरशर्ले तर िनिवांती नसेल तर सखु कोठुन शिळिवर असे 

िवांशतचे ज्ञवन सवांशगतले.  

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।(२-६६) 

कवया केर्ळ ऐश्वया प्रवशिसवठी असते असेच सिवजवत ज्ञवन असते. 

र् िवांशतसवठीच अजुानवने किा टवळण्यवची शनर्ड केलेली असते. 

किा vs. िवांशत, बशुद्धची श्थरतव ह ेऐकुन आधीच गोंधळलेलव 

अजुान पनुः गोंधळतो.  

 

व्यवशिश्रेि इर् र्वक्येन ्बशुद्धः िोह यसीर् िे। 

तदकेां  र्द शनशित्य श्रयेः अहि ्आप्नयुवि ्।।(३-२) 

अजुान म्हितो, किवापेिव बशुद्ध/ज्ञवन श्रेष्ठ आह,े  

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय।(२-४९) 

 

तर घोर किवाचे प्रयोजन किवलव? 

जीर्नशर्कवसवत किवाचे प्रयोजन (Philosophy of work) यवलव 

highlight करण्यवत येते.  

प्रत्येक ििवत शियव असते अथवात किा घडत असते. किा टवळिे 

पि िनवने इच्छवशचांतन करिे( यविळेु शचांतव करि)े हव शिर्थयवचवर 

ठरतो, अथवात ही िनोर्ि अर््थव असते. यविळेु अिवांत असतो. 



म्हिनु आत्िर्ि होर्नु(इांशद्रयवचे शनयिन)( शनयत)कवया करिे 

आर्श्यक ठरते.  

किेंशद्रयै किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।(३-७) 

ज्यव ज्ञवनवने किा करुनही िनषु्ट्य अकतवा जवितो, किा अकिा 

होतवत, िनषु्ट्य िवांशत अनभुर्तो. ते ज्ञवन (Philosophy of 

work) भगर्तगीतव ्पि करते. किा यव सांदभवात ्र्भवर्शनयत 

कवया(सहजकवया), यज्ञ तर किाफल यव सांदभवात शनष्ट्कवि किा, योग 

ह ेज्ञवन ्पि केले.  

 "गहनव किािव गशतः" 

 

******* 

(३. २)/२: 

"तदकेां  र्द शनशित्य येन श्रेयोअहि ्आप्नयुवि ्" 

 (बशुद्धvs कवया, ज्ञवन vsकिा) 

 

 

सखुवसवठी प्रवशि र् प्रवशिसवठी कवया यवप्रिविे "कवया" यव सांदभवात 

कवय हर्?े हवच व्यवर्हवररक प्रश्न अजुान जवितो. र् 

सिवजहीतवसवठी शनशककय रवहिे हचे िवझ्यवसवठी श्रये्कर आह े



ही अजुानवची भशूिकव असते. येथे "बौशद्धक सिितव " यव 

िशक्तशर्र्षयी अजुान अनशभज्ञ असतो.  

 

िनोर्ैज्ञवशनक बौशद्धक सिितव यव सांदभवात Intellegent 

quotient, Emotional quotient, Adverse quotient यवचव 

उपयोग करतवत. तर भगर्तगीतव बौशद्धक सिितव यव सांदभवात 

बशुद्धयोग, बशुद्धयकु्त यव िब्दवचव उपयोग करीत आह.े  

 

जगवत सविवन्सय लोकवांतनुच िहवपरुुर्ष, िहवन लोक शनिवाि होतवत. 

यव िहवनतेचे रह्य कवय? हचे रह्य भगर्तगीतव उलगडत आहे. 

िवयकेल अनॅ्सडरसन अपघवतवत दोन्सही पवय गिवर्तो. डॉक्टर 

म्हितवत कुिवच्यवतरी िदतीशिर्वय तलुव जगतव येिवर नवही, 

यवर्र अॅन्सडरसन तीव्र प्रशतशियव करतो:िी पवयवने पांग ुिवलो आह,े 

बशुद्धने नवही. िी िवनशसक पांग ुनवही. िलव ईश्वरवने प्रयत्नवचे 

अशधकवर शदले आहते! हव पढेु पवयलट होतो. यवर्रुन ्र्तःच्यव 

शनिायअशधकवरवचे(प्रयत्नअशधकवय) ज्ञवन नसिे ह ेिवनशसक 

पांगतु्र्च ठरते ह े्पि होते.  

आपल्यव शनयतकवयवाचे पररिवि दःुखदवयी शदसत असतवांनव यव 

कवयवाचे प्रयोजन श्रेय्कर कस?े हवच अजुानवचव प्रश्न असतो. 

त्यवलव बौशद्धक सिितव यवतनुच दःुखिशुक्तचे ज्ञवन कळते. 



बौशद्धक सिितेिळेुच आत्िशर्श्ववस, सवहस, शनभायतव, 

श्थरतव(शर्चशलत न होिे) ही िशक्त असते. ही बौशद्धक सिितवच 

जीर्नशर्कवसवत शनत्य शर्कशसत होत असते. तेंव्हव बौशद्धक 

सिितेचे ज्ञवन र् िहत्र् ऐकल्यवर्र अजुान म्हितो बौशद्धक 

सिितव श्रेष्ठ आह ेतर कवया किवलव?अजुान असव प्रश्न करतो. 

यवर्ेळी त्यवलव शनिाय करण्यवसवठी शनशित ज्ञवन हरे् असते. म्हिनु 

बशुद्धतील हव गोंधळ(बशुद्ध शक कवया?) दरु करण्यवची शर्नांशत 

करतो.  

व्यवशिश्रेिइर् र्वक्येन बशुद्धः िोहयसीर् िे। 

तदकेां  र्द शनशित्य येन श्रेयोअहि ्आप्नयुवि ्।।(३-२) 

१. श्रेष्ठवांचव िवगा: 

श्रेष्ठ शर्कवसिवगवार्रुन शर्चशलत होत नवही.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

भगर्तगीतव बौशद्धक सिितव यवच सांदभवात बशुद्धयोग सवांगते . 

यवद्ववरे िवनशसक दबुालतव/ पांगतु्र् दरु करण्यवसवठी " योगः किास ु

कौिलि ्" यव कवयाकौिल्यवचे प्रयोजन सवांगते . र् यवचसवठी 

"किाण्येर्वशधकवर्ते"(प्रयत्न अशधकवर) यवची जवगशृत करते.  

 

 



२. शनष्ट्कवि किा: 

कवया घडिे हव प्रकृशतचव धिा आह.े म्हिनु कवयासां्कवरवच ेिहत्र् 

भगर्तगीतव ्पि करते, ज्यविळेु आत्िशर्श्ववसवने शर्कवसिवगवार्र 

असतो, कवयासां्कवर नसलेलव इच्छवशचांतनिवत् करीत असतो. 

अतशृि "कवि" िध्ये पररर्शतात होते. यविळेु (पररिवि) भय, शचांतव 

असते. म्हिनु कवयासां्कवरवत अनवसक्त असिे, शनष्ट्कवि कवया 

यवचे िहत्र् ्पि होते.  

 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर ।(३-१९) 

 

िवगिवरव (परवर्लांशब) vs दिेवरव(्र्वर्लांशब) 

सविवन्सय लोक ईश्वरश्रद्धव असली तरी फलशसशद्ध ईश्वरवलव िवगतवत, 

तर ज्ञवनी ईश्वरवचेच कवया ईश्वरभशक्तसवठी करीत असतो.  

ित्किाकृत ्ित्परिो ित्भक्तः सांगर्शजातः।(११-५५) 

"The decisions you make are a choice of values that 

reflect your life in every way. " 

Alice Waters 

 ******  



 (३-३) 

********************** 

लोकेश्िन ्शद्वशर्धव शनष्ठव परुव प्रोक्तव ियव अनघ। 

ज्ञवनयोगेन ्सवांख्यवनवां किायोगने ्योगीनवि ्।। 

********************** 

 

(३-३) : 

"लोकेश्िन ्शद्वशर्धव शनष्ठव परुव प्रोक्तव ियव अनघ" 

(किा आशि शनिाय/शनिय) 

 

* जीर्निवगा : 

अजुानवच्यव ्र्भवर्शनयतकवयवाप्रिविचे अजुानवलव यदु्धवच ेकवया 

शनयतकवया म्हिनु लवभले असते. पि आशिबविीच्यव प्रसांगीच 

यदु्धकिा टवळुन दसुरव कोितवही िवगा असेल तर तो अजुानवलव हर्व 

असतो. श्थतप्रज्ञ, िवांशत, बशुद्धयोग ह ेिब्द ऐकुन तो गोंधळतो. 

आधीच गोंधळवत सवपडलेल्यव अजुानवलव शनशित ज्ञवन हरे् असत.े 

यवच पवश्वाभशुिर्र तो प्रश्न करतो. जीर्नशर्कवसवत किवापिेव 

बशुद्ध(/ ज्ञवन) श्रेष्ठ तर घोर किवाचे प्रयोजन किवसवठी?  

 



यवच सांदभवात  

१जीर्नशर्कवसवत किवाची Priority भगर्तगीतव ्पि करते. (अ. 

३) 

२. जीर्निवगवात ज्ञवन र् किवाचे नवते ्पि करते. (अ. ४) 

 

३. यवच आधवरवर्र जीर्निवगा र् ईश्वर यवांचे नवते ्पि होते. (अ. 

९ ) 

ह ेनवते बशुद्धयोगवद्ववरे ्पि होते.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन ्िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

* किा र् ईश्वर: 

लोकेश्िन ्शद्वशर्धव शनष्ठव परुव प्रोक्तव ियव अनघ। 

ज्ञवनयोगेन ्सवांख्यवनवां किायोगने ्योगीनवि ्।।(३-३) 

 

शर्श्ववतील कवयवाच्यव दोन शनष्ठव असतवत.  

१. चवांगले-र्वईट कवया, धिा-अधिा यव सांदभवात ्र्धिा अथवात 

्र्तःचे(चवांगले/योग्य) कवया .  



२. शनिाय अशधकवर र्वपरुन कवयवाचव शनिय करिे 

(Determination) र् शनषे्ठने कवया(शनष्ट्कवि किा- 

Detachment) करिे.  

 

१. ्र्धिवाचरि ईश्वरसिपाि कवया असते, तर २. किायोगवत 

सित्र्योगवने कवयारत यव सांदभवात फल ईश्वरवलव सिशपात असे 

अशभप्रते असते.  

 

ईश्वरवचे भक्त यव सांदभवात आता, अथवाशथा, शजज्ञवस ुर् ज्ञवनी असे 

चवर प्रकवरचे भक्त असतवत. ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांचव सिन्सर्य 

ज्ञवनी भक्त सवध्य करीत असतो.  

 

बहुनवां जन्सिनवि ्अन्सते ज्ञवनर्वन ्िवां प्रपद्यते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः।।(७-१९) 

 

* ज्ञवन र् ईश्वर : 

ज्ञवन असलेल्यवचव जीर्निवगा पक्कव असतो. तर ज्ञवन नसिवरव 

Confuse असतो. तरी ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी प्रज्ञवर्वदी 

भवष्ट्य बोलतो. जीर्नशर्कवस/सखुी जीर्नवचव िवगा यव सांदभवात 



कवयवातील चवांगले कवया-र्वईट कवया, योग्य-अयोग्य यव द्वन्सद्ववपेिव 

ज्ञवन श्रेष्ठ असते. यवच ज्ञवनवचव सांबांध ईश्वरविी आह.े तसेच 

Universal conscioussnessिी (ब्रह्म) आह.े हे रह्यच 

भगर्तगीतेचे िहत्र्वचे योगदवन आह.े यवच सांदभवात धिवापेिव 

ईश्वर श्रेष्ठ म्हटले आहे.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

अथवात द्वन्सदवपेिव ज्ञवन श्रेष्ठ.  

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

अथवात धिवापेिव ईश्वर श्रेष्ठ.  

 

म्हिनु सांदिे आहे,  

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्। 

 

सवर : 

 

कतृात्र्वने जगवचव इशतहवस शलशहल्यव जवतो. आपल्यव 

शनशककयतेलव आदिवाचव सवज चढर्नु ्र्तःलव ज्ञवनी दिाशर्िे ही 



िनषु्ट्यवची सांर्य असते. यवच सांर्यीलव भगर्तगीतेने बेनकवब केले 

आह.े  

"Inaction breeds doubt and fear. Action breeds 

confidence and courage.  

Fear is present when we forget that we are a part of 

God's divine design. Learning to experience 

authentic love means abandoning ego's insistence 

that you have much to fear and that you are in an 

unfriendly world.  

You can make the decision to be free from fear and 

doubt and return to the brilliant light of love that is 

always with you.  

Wayne Dyer 

 

 ****** 

(३. ३): 

" ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां किायोगेन योशगनवि ्" 

(गहनव किािो गशतः/Role of Work in Lifedrive system)) 

Are we aware of what circumstances drives our life? 



व्यर्हवरवत िनषु्ट्य जगत असतो. यवनसुवरच यदु्धकवया ठरले असते. 

न्सयवयदवन यव सांदभवात त्यवलव धिायदु्ध सांबोधण्यवत येते. प्रत्यि 

िस्त्रर्र्षवार् होण्यवपरु्ी अजुान िस्त्र म्यवन करतो र् यदु्ध करिे पवप 

आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन सवांगतो. र्तािवनवतील िनषु्ट्यवची 

शर्चवरसरिीच त्यवची जीर्नयवत्व पढेु चवलर्ीत असते. ही 

शर्चवरसरिी त्यवच्यव सां्कवरवतनु बनत असते. यव शर्चवरसरिीची 

कवया करतवांनवची भशूिकव र् दोर्ष अजुानवच्यव यवच भशूिकेद्ववरे 

दिार्नु दते.े  

जसे सवधवरिपिे िनषु्ट्य व्यर्हवरवत जगत असतो तसवच हव 

व्यर्हवर होतव. पि यव व्यर्हवरवलव अजुान धिवाचे र्ळि दतेो, 

ज्ञवनवचे र्ळि दतेो. म्हिनु अजुानवच्यव शर्चवरसरिीतील दोर्ष दरु 

करण्यवच्यव हतेनेु धिवाची भशूिकव र् ज्ञवन दोन्सही भगर्तगीतव ्पि 

करते. अथवात र्तािवनवतील कवया करतवांनवची शर्चवरसरिी / State 

of mind हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय बनतो.  

 

िनषु्ट्यवलव व्यर्हवरवतील कवयवाची ओळख फक्त 

प्रवशिसवठी/इच्छवपशुतासवठी कवया अिीच असते. ही ियवादीत 

ओळख शर्चवरसरिीत दोर्ष शनिवाि करते. यविळेु सकवि 

िवनशसकतव असते. अथवात कवयवाची/किवाची ियवादीत ओळख 

असल्यविळेु शनशककयतेचेही सिथान धिा, आदिा यवांचे नवांर्वखवली 



करण्यवत येते. यवच पवश्वाभशुिर्र किवाची जीर्नशर्कवसवतील 

"गहनव किािो गशतः" ही शर्िेर्ष भशूिकव र् ओळख भगर्तगीतव 

करुन दतेे.  

 

लोकेश्िन ्शद्वशर्धव शनष्ठव परुव प्रोक्तव ियव अनघ। 

ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां किायोगने योशगनवि ्।।(३-३) 

 

*्र्धिाकलव(ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां) 

िनषु्ट्यवलव जे कवया प्रत्यिवत जिते(सहजकवया)तेच 

शनयतकवयवासवठी र्वपरतो. यव कवयवालव ्र्धिवात transform 

केले तर किा सिशपात शनष्ठेने केले जवते.  

िनषु्ट्य सिहुवत जगतो. सिहुवत असनुही ्र्तःलव ्र्धिा दणे्यवची 

कलव सवध्य करि:े 

सिहुवत प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी शर्र्षय ठरतो. िनषु्ट्यवलव शनयतकवया 

शिळते. ्र्धिवाची जवि असले तर यव शर्र्षयवलव र् त्यव 

सांदभवातील भवष्ट्यवलव गवांशभया प्रवि होते. अन्सयथव िनषु्ट्यवचव 

egoself (्र्वथा) त्यव शर्र्षयवलवच चकुीचे ठरशर्तो. जसे अजुानवने 

यदु्धकवयवालवच (िळु शर्र्षय)चकुीचे ठरशर्ल.े  

्र्धिा सिहुवतील common causeसवठी श्र्कवरलेल्यव 

शनयतकवयवालव ्र्िांजरुी असते . सिपाि म्हिजे surrender of 



governing self for common cause of team. खेळवडु 

Team(सिहु)चे शनयि पवळतो. र् कवया teamलव सिशपात होर्नु 

करतो. खेळवडु बदलतवत पि team कवयि असते बदलत ेते 

असत ्र् बदलत नवही ते सत(िवश्वत) यव तत्र्वर्र किा िवश्वतवलव 

सिशपात होते. शनःसांियपिे सिशपात कवया घडण्यवसवठी अिवश्वत 

र् िवश्वत यवांतील भेद भगर्तगीतव ्पष्ठ करते.  

*बशुद्धयोग कलव(किायोगेन योशगनवि ्) 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धःयोगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 

कवयवाच्यव पररिविवतील अपयिवचव, दःुखवचव सांिय कवयाशनिय 

होण्यवस अडथळव करतो. म्हिनु कवयाशनिय दृढ होण्यवसवठी 

बशुद्धयोग म्हिजे ईश्वर ज्ञवनवने सांिय शिटशर्िे र् योग्थ र्तृ्तीने 

(शनष्ट्कवि) कवया योगवसवठी करिे.  

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

 

 ***** 

  



 (३. ४) 

********************** 

न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्किां परुुर्षो अश्नतुे। 

न च सन्सयसनवत ्एर् शसशद्धां सि ्अशधगच्छशत।। 

************************* 

(३. ४): 

"न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्किां परुुर्षो अश्नतुे" 

 

िनषु्ट्यवचव जीर्नप्रर्वस सखु अनभुर्िे यव हतेनेु सरुु असतो. पि ह े

जीर्न सखुवबरोबर नको असलेले दःुखही अनभुर्ते. 

सखुदःुखवच्यव यव प्रर्वसवत कवया घडत असते. जगवचव इशतहवस 

कतृात्र्वने घडलेलव असतो. कतृात्र्वनेच िनषु्ट्यवची ओळख बनत 

असते. कतृात्र्विळेुच सिवजवत श्रीिांशत-गररबी, श्रेष्ठ-कशनष्ठ अस े

भेद शनिवाि होतवत. यविळेुच श्रीिांशत म्हिजे सखुी असव सिवजवत 

सिज असतो. अथवात सखु आशि कवया यवांचव सांबांध आपि 

व्यर्हवरवत जवित असतो. भगर्तगीतेने यवच(किा आशि सखु) 

सांबांधवचे िवस्त्र बनशर्ले आह.े  

 व्यर्हवरवत प्रश्न असतवत, अडचिी असतवत. यव अडचिीचे 

शनर्वरि करण्यवसवठी शर्ज्ञवन उपलब्ध िवले. ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेु 

कशठि प्रश्न सोपे िवले. ज्ञवन उपलब्ध असले तरी प्रश्न 



सोडशर्ण्यवसवठी प्रत्यि किवाची गरज असते. ज्ञवन आशि किा 

यवद्ववरव कवयाकौिल्य बनते.  

सिवजवत िनषु्ट्य जगत असतो र् व्यर्हवरवतील प्रश्नविी deal 

करण्यवचे कौिल्य नसेल तर अिवांत असतो. यव अिवांतीर्र उपवय 

म्हिनु नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलत असतो. ही अज्ञवनवची दिे 

असते. प्रश्न सोडशर्ण्यवचे कौिल्य नसेल तर िनषु्ट्यवच्यव इच्छेचे 

शचांतेत रुपवांतर होते. इच्छवांनव ियवादव नसते, कौिल्यवअभवर्ी 

इच्छेचेच "कवि" िध्ये रुपवांतर होते. यविळेुच अिवांती असते. 

िनसिवधवनवसवठी िवत् िनषु्ट्य भवष्ट्य बोलत असतो. हव शिर्थयवचवर 

ठरतो.  

 

किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन् । 

इांशद्रयवथवान ्शर्िढुवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।।(३-६) 

 

दःुखविळेु अजुानवलव अिवांती येते. दःुख टवळण्यवसवठी किा 

टवळतो र् शनशककयतेलव "ज्ञवन" दिाशर्तो. अथवात 

िनसिवधवनवसवठी ह े"ज्ञवन" बोलल्यव जवते. पि ते दःुखविी deal 

करण्यवचे ज्ञवन नसते. यवच पवश्वाभशुिर्र जीर्नवचे ज्ञवन र् त्यवांत 

किवाची भशूिकव हव शर्र्षय चचेलव येतो.  

 



सिवजवत ईश्वरभशक्त िनषु्ट्य जवितो. यवच ईश्वरश्रद्धेचव उपयोग 

भगर्तगीतेने ज्ञवनवसवठी केललेव आहे. (श्रद्धवर्वन लभते ज्ञवनां) र् 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त घडण्यवसवठी जीर्नवचव िवश्वत 

शर्कवसिवगा(अितृांगिय) सवांशगतलव. ही ईश्वरभशक्त ईश्वरवलव 

कवयासिपाि/फलसिपाि (फलत्यवग) अथवात शनष्ट्कवि किवासवठी 

असते. यविळेु नैष्ट्किाशसशद्ध/योग(दःुखवन्सत श्थशत) लवभ होतो, 

अथवात िवांशत, शनभायतव अनभुर्तो. बशुद्धची श्थतप्रज्ञ अर््थव 

(शर्चशलत न होिे, सिदु्रिवांशत) लवभते.  

यवर्र अजुान प्रश्न करतो, बशुद्धची श्थरतव सवध्य करवयची तर 

कििय किा किवलव करवयचे? 

- सांपशत्त, इ्टेट ७ शपढ्यवांनव परेुल इतकी आह ेतर किा करण्यवची 

येिवर् यव शपढीलव गरज नवही अिव आियवचे भवष्ट्य सिवजवत 

ऐकवयलव शिळते. (िनषु्ट्य आपल्यव सांपशत्तचव अशभिवनवने उल्लेख 

करीत असतो. )अिवच आियवचव अजुानवचव प्रश्न असतो. म्हिनु 

उत्तर येते,  

 

न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्किां परुुर्षो अश्नतुे।(३-४) 

 

अथवात किाच टवळले तर नैष्ट्किाशसशद्ध, फलत्यवगवची िवांशत किी 

अनभुर्िवर? 



यवच पवश्वाभशुिर्र जीर्नवचव िवश्वत िवगा असतो. ज्यविळेु 

र्तािवनवत सखुिवांशत अनभुर्तो. यवच आधवरवर्र र्तािवनवत 

जगण्यवचे सां्कवर शनशित होते.  

 

*नैष्ट्किाशसशद्ध, फलत्यवग यवचे सवधन (शनष्ट्कवि)किा आह.े  

*किवाचे सवधन व्यर्हवरधिा असतो. व्यर्हवरवतील प्रश्न, अडचिी 

कवयासांधीच दते असतवत.  

(अजुानवलव अडचि जविर्ली, ही त्यवच्यवसवठी िवश्वत 

शर्कवसिवगवातील- आत्िोन्सनशतची सांधी असते) 

म्हिनु र्तािवनवत िवांशत अनभुर्ण्यवसवठी कवयाकौिल्य सां्कवर 

आर्श्यक असतो. ज्यविळेु इांशद्रयवांचे शनयिन (Regulating 

senses) होते. र् आत्िर्ि असतो.  

यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान। 

किेंशद्रयेः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।।(३-७) 

 ****** 

(३-४) : 

" न च सांन्सयसनवत ्एर् शसशद्धां सिशधगच्छशत" 

 (यिश्र् जीर्नवसवठी किा आर्श्यक) 



जीर्नशर्कवस कवयवाद्ववरे होत असतो. कवयारत असिवरे 

व्य्त(busy) असतवत. व्य्त असिवरे कुिी प्रसन्सन, िवांत 

असतवत तर कुिी अिवांत असतवत.  

-अजुान अिवांशतर्र िवत करण्यवसवठी शनशककयतव पसांद करतो. 

कवांहीच शिळर्वयचे नवही तर घोर किा किवलव करवयच?े"नव रह े

बवांस नव बजे बवांसरुी". यव तत्र्वनसुवर कवयाच टवळतो. पि िनवची 

अिवांशत शिटत नवही.  

-जे प्रसन्सन असतवत त्यवांनव कवयासां्कवर असतवत. यकु्त असतवत. 

हवच भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

१. कवयासां्कवरवत ्र्भवर्शनयत (सहज) कवया, ्र्धिा, 

शनिायअशधकवर, कवयवाचव एकशनिय, शनष्ट्कवि कवया, अकिा, 

शसशद्ध-अशसशद्ध यवांत सित्र्योग सवधनु कवया करिे यवांचव सिवरे्ि 

होतो.  

 

न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्कम्यां परुुर्षो अश्नतुे।(३-४) 



 

२. जगवत कवयारत रवहुन शसशद्ध (यि) प्रवि करिवरे योग्य शर्चवर 

करतवत. अथवात िहविे ठरतवत. तर अजुान चकुीचे शर्चवर करुनही 

्र्तःलव योग्य (िहविव) शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवनवचव आश्रय 

करतो. प्रत्यिवत येथे अहांकवरवचव आश्रय असतो. अहांकवरवचव 

त्यवग केल्यवशिर्वय शसशद्ध प्रवि होत नवही. (यवसवठी ईश्वरवचव 

आश्रय ह ेप्रयोजन आह.े ) 

न च सांन्सयसनवत ्एर् शसशद्धां सिशधगच्छशत।।(३-४) 

 

सवर : 

िनषु्ट्यवलव सखु हरे् अथवात यवसवठी जीर्नवत यि हरे्, िवांशत हर्ी. 

यव सांदभवात योग्य शर्चवर करिवरव सखुी असतो. अयोग्य शर्चवर 

करिवरव अिवांत असतो. म्हिनु सखुी जीर्नवसवठी योग्य शर्चवर 

करिे(ज्ञवन) हव भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े यवच सांदभवात म्हटले 

आह,े शनशककय रवहुन नव यि शिळते नव िवांशत!तर अनवसक्त रवहुन 

(आत्िर्ि) कवयारत असिे हव योग्य शर्चवर (ज्ञवन) ठरतो.  

 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर।(३-१९) 

 *********** 

  



(३. ५) 

************************ 

न शह कशित ्िििअ्शप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्। 

कवयाते शह अर्िः किा सर्ाः प्रकृशतःजैगुािे।। 

************************ 

 

(३. ५)/१ :"न शह कशित ्ििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्" 

 

*जीर्नवत प्रत्येक ििवत कवया(िरीर, र्वचव, िन activity)घडते.  

न शह कशित ्ििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्।(३-५) 

*िनषु्ट्य जे करतो, ते योग्य सिजनुच!र् शनशककय िवलव तरी िी 

योग्य सिजनुच सिथान करतो.  

*जे जीर्न शिळवले आह,े ते एकदवच शिळवले असते.  

 

जीर्नवतील यव तीन सत्यवचे आधवरवर्र किा, ज्ञवन र् 

भशक्त(शर्कवस) चव सिन्सर्य सवधिवरे ज्ञवन भगर्तगीतते आलेले 

आह.े शर्कवसिवगवार्र असिवरव शर्श्ववसवने िवगाििि करतो र् 

सखुिवांशत अनभुर्तो.  

 



"किा" यव सांदभवात अजुानवलव सांिय येतो. र् यविळेु हव शर्र्षय येथे 

कें द्रशबांद ुठरलव आह.े किा सांदभवातच िलव कवय शिळेल ज्यविळेु 

िी सखुी होईल, तसेच दःुख शिळिवर नवही ही नैसशगाक भवर्नव 

असते, अथवात िनषु्ट्य ्र्तःलव कवय शिळेल यव हतेनेु सकवि कवया 

करतो. किवातील लवभ-हवशन यविळेु किवात इच्छव-द्वेर्ष असते. 

चवांगले किा यव सांदभवात धिवात ्र्गालवभ र् नरकभय यव अनरु्षांगवने 

"योग्य" ची शनर्ड होते. अजुान शनशककयतेचे सिथान करतवांनव हीच 

भवर्षव र्वपरतो.  

 

प्रथि लवभ-हवशन यव सांदभवात उत्तर शिळते. धिा सांदभवात 

"्र्धिवाचरि"करिे ह ेतझु्यव ्र्भवर्शनयत कवयवालव शिळवलेली 

्र्गासांधी आह.े यदु्ध शजांकलवस तर रवज्य भोग घेिील र् ितृ्य ु

आलव तर ्र्गा शिळेल.  

 

अजुानवसिोर उभव िवललेव प्रश्न लवभ-हवनीचव नसतो. तो म्हितो, 

िविे शनयतकवया(यदु्ध) योग्य कसे?र् योग्य असले तरी दःुखप्रवशि 

होईल. त्यवपवसनु िशुक्त किी शिळेल!हव प्रश्न "आसिवांसे शगरव 

खजरुिे लटकव" असव असतो. यविळेु लवभ-हवशनच्यव यव 

उत्तरविळेु त्यवचे सिवधवन होत नवही. येथे भगर्तगीतव िखु्य 

िदु्यवर्र येते.  



 

जीर्नवत Stress शनिवाि होण्यवचे कवरि र्तािवनवत अिवांतीने 

जगिे असते(Path guided by fear). हव शर्र्षय िवनसिवस्त्रवचव 

असतो. िवनशसक सिवधवनवसवठीच अजुान यदु्ध टवळतो र् आपली 

भशूिकव धवशिाक आह ेअसे सिथान करतो. िवनशसक अिवांशतिळेु 

बशुद्ध भ्रि पवर्ते. म्हिनु श्थर बशुद्ध धवरि(भ्रििकु्त) होण्यवसवठी 

बशुद्धयोग ज्ञवन सवांशगतले.  

 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

 

*बशुद्धयोग 

सत, रज, ति गिुयकु्त प्रकृशत र् परुुर्ष (र् ईश्वर) यवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन 

सवांगते. (िवश्वत)ईश्वरवचे ज्ञवन जवििवरव िवश्वत शर्कवसवचव 

िवगा(अितृांगिय) जवितो. यवलवच बशुद्धयोग म्हटले आह.े  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

*शनद्वांद्व 

अजुान र्तािवनवत शर्चशलत िवलेलव असतो, त्यवलव अिवांशत 

असते. म्हिनु िवनशसक िवांशत र् शर्श्ववस हर्व असतो. तेंव्हव 



त्यवलव िवांशतसवठी "योग(दःुखवन्सत)"ज्ञवन, र् शर्श्ववसवसवठी योग्य-

अयोग्य िकु्त किाज्ञवन(शनद्वांद्व) सवांशगतले जवते.  

 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।(२-४५) 

 

शनद्वांद्ववशिर्वय येथे "आत्िर्वन(आत्िर्ि)", "सत्र््थो (सत)", 

"शनयोगिेि (शनष्ट्कवि)" िब्दवांचव उल्लेख आह.े  

 

*आत्िर्वन 

आधशुनक िवनसिवस्त्र Consciousness चव उपयोग करते. यव 

आधवरवर्र Lower consciousness (िन-senses mind) र् 

Higher consciousness (उच्च चेतनव) यवांतील भेद ्पि होतो.  

भगर्तगीतव िनोर्ि(यत ्िनोअनशुर्शधयत)े र् आत्िर्ि अर््थव 

यवचे ज्ञवन अर्गत करते. ज्यविळेु उच्च चेतनव जवगतृ 

असते(Activation of higher consciousness)र् Thinking 

Pattern बदलते.  

 

*सत  



योग्य-अयोग्यचव भेद जविनु "योग्य"(Rightous) आचरण्यवचे 

धैया यव सांदभवात भगर्तगीतव बशुद्ध र् धशृत यवांतील सत, रज, ति 

mode चे ज्ञवन अर्गत करत.े र् सत mode िध्ये जगण्यवचे 

िहत्र् ्पि करते.  

 

सत mode:बांधन-िोि यव आधवरवर्र "योग्य"चे शनशित ज्ञवन 

जवििे ही सवशत्र्क बशुद्ध र् "योग्य" चे आचरि करण्यवचे धैया 

असिे ही सवशत्र्क धशृत असते.  

ति mode :अधिवालव धिा र् धिवालव अधिा अिी शर्पररत 

िवनशसकतव तविसी बशुद्धिळेु असते. भय, शर्र्षवदी, आळिी, 

िोकग्र्त िवनशसकतव तविसी धशृत असत.े यविळेुच 

नकवरवत्िकतव असते.  

 

*शनयोगिेि(शनष्ट्कवि) 

 शनद्वांद्व अर््थव योग्य-अयोग्य सांदभवात िवगा शनशित करण्यवसवठी र् 

पररिवि भयवपवसनु िशुक्तसवठी (लवभ-हवशन) शनष्ट्कवि अर््थव 

अथवात योग्थ अर््थव धवरि होण्यवसवठी उपयकु्त असत.े म्हिनु 

येथे शनिाय अशधकवर, कवयवाचव दृढशनिय, सित्र्योगवने कवया 

execute करिे यव कवयाकौिल्यवचे िहत्र् highlight होते.  

"योगः किास ुकौिलि ्" 



 

*व्यवर्हवररक बोध: 

िनषु्ट्यवची िवनशसकतव जिी असते, तसव तो "योग्य" ठरशर्त 

असतो. जेंव्हव आपले ित योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

बोलतो, तेंव्हव यव भवष्ट्यवच्यव िळुविी असलेलव "शर्र्षय" 

त्यवचेसवठी िहत्र्वचव असतो. अजुान सिथान करतो तेंव्हव त्यवचव 

शर्र्षय "यदु्ध न करिे" हव असतो. पि र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हव 

शर्र्षयच बदलतो. तेंव्हव शर्र्षय बनतो, "कवयवातनु िोकिशुक्त ". 

भवष्ट्यवलव भवष्ट्यवचव "शर्र्षय" (Interest) कवरि असतो.  

 

यवचवच अथा र्व्तर् श्र्कवरिे र्व न श्र्कवरिे हव सदु्धव 

िवनशसकतेचव शर्र्षय असतो. सिवजवत प्रश्न असनुही सांर्वद न 

होण्यवचे कवरि र्व्तर् न श्र्कवरिे हचे असते. र्व्तर् 

श्र्कवरले तरच सांर्वद होर् ुिकतो. योग्य-अयोग्य यवर्र भवष्ट्य 

होर् ुिकत,े पि किा सांदभवात शनिाय िवत् ्र्तःलव घ्यवर्व 

लवगतो. किायोगवत (किाण्यरे्वशधकवर्ते) शनिाय अशधकवर 

िहत्र्वचव असतो . श्रीकृष्ट्ि िेर्टी म्हितवत,  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

 



यवप्रिविे शनिायअशधकवर र् शनकोप सांर्वदिवस्त्र यवद्ववरे 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यजीर्नवतील ्र्वतांत्र्यवच्यव िलुभतू तत्र्वचव 

पररचय दतेे.  

 

 

 ******** 

३. ५:(२) 

"कवयाते शह अर्िः किा सर्ाः प्रकृशतजैः गिुे" 

(कवयाप्रर्वह) 

 

कवयारत असिे प्रकृशतचव धिा आह.े ह ेकवया िरीर (कवयव), 

भवष्ट्य(र्वचव) र् िन(शर्चवर, Thinking) यवद्ववरव होत असते. 

कोितवही िि कवयवाशर्िव नसतो. जसे पविी जशिनीर्र पडते र् 

र्वट शिळेल शतकडे र्हवत असते. पि नदीचव प्रर्वह सिदु्रवलवच 

शनशितपिे शिळत असतो. र्हविवर् यव प्रर्वहवचेच शनयोजन करुन 

उजवा बनत.े धरिे बनतवत. तसेच कवयवाचे शनयोजन र्व सां्कवर 

असतो, ज्यविळेु शर्कवस होतो. अथवात कवया टवळले तरी 

(प्रकृशतलव र्ि असल्यविळेु) कवया घडिवरच, तर 

कवयासां्कवरविळेु जीर्नशर्कवस सवध्य होतो, सखु (नैष्ट्किाशसशद्ध, 



योग) लवभते. यवसवठी कवयाकौिल्य हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय 

आह.े  

 

न शह कशित ्ििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्। 

कवयाते शह अर्िः किा सर्ाः प्रकृशतजःै गिुे।।(३-५) 

 

सिवजवत बेरोजगवरी, चवांगल्यव कवयवाची र्विर्व, शर्शिि कवयवाची 

गरज, िवनशसक तिवर्(Stress) यवर्र चचवा होते. सिवजवत "धिा" 

यव सांदभवात चवांगलेपिवलव तोंडी प्रोत्सवहन असते तर प्रत्यि 

व्यर्हवरवत "Survival " यव सांदभवात भवष्ट्यवची, शर्चवरवची चलन 

असते.  

 

किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन् । 

इांशद्रयवथवान ्शर्िढूवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।।(३-६) 

यविळेु चवांगलव असलव तरी शनशककयतेचे सिथान होत असते. 

यवसवठी "ज्ञवन" बोलल्यव जवते. जि ुज्ञवनवचव िहवपरु र्हवत आह े

असव भवस होतो. र् सिवजवत ज्ञवनी असनुही प्रश्न कवां सटुत नवही 

यवचे आिया र्वटते.  

 



ज्ञवन असेल तर Nothing is impossible हव शर्श्ववस शिळतो. 

यवचिळेु ज्ञवनवलव भगर्तगीतनेे जगवत सर्ाश्रेष्ठ म्हटलेले आह.े 

जीर्निवगवात ज्ञवनविळेु सांिय शिटतो, कवयाशनिय होतो. 

कवयवाद्ववरेच शर्कवस होतो. अथवात कवयासां्कवरविळेु ज्ञवनवलव 

उचीत न्सयवय शिळतो. यरुोपवत शर्ज्ञवनिवांती िवली र् १५र्े ितक 

Enlightenment Age म्हिनु ओळखल्यव गेले. जगभर 

यरुोपीयन व्यर्सवयवसवठी प्रर्वसवलव शनघवले. यवनांतर यांत्िवांशत 

(उद्योग)िवली.  

 

भगर्तगीतेत ईश्वर, अध्यवत्ि यवांचव सांबांध ज्ञवनशर्ज्ञवनविी 

जोडलेलव आह.े जीर्निवगवात दःुख येते. दःुख टवळण्यवसवठी 

िनषु्ट्य कवयाच टवळतो. तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

ज्ञवनवचव र्वपर करतो. Judgement thinking चव र्वपर करतो. 

भगर्तगीतव दःुखविी deal करण्यवसवठी ईश्वरभशक्त सवांगत आह.े 

(योग म्हिजे दःुखवन्सत) 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

१. शर्श्ववचव अध्यि अिी ईश्वरवची ओळख करुन त्यवच्यव भशक्तत 

रििे यविळेु बशुद्धयोग प्रवि होतो, ज्यविळेु जीर्नशर्कवसवचव 



Standard िवगा(अितृत्र्वय कल्पते) कळतो. यव िवगवार्र 

ईश्वरभशक्त घडते.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन ्िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यव िवगवार्र शनष्ट्कवि किा घडते, शर्चशलत न होतव शनष्ठव असत.े 

कवयवाचव एकशनिय असतो. यवांत ्र्धिा (Tiebreaker, Self 

approval) र् ्र्तःचव शनिाय अशधकवर यवांचे िहत्र् कळते. 

कवयवाद्ववरव भशक्त म्हिजेच योग(दःुखवन्सत) सवधनव असते.  

 

२. यव ज्ञवनविळेु Consciousness (Functioning of mind) 

यव सांदभवात Lower र् Higher Consciousness, Lower र् 

Higher Self यवतील भेद कळतो. Lower consciousness 

िळेु िनोर्ि र् Higher consciousness िळेु आत्िर्ि 

अर््थव असते. शर्चशलत होण्यवलव िनोर्ि अर््थव कवरि 

असते. यवचिळेु आत्िर्ि अर््थेचे िहत्र् कळते. यव अर््थेत 

्र्तः ्र्तःचव बांध ुअसतो.  

 

 

 

 



सवर: 

 

 “Plan your work and work your plan. ” Napoleon 

Hill 

सिवजवत िनषु्ट्यवच्यव शनशककयतेचे सिथान होिे कदवशप उचीत ठरत 

नवही. जीर्नवचव प्रर्वह हव कवयवाचवच प्रर्वह अॅवह ेअसे जविनु 

यव प्रर्वहवलव शनशित शदिव दिेे आर्श्यक ठरते. जसे पवण्यवच्यव 

प्रर्वहवलव शनशित शदिव शिळते र् अखेर सिदु्रवलवच हव प्रर्वह 

शिळतो तसे सर्ा कवयाप्रर्वहवचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते. म्हिनु 

ज्ञवनी र् सिदु्रिवांशत यवतील सवधम्या जवििे िहत्र्वचे ठरते, 

ज्यविळेु ईश्वरज्ञवनवचे, "अितृत्र्वय कल्पते" यव Standard िवगवाचे 

िहत्र् कळते.  

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

 ***** 

  



 (३-६) 

********************** 

किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन।् 

इांशद्रयवथवान ्शर्िढुवत्िव " शिर्थयवचवरः स उच्यते"।। 

********************** 

 

(३. ६)१ : 

"किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन् " 

(Hypocracy/Ignorance) 

 

* ज्ञवन-किा-भशक्त 

ज्ञवन जगवत सर्ाश्रेष्ठ आह,े तर िनषु्ट्यजीर्नवत किा शर्कवसवचे 

सवधन आह.े यव अनरु्षांगवने जीर्नशर्कवसवत किा र् ज्ञवन यवांचव 

पर्पर सांबांध भगर्तगीतेने ्पि केलव आह.े  

 

जीर्नशर्कवसवतील "ज्ञवन" यव सांदभवातच ईश्वरवची ओळख 

शदलेली आह.े हवच आधवर "भशक्त "यव सांदभवात आह.े  

१. Consciousness चे ज्ञवन (िनोर्ि vs आत्िर्ि),  



२. जीर्नशर्कवसवचव Standard िवगा (अितृत्र्वय कल्पते २-

१५)  

३. कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (कवयासिपाि, फलसिपाि) .  

 

यवप्रिविे जीर्नशर्कवसवत ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांची भशूिकव ्पि 

होते.  

 

* अडथळव/अज्ञवन: 

िनषु्ट्य चवांगलव आह ेशक र्वईट!असे भवष्ट्य सिवजवत चवलते. ज्ञवनी 

यव सांदभवात िनषु्ट्यजीर्नवत चवांगले-र्वईट, पवप-पणु्य यवचव 

आधवरच ज्ञवन-अज्ञवन असते हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े 

िवगवातील द्वांद्व अज्ञवन असते. "चवांगले" यव सांदभवात अिकु केले तर 

तिकुवलव कवय र्वटेल असे द्वांद्व उभे होत असतवत. िवगवात 

कवयाशनिय होत नवही, यविळेु यव द्वांद्ववचव पररिवि शनशककयतेत 

होतो.  

 

यततो शह अशप कौंतेय परुुर्षि शर्पशितः। 

इांशद्रयवशि प्रिवशथशन हरशन्सत प्रसभां िनः।।(२-६०) 



िनषु्ट्य शर्द्ववन असलव ( िनोर्ि- आत्िर्ि भेद जवित असलव) 

तरी िनोर्ि होतो. अजुान शर्द्ववन असतो, चवांगलव असतो पि 

शनशककयतेचे सिथान करतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो. येथे कवया र् ज्ञवन यवांचव चकुीचव सांबांध जोडल्यव जवतो. 

यवलव अज्ञवन (Ignorance)कवरि असते. शनशककयतव असते पि 

िनवने(इच्छव, शर्र्षय) शचांतन करतो, यवलव ढोंगी(Hypocrat) 

सांबोधले.  

 

किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन् । 

इांशद्रयवथवान ्शर्िढूवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।।(३-६) 

 

"The day you take complete responsibility for 

yourself, the day you stop making any excuses, 

that's the day you start to the top. " 

O. J. Simpson  

 

 ्र्तःची ्र्तःर्र command अथवात िनवर्र शनयांत्ि 

(आत्िर्ि) यव सांदभवात भगर्तगीतते किायोगवचे िहत्र् ्पि 

केले आह.े  

 



यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान। 

किेंशद्रयै किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।।(३-७) 

 

* कवयाकौिल्य : 

 

जो िवगा चवलतो त्यवलवच अडथळ्यवची जवशिर् होते. जो कवयारत 

असतो, त्यवलवच चकु शकां र्व अज्ञवनवची जवशिर् होते. 

अडथळ्यवच्यव भयवने कवांहीच करीत नवही अथवात शनशककय असतो 

तो अज्ञवन ठरतो. म्हिनु कवयाकौिल्य यव सांदभवात ज्ञवनवने सांिय 

छेदिे र् योगवसवठी कवयारत असिे यवत ज्ञवनवचव उपयोग ्पि 

होतो.  

योगः किास ुकौिलि ्(२-५०) 

 

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

 

 कवयारत होण्यवसवठी ज्ञवनवचव उपयोग करिे . अखेर सर्ा किवाचे 

ज्ञवनवतच शर्शलशनकरि होते. यव सांपिुा प्रशियेलव भगर्तगीतव 

कवयाकौिल्य सांबोधते.  

सर्ां किा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 



 

जीर्नशर्कवसवतील ज्ञवन यव सांदभवातच ईश्वरवची ओळख शदलेली 

आह.े अथवात जीर्निवगवात ईश्वरवचव आश्रय हव ज्ञवनवचव आश्रय 

असतो. यव ज्ञवनविळेु कवयवाचव एकशनिय होतो. जीर्नशर्कवसवत 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त ही प्रशियव "तिसो िव ज्योशतगािय" अथवात 

अज्ञवनवकडुन ज्ञवनवकडे अिी होते. हव सखुी जीर्नवचव िवगा ठरतो.  

 

यः अांतः सखुः अांतः आरविः तथव अांतःज्योशतः एर् यः।(५-२४) 

 

****** 

 

 

(३. ६)/२: 

"इांशद्रयवथवान शर्िढूवत्िव शिर्थयवचवरः सः उच्यते" 

(शनरथाक भवष्ट्य करिे vs शर्कवसिवगवार्र असि)े 

 

अध्यवत्ि, ईश्वर यव शर्र्षयवचव व्यर्हवरविी कवांही सांबांध नवही, 

कवरि जे प्रत्यिवत घडत आह ेते व्यवर्हवररक जग सत्य आहे, 

practical आह.े अिी कवांही लोकवांची सिजतु असते. तर "ब्रह्म 



सत्य जगत शिर्थयव"यव र्चनवर्र "अरे सांसवर सांसवर" यव 

सांतबशहिवबवईच्यव कशर्तेने उत्तर शदले. "आधी हवतवले चटके िग 

शिळते भवकर". यवच सांदभवात शनशित भवष्ट्य भगर्तगीतव करीत 

आह.े  

 

अजुानवलव व्यर्हवरिवगवातच अडचि जविर्ली. (पवांडर्वर्र 

िवलेल्यव अन्सयवयवर्र धिायदु्ध हव उपवय ठरलव. यवचवच भवग 

अजुानवचे शनयतकवया होते)यवच िवगवार्रील अडचिीचे शनरवकरि 

करुन अडथळव दरु करिे यवसवठी अध्यवत्ि, ईश्वर हव शर्र्षय 

भगर्तगीतेत आलव.  

 

जे जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवार्र असतवत, त्यवांचव िवगा पक्कव 

असतो, अडचिीने शर्चशलत होत नवही. जीर्नयवते्तील 

शर्कवसवचव हव Standard िवगा आह.े यवच िवगवार्र असलेले 

िहवन कवया करतवत.  

 

इांशद्रयवथवान शर्िढूवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।(३-६) 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्यवने िलव कवांही नको असे म्हिनु शनशककय िवलव 

तरी िरीरयवत्व, योगिेि चवलर्वर्वच लवगतो. िनषु्ट्यवलव इच्छव 

असते, प्रश्न असतवत यवसवठी कवयारत होिे गरज असते. म्हिनु 



शनशककयतेचे सिथान करिे शिर्थयवचवर ठरतो. कवयाज्ञवन नसिे शकां र्व 

कवया टवळिे यविळेु केर्ळ इच्छवशचांतन करतो र् "नवचतव येईनव 

अांगि र्वकडे" असे प्रज्ञवर्वदी(बौशद्धक)भवष्ट्य बोलत असतो.  

 

सिवजवत कुिी आपले हीत सवधण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतवत, कुिी 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी भवष्ट्य करतवत. अिव भवष्ट्यवचव 

बोलबवलव असतो र् गोंधळवची श्थशत शनिवाि होते. म्हिनु 

र्व्तर् श्र्कवरिे आर्श्यक असते. अजुानवने र्व्तर् श्र्कवरले 

तेंव्हव प्रश्न र् चचेचव शर्र्षय clear िवलव. भोगैश्वया नको आह े

म्हिनु कवया करिवर नवही ही अजुानवची भशूिकव असते. पि कवया 

आर्श्यक आह ेह ेऐकल्यवर्र िलव दःुख नको आह ेम्हिनु कवया 

करिवर नवही ही भशूिकव घतेो.  

न योत््य इशत गोशर्ांदि ्उक्त्र्व तशूष्ट्ि बभरु् ह ।(२-९) 

 

यवच पवश्वाभशूिर्र दःुखिशुक्तसवठी ईश्वरज्ञवन हव शर्र्षय येतो.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

जीर्नशर्कवसिवगवात शनत्य ईश्वरवचव आश्रय र् ईश्वरवची भशक्त 

होण्यवसवठी शर्कवसवचव Standard िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" 

बनतो. यव िवगवार्र यवत्व होत असतव कवयवाचव शनिय असतो, 

अडचिीिळेु व्यशथत होत नवही, कवयवाद्ववरे भशक्त घडते. यव 



िवगवार्र व्यर्हवरिवगवातील शनयतकवया ्र्धिा जवितो, 

व्यर्हवरिवगवात ्र्तःचव शनिायअशधकवर जवितो र् 

शर्कवसिवगवार्र कवयवाचव दृढशनिय करतो. सित्र्योगवने कवया 

करिे ह े"योगः किास ुकौिलि"् सवध्य करतो. हवच दःुखिशुक्तचव 

िवगा असतो.  

 

व्यवर्हवररक बोध: जे शर्कवसिवगवार्र नसतवत ते केर्ळ Survival 

सवठी जगत असतवत, यवचिळेु द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडुन िोह 

पवर्तवत. म्हिनु ्र्तःचव जीर्नशर्कवसिवगा पक्कव असि ेही 

िनषु्ट्यवची Priority असली पवशहजे. चांचलतेिळेु कवयाशनिय 

होण्यवस अडथळव येतो. म्हिनु दृढशनिय होिे र् शनष्ट्कवि किा 

घडिे यवसवठी बशुद्धयोगशनष्ठव भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।(७-२८) 

 

 

****** 

 

(३. ६)/३ : "शिर्थयवचवरः स उच्यते" 

 



भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवच ेव्यर््थवपनिवस्त्र सवांगते. यवच 

सांदभवात शर्कवसिवगवार्र असतवांनव िनःिवांती manage करिे यव 

सांदभवात भगर्तगीतव म्हिते,  

 

किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन।् 

इांशद्रयवथवान ्शर्िढुवत्िव " शिर्थयवचवरः स उच्यते"।।(३-६) 

 

"Unfulfilled expectations always cause problems. 

Blaming others for the pain we feel each time 

someone fails to live up to our expectations is no 

different than burning our tongue on coffee that's 

too hot to swallow, and then calling our cup an 

idiot! " 

- Guy Finley 

 

जगवत घटनव घडत असतवत. शनसगवाच्यव व्यर््थवपनवतील 

िशक्तच ेिोध यवच घटनवांिधनु िवलेले आहते, होत आहेत. यविळेु 

ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. जगविध्ये ज्ञवनशर्ज्ञवनवची दृशि आली. 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवतील दृशिचव अर्लांब िवल्यविळेु अिक्य गोिी िक्य 

व्हवयलव लवगल्यव. िनषु्ट्य ्र्प्न सवकवर करु िकलव. यविळेु 



र्तािवनवत जगविध्ये शिििवलव प्रवधवन्सय दणे्यवत आले. 

शिििवतील शर्द्यचेव उपयोग व्यर्हवरवतील कवयवात व्हवयलव 

लवगलव.  

 

जवगशतक घडविोडीतील ह ेपररर्तान जग/िनषु्ट्य अनभुशर्त आह.े 

ह ेखरे असले तरी पवरांपररक Belief System र् अद्यवर्त 

ज्ञवनशर्ज्ञवन यवांतील सांघर्षाही जग अनभुर्त असते, तसेच िनषु्ट्य 

अनभुर् करीत असतो. यवच सांदभवात व्यशक्तगत पवतळीर्र 

िनषु्ट्यवलव शर्कवसिवगवार्र चवलतव यवरे्, यवसवठी ज्ञवनवची दृशि 

असवर्ी. हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 

यवच सांदभवात भगर्तगीतव शर्कवसिवगवाचे व्यर््थवपन ज्ञवन सवांगते. 

कवयासां्कवररत असलेलव ्र्तःच्यव व्यवर्हवररक शनयतकवयवार्र 

्र्धिवाचे शिक्कविोताब करतो र् ्र्तःच्यव िवगवाची जबवबदवरी 

श्र्कवरतो. शनिायसां्कवरीत असतो, ्र्तःच्यव कवयवाचव दृढशनिय 

करतो. योग्थ र्तृ्तीने कवया, (शनिाय) execute करतो. र् 

अनवसशक्त(िनःिवांती) अनभुर्तो.  

 

यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान। 

किेंशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।।(३-७) 



 

 यवप्रिविे व्यशक्तगत पवतळीर्र िनषु्ट्यवलव शर्कवसिवगवार्र चवलतव 

यवर्े यवसवठी ज्ञवनवची दृशि असवर्ी. हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह े

र् यवसवठीच "बशुद्धयोगवचे" िहत्र् ्पि केले आह.े अन्सयथव(यवच 

ज्ञवनवच्यव अज्ञवनविळेु) िनषु्ट्यवने कवया टवळले तरी िनवत इच्छव, 

अपेिवांचे शचांतन असते र् यविळेु (अतशृििळेु) शचांतव, भय, ईर्षवा, 

िोध इ. शर्कवरवने ग्र्त असतो. र् (अज्ञवनी श्थशत असनुही) 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी Judgement thinkingचव 

र्वपर करुन नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलत असतो. यविळेु ्र्तः तर 

भ्रिवत असतोच पि इतरवांचवही भ्रि करीत असतो. म्हिनु यव 

श्थशतलव "शर्िढुवत्िव"/" शिर्थयवचवरी" अिव कठोर िब्दवने 

भगर्तगीतव सांबोशधत आह.े  

 ******* 

  

  



 (३-७) 

********************** 

यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान। 

किेंशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते ।। 

************************ 

 

३-७ : 

"यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान" 

(कवयासां्कवर) 

 

जीर्न ह ेजीर्नयवत्वच असत.े यवते्त िवगवाचे ज्ञवन आर्श्यक 

असते. किा, ज्ञवन र् भशक्त यव िवगवाचवच भवग असतो.  

ज्ञवन -िवगादिाक, प्रकवि 

किा -शर्कवससवधन, Determintion 

भशक्त-सिपाि Devotion, Excellence 

 

किा :  



किवाद्ववरेच शर्कवस होतो र् श्रेष्ठवांनी (गरज नसली तरी) किवाचवच 

आदिा लोकवांिध्ये ठेर्वर्व हव सांदिे भगर्तगीतव दतेे र् किवाचे 

जीर्नवतील िहत्र् ्पि करते.  

 

िनषु्ट्यजीर्नवत प्रत्येक ििवत कवया घडत रवहते. पि यवचे ज्ञवन 

नसते. प्रत्यिवत िनषु्ट्य किवानेच शर्कवस सवध्य करीत असतो. 

यवसवठी जे त्यवलव जिते अथवात ्र्भवर्शनयत कवया करीत असतो.  

 

भगर्तगीतेतील "प्रकवि" यव सांदभवात ज्ञवनवचे िहत्र्, Devotion 

शनष्ठव यव सांदभवात भशक्तचे िहत्र् जविनु कवयासां्कवरीत होिे, 

आत्िर्ि असिे "इांशद्रयवचे शनयिन " ठरते. इांशद्रयवर्र अथवात 

्र्तःर्र Command ठरते. ज्यवची ्र्तःर्र command नवही, 

तो ्र्ैर ठरतो, अथवात अज्ञवनविळेु किा टवळले तरी िनवने शचांतन 

करीत असतो तेंव्हव ढोंगी ठरतो.  

"शिर्थयवचवरः स उच्यते"(३-६) 

यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान। 

किाशन्सद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।।(३-७) 

"The will to win, the desire to succeed, the urge to 

reach your full potential... these are the keys that 

will unlock the door to personal excellence. " 



Confucius  

 

ज्ञवन: 

शर्श्ववत ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह.े ज्ञवन अांधवर शिटशर्िवरव प्रकवि आह.े 

ज्ञवनवने िवगादिान होते. सांियिकु्त होर्नु कवयवाचव एकशनिय 

(Determination) होतो. अथवात कवयवासवठी ज्ञवनवचव र्वपर 

होतो!पि अजुान शनशककयतेलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव 

र्वपर करतो र् यवचीच दखल भगर्तगीतेने घेतली आह.े  

अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी अजुान ज्ञवनवचव र्वपर करतो. सर्ा सशृिचे िळु 

असलेल्यव ईश्वरवची "ज्ञवन" यव सांदभवात ओळख िवली तर 

ईश्वरज्ञवनवने अहांकवरवचव आश्रय Replace होतो. सर्ा किवाचे यवच 

ज्ञवनवत शर्शलनीकरि होते.  

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न ्भवरत।(१८-६२) 

भशक्त:  

कवयवाचव शनिय (Determination) हव कवयवाचव एक पैल ुतर 

दसुरव Devotion (शनष्ठव) असतो. जे कवया करतो ते शनषे्ठने करिे 

(Excellence) . र् यवचसवठी कवयवालव ईश्वरविी जोडले अथवात 

ज्ञवन र् भशक्तिी जोडले.  

 



व्यर्हवरवत कवया सकवि असते, तर "अितृांगिय" यव िवगवार्र 

(भगर्तगीतेच्यव भवर्षेत 'अितृत्र्वय कल्पते') कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

घडते. ह ेशनष्ट्कवि कवया असते. Devotion यव सांदभवात ही शियव 

कवया ईश्वरवलव सिपाि अथर्व किाफलत्यवग असतो. हचे 

(व्यर्हवरिवगा ते 'अितृत्र्वय कल्पते ' ) Transformation 

असते. Consciousness च े(Lower to Higher) असते.  

 

ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख िवली तर ईश्वरश्रद्ध व्यक्तीचव 

सकवि (व्यर्हवरिवगा) शनष्ट्कवि कवयवात यवप्रिविे Transform 

होतो.  

 

"The great aim of education is not mere knowledge 

but action. " 

Herbert Spencer 

 

******* 

(३-७): 

"किेंशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते" 

 



िनषु्ट्यजीर्नवत कवयवाची शर्कवसवत िहत्र्वची भशूिकव असते. 

कतृात्र्वनेच इशतहवस घडत असतो. अजुानवलव आपल्यव 

कवयािितेशर्र्षयी आत्िशर्श्ववस होतव. िनषु्ट्य सखुवसवठी कवया 

करतो, पि येथे(यदु्धकवया) तर दःुखप्रवशि आह ेयव भयवने अजुान 

व्यशथत होतो र् शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. 

यवच पवश्वाभशूिर्र "जीर्नवत कवयवाची भशूिकव " हव िहत्र्वचव 

शर्र्षय भगर्तगीतेने highlight केलव आह.े  

प्रकृशत र् परुुर्ष(परुुर्षोत्ति ईश्वर) यवद्ववरव सशृिचे सजृन, सांचलन 

असते. भगर्तगीतव "किा" यव सांदभवात प्रकृशत, किेंशद्रय, कवया 

यवांची भशूिकव ्पि करते. तर "ज्ञवन" यव सांदभवात ईश्वर, बशुद्धची 

श्थरतव(शर्चशलत न होिे) यवांची भशूिकव ्पि करते. ह ेज्ञवन 

ऐकल्यवर्र अजुान म्हितो, बशुद्ध श्रेष्ठ तर किा किवलव? यवच 

प्रश्नवचे उत्तरवत किवाचे जीर्नवत िहत्र् highlight केले आह.े  

 

 ्र्भवर्शनयत कवया(State of art) यव सांदभवात ्र्धिा 

र् शनिाय(िितव) यव सांदभवात किायोग यव कवयवाच्यव दोन शनष्ठव 

(शर्भवग)भगर्तगीतव ्पि करते. अथवात ्र्भवर्शनयत कवया र् 

शनिाय ह ेकवयवाचचे दोन अांग ठरतवत.  

जीर्नशर्कवसवत कवया सवधन असते. पि अज्ञवनविळेु कवयवाचे, 

कवयािितेचे िहत्र् जवित नवही. कुिवलव कवया कि र्वटते. 



प्रवशिसवठी कवया असते म्हिनु सांपशत्त आहे तर कवया करण्यवची 

कवय गरज?अिी िवनशसकतव बनते. यविळेु कवया न करतव आपली 

इच्छवपशुता व्हवर्ी, प्रश्न सटुवरे्त शह इच्छव करतो र् हचे अज्ञवन 

शिर्थयवचवरवलव (Hypocracy) जन्सि दतेे. यविळेु कवयवात नवर्ड 

शनिवाि होते. आपली शर्फलतव शनशककयतेचे सिथान करुन करतो. 

यवच शर्फलतेिळेु सिवजवत नकवरवत्िक भवष्ट्य असते. अथवात 

अज्ञवनवलव "ज्ञवन " दिाशर्ण्यवचव हव प्रयत्न असतो.  

 

किेंशद्रयवशि सांयम्य य आ्ते िनसव ्िरन। 

इांशद्रयवथवान ्शर्िढुवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।।(३-६) 

 

प्रकृशत प्रत्यके ििवलव कवया घडशर्ते. कवयवाचव सन्सिवन करिे, 

कवयवात आनांद घेिे, ्र्तःलव कवयासां्कवररत करिे यवचव 

भगर्तगीतव परु्कवर करते.  

 

यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान। 

किेंशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते ।।(३-७) 

कवयवाद्ववरे योगिेि चवलतो. कवयवाद्ववरेच चवांगले किा घडत.े अथवात 

कवया प्रवशिसवठी होते, कवयवाचव हते ुअसतो. अब्रवहि िव्लोने 

किवाचव सर्वात श्रेष्ठ हते ु"Self actualization" म्हटले. तर 



भगर्तगीतव कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत, सित्र्योग, शनभायतव) श्रेष्ठ 

हते ु्पि करते.  

 

व्यवर्हवररक बोध: आधशुनक ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेु सांघशटत 

व्यर्सवयवची(कवपोरेट) व्यर््थव सिवजव्यर््थेचव अांग बनली 

आह.े यविळेु व्यवर्सवशयक रोजगवर उपलशब्ध सिवजव्यर््थेचे 

दवशयत्र् बनले आह.े यवच पवश्वाभशुिर्र बेरोजगवरी, िोर्षि हव 

सिवजव्यर््थेतील error दिाशर्तो. हव error शनिवाि होिे 

सिवजदोर्ष ठरतो. हव error दरु न केल्यविळेुच सिवजवत बशुद्धभेद 

होत असतो. र् शर्द्ववनवांनी यवची दखल घेिे आर्श्यक ठरते.  

 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि। 

जोर्षयते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन यकु्तः सिवचरन ्।।(३- २६) 

"People who decide they came to earth to work, who 

make work their personal philosophy, are kept very 

busy. " 

 -Constantine Karamanlis 

 ******** 

  



 (३-८) 

************************* 

शनयतां कुरु किा त्र्ां किा ज्यवयो शह अकिािः।। 

िरीरयवत्व अशप च तेन प्रशसदे्धत ्अकिािः।। 

************************ 

 

* 

(३. ८)/१: 

"शनयतां कुरु किा त्र्ां किा ज्यवयो शह अकिािः" 

 

जीर्नवत आनांद अनभुर्िे असो, आत्िशर्श्ववस शकां र्व 

शनभायतव(सवहस) शकां र्व चवांगलेपिव अनभुर्िे असो, ह ेसर्ा 

्र्तःच्यव िवगवातच अनभुर्वरे् लवगते. यवचसवठी िनषु्ट्यवलव 

्र्तःचव िवगा ज्ञवत हर्व. यव िवगवात किव अडचिी येतवत र् यव 

प्रसांगी िनषु्ट्य कोिती भशूिकव घेतो यवचे प्रवत्यशिक अजुानवच्यव 

भशूिकेत आह.े  

अजुानवलव त्यवचे शनयतकवया प्रत्यि यदु्धिेत्वर्र execute 

करवयची रे्ळ आली असतव त्यवलव आपले शनयतकवया योग्य शक 

अयोग्य हव सांिय येतो. यव कवयवाचव पररिवि दःुखदवयी आह े



म्हिनु सांिय कबलु न करतव सरळ यदु्ध करिे पवप आह ेअसे 

Judgement करतो. यव भवष्ट्यवतनु शनशककयतेलव चवांगलेपिव 

दिाशर्ण्यवचव त्यवचव प्रयत्न असतो.  

सिवजवत जेंव्हव "चवांगल्यव" लोकवांनव/चवांगल्यव कवयवासवठी 

अडचिी जविर्तवत, तेंव्हव आपल्यव शनशककयतेलव आदिा 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न होतो. भगर्तगीतेने िनषु्ट्यजीर्नवतील हचे 

र्व्तर् highlight केले. िनषु्ट्य ्र्तःचे र्व्तर्/अज्ञवन 

श्र्कवररत नवही तर ते hide करण्यवसवठी ्र्तःलव आदिा 

दिाशर्ण्यवचव त्यवचव प्रयत्न असतो.  

जगवत ज्ञवन उपलब्ध िवले तरी यव ज्ञवनवचव उपयोग शनशककयतेचे 

सिथान करण्यवसवठी करिे ही ्र्तःच ्र्तःची केलेली शदिवभलु 

असते. जसे अजुान सिथानवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो . यवर्र 

श्रीकृष्ट्ि म्हितवत तिुी भशूिकव धिवाची नसनु शनशककयतचेी आह.े 

तसेच बेजबवबदवरपिवची आह.े प्रत्यि कवयवात ्र्धिवाचव 

र्वपर(शनयतकवयवार्र शिक्कविोताब) ह ेधिवाचे application 

असते. यवच सांदभवात भगर्तगीतव जीर्नवत किवाचे िहत्र् सवांगते.  

 

शनयतां कुरु किा त्र्ां किा ज्यवयो शह अकिािः।। 

िरीरयवत्व अशप च तेन प्रशसदे्धत ्अकिािः।।(३-८) 

 



किा टवळुन शचांतव करिे, इच्छवशचांतन करिे यविळेु बशुद्धभ्रि होतो. 

म्हिनु ्र्तःलव कवयासां्कवरीत करुन आनांदवने, आत्िशर्श्ववसवने 

कवयारत असिे हव िहविपिव ठरतो.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगःतरे्ष ुउपजवयते।(२-६२) 

्िशृतभांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।।(२-६३) 

दःुखविळेु िनषु्ट्य शर्चशलत होतो, यव अर््थेत बशुद्धभ्रि होतो. 

यवच बशुद्धभ्रिवर्र उपवय करण्यवसवठी िनोर्ि अर््थव vs 

आत्िर्ि अर््थव यवतील भेद ्पि केलव आह.े जन्सिवपवसनु 

ितृ्यपुयांत िनषु्ट्यवचव जीर्नप्रर्वस ज्यव िवगवार्र होतो, त्यव 

िवगवार्रील िनषु्ट्यवची िवनशसकतव र् सखुी, श्थरबशुद्धची, 

शर्कवसवची िवनशसकतव यवतील भेद कळतो. र् यव 

िवनशसकतेसवठी ज्यव िवगवार्र प्रर्वस व्हवयलव हर्व (अितृांगिय) 

त्यव िवगवाची ओळख होते. यव िवगवार्र अडचिी शर्कवसवतील 

सांशध असते यवचव अनभुर् होतो. कवयवातनु शनभायतेची िशक्त 

अनभुर्तो.  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

व्यवर्हवररक बोध: जो आपल्यव िवगवात सखु अनभुर्तो त्यवलव 

बवह्सिथानवची गरज नसते. यवचवच अथा भगर्तगीतव शनःसांिय 

सखुी जीर्नवचव िवगा बनशर्ण्यवचे र् चवलण्यवचे िवस्त्र सवांगते.  



******* 

(३. ८)/२ : 

"िरीरयवत्व अशप च ते न प्रशसद्धयेत ्अकिािः" 

शनयतां कुरु किा त्र्ां किा ज्यवयो शह अकिािः। 

िरीरयवत्व अशप च ते न प्रशसद्धयेत ्अकिािः।(३-८) 

श्रेष्ठ व्यशक्त िरीरयवत्व जवितो. जीर्नवचव िवश्वत िवगा 

(अितृांगिय) जवितो. शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. ्र्यां्फुशताने 

्र्तःलव कवयारत करतो. श्रेष्ठवांच्यव यवच भशूिकेचे Standard 

भगर्तगीतेत आधवर घतेलव आह.े यवच आधवरवर्र अजुानवच्यव 

भशूिकेतील अज्ञवन दिाशर्ले. दरै्ीगिुसांपन्सन(चवांगलव) अजुान श्रेष्ठ 

होण्यवसवठीच जन्सिवलव आलेलव आह ेह ेअप्रत्यिपिे श्रीकृष्ट्ि 

दिार्नु दतेवत.  

भगर्तगीतेत दरै्ी र् असरुी असे दोन भवग आले. दरै्ी (चवांगले) 

िध्ये सविवन्सय र् श्रेष्ठ असे दोन भवग आल.े चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे 

हृदय परपीडेने हलेवर्ते. पि यव दःुखशनर्वरण्यवसवठी प्रत्यि कवया 

हरे् असत.े र् यवसवठीच श्रेष्ठवांचव िवगा जवििे आर्श्यक असते. 

हवच िवगा अजुानवलव ज्ञवत केलव. चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव 

्र्वथाशसशद्धसवठी भ्रिवचवर, परपीडव दरे्नु ्र्वथा सवधिे आर्डत 

नवही. पि त्यवलव हव िवगा कशठि र्वटतो. (प्रसांगी शनशककय होतो.) 

अथवात सविवन्सय रवहिचे पसांद करतो.  



जीर्नवचे श्रेष्ठत्र् जवििे र् श्रेष्ठ होिे यवसवठीच भगर्तगीतचेे ज्ञवन 

आह.े कवरि सविवन्सय जीर्न (Default) असतेच. र् िवगा कळलव 

नवही तर िनषु्ट्य अज्ञवनवलवही ज्ञवनच सिजतो, जी अजुानवची 

श्थशत िवली. र् ज्ञवन सवांशगतले.  

येथे श्रेष्ठ म्हिजे असरुभवर् नवही, जे दिाशर्ते: 

ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी।(१६-१४) 

तर श्रेष्ठ िरीरयवत्व जवितो, आत्म्यवच्यव शर्कवसप्रर्वसवसवठी 

(आत्िोन्सनशत) िरीर सवधन शिळवले आह.े अथवात जीर्नवचे रह्य 

जवितो. दःुखवने, अडचिीने व्यशथत होत नवही. अितृांगिय यव 

िवश्वत शर्कवसिवगवार्र असतो. शर्श्ववसवने िवगाििि करतो.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

अथवात श्रेष्ठवांसवठी िवगवातील अडचिी (शर्कवसिवगवार्रील) 

कवयासांशध ठरतवत. हीच शर्कवसवसवठी सांशध जविनु घणे्यवचे रह्य 

भगर्तगीतव सवांगते.  

 ******* 

  



 (३-९) 

************************* 

यज्ञवथवात किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधन:। 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।। 

************************* 

 

(३. ९): 

"यज्ञवथवात किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधन:" 

 

जीर्न आह ेतर कवया घडत रवहिवर. कवयवाशिर्वय िरीरयवत्वही 

(योगिेि) चवलत नवही. कुिी कित कवयारत असतो, कुिी 

प्रसन्सनशचत्तवने(उत्सवहवने) कवयारत असतो. अथवात जीर्नवत 

कवयवाचव सखुदःुखविी जर्ळचव सांबांध असतो.  

 

िनषु्ट्य कित कवयारत असतो, कवयवात सांिय असतो, पररिविवत 

कि अनभुर्तो, यव (दःुखिय )श्थतीतील कवयवालव "किाबांधन" 

यव िब्दवचे प्रयोजन भगर्तगीतेने केले आह.े र् सखुी जीर्नवसवठी 

कवयाकौिल्यवचे व्यर््थवपन होण्यवसवठी "यज्ञ" प्रयोजन आहे.  

 



यज्ञवथवात किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधन:।(३-९) 

 

*सशृिचिवचे प्रर्तान यवचव प्रर्ताक यव सांदभवात ईश्वर, ब्रह्म यवचे 

प्रयोजन ्पि होते, तर प्रर्तान कवया सांदभवात "यज्ञ" िब्दवचे 

प्रयोजन आह.े  

 

त्िवत ्सर्ागतां ब्रह्म शनत्यां यजे्ञ प्रशतशष्ठति ्।(३-१५) 

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविो िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

 

हवच सांदभा व्यशक्तगत कल्यवि असो र्व जगतकल्यवि असो यव 

सांदभवात यज्ञकवया सांबोधले आह.े  

 

िधिविी िधशनशिाती करते. परवगीकरि होते, फुलवचे फळवत 

रुपवांतर होते अथवात एकच कवया शर्शर्ध हते(ु ्र्तःसवठी कवया, 

सिहुवसवठी कवया तसेच सशृिचिप्रर्तानवसवठी कवया ) सवध्य करते. 

तेंव्हव असे कवया "यज्ञ" सांबोधल्यव जवते.  

 



व्यर्हवरवतील कवयागशत यव सांदभवात िनषु्ट्य ्र्तःच्यव 

शर्कवसवसवठी कवया करतो, सिहुकल्यविवसवठी करतो, शकां र्व 

ईश्वरभशक्तसवठी करतो. यवप्रिविे भवष्ट्य ऐकत असतो. अजुानवलव 

दःुख होते तेंव्हव "िलव कवांही नको, ज्यवांच्यवसवठी(सिहु) करवयचे 

ते पि प्रविवची पर्वा न करतव, धन त्यवगनु येथेच आलेत. िग 

करवयचे किवलव?िरे्टी जे करवयलव शनघवलो त्यवने पवपच 

लवभेल. म्हिनु िढु बशुद्धने असे ह ेपवपकवया करवयचे शक िहविे 

बननु पवपकिा टवळवयचे ह ेआपल्यवलव ठरशर्ण्यवची रे्ळ आह.े " 

असव र्वद उपश्थत करुन िी यदु्ध करिवर नवही ही भशूिकव अजुान 

घेतो.  

 

प्र्ततु र्वद प्रज्ञवर्वद असतो. एकवच कवयवात ्र्तःचव शर्कवस, 

सिहुशर्कवस, सशृिचिप्रर्तान असे शर्शर्ध प्रयोजन असल्यविळेु 

प्रज्ञवर्वदवलव र्वर् शिळतो. सिवजवत असव र्वद चवलतो. शर्िेर्षतः 

रवजशकय िेत्वसवठी असव र्वद पर्ाशि असते.  

 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात कवयवाची गशत जविनु उच्च पवतळीर्र 

(Excellence) कवया करिे र् यवद्ववरव सखु अनभुर्िे हव 

भगर्तगीतेतील िवस्त्रवचव सांदिे आह.े यवच सांदभवात "कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त" हव सांदभा येतो.  



 

"कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त" यव सांदभवातच "िवि अनु् िर यधु्य च" 

अथवात जीर्नवची लढवई हव सांदभा येतो. जीर्न सखुवसवठी जगतो. 

यव िवगवात दःुख आह,े अडचिी आहते, प्रश्न आहते. ज्यवचे प्रश्न 

त्यवलवच सोडर्वयचे आहते. म्हिनु आत्िशर्श्ववस हर्व असतो. 

अथवात ही लढवई लढलवस तर िी तझु्यवबरोबर आह.े िलव ्िरुन 

"शर्जयी" िवनशसकतेने ही लढवई लढ. (यव लढवईत िोह बशुद्धभ्रि 

करुन तलुव िवगे खेचत आह!े)  

 

 "त्िवत ्त्र्ि उशत्तष्ठ यिो लभ्र्" जीर्नवची उच्च िवनशसकतव 

सवध्य होण्यवसवठी यवप्रिविे भगर्तगीतेने व्यर्हवरवतील लढवई र् 

जीर्नवतील लढवई यवचव सिन्सर्य सवधलेलव आहे. तसेच कवयवाची 

उच्चगशत सवध्य होण्यवसवठी "यज्ञ" िब्दवचे प्रयोजन 

कवयाकौिल्यवचे व्यर््थवपन यव सांदभवात सवधलेले आह.े कवया 

ईश्वरवलव सिशपात(हर्न) करिे. यविळेु किाबांधनवतनु िकु्त असतो.  

 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।(३-९) 

 ******* 

 

(३. ९)/२: 



"तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर" 

( किाकौिल्य) 

 

र्तािवनवत िनषु्ट्य शििि घेतो. ह ेज्ञवन सांख्यवत्िक असते. यवच 

ज्ञवनवचव उपयोग कवयवात होतो. अजुानवलव र् दयुोधनवलव सवरखीच 

शर्द्यव शिळवली. अजुान र् दयुोधन दोघेही यदु्धिेत्वर्र येतवत. 

यवनांतर भगर्तगीतेची भशूिकव सरुु होते. ज्यवलव  

१. गिुवत्िक ज्ञवन यव सांदभवात बशुद्धयकु्त सांबोधले आह.े  

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धन्जय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

२. किा यव सांदभवात कवयाकौिल्य सांबोधले आह.े  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

 गिुवत्िक ज्ञवनवसवठी किा आर्श्यक आह.े अथवात गिुवत्िक ज्ञवन 

र् त्यव अनरु्षांगवने किाकौिल्य हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े 

येथे कौिल्य हव िब्द Skill नसनु Art of Work असव अशभप्रते 

आह.े यवच कौिल्य सांदभवात "यज्ञ" प्रयोजन आह.े  



 

 *किाकौिल्यवसवठी यज्ञ: 

उद्योग, शिििकवया असे अथा, ज्ञवन, तप, योग इ. शर्र्षयक शर्शर्ध 

शर्धवयक कवये जगवत सरुु असतवत. ही शर्धवयक कवये यज्ञरुपवने 

केली जवतवत.  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४- 

 

यज्ञवत हर्न(सिपाि) असते. (शनियवचव)अशग्न असतो. 

कवयाशनिय करुन शनष्ठेने (शनष्ट्कवि, त्यवग) कवया करतो. अशग्नत 

हर्न भ्ि होते. यज्ञतत्र्वची ही प्रशियव किा करण्यवसवठी 

र्वपरण्यवचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करीत आह.े  

 

िनषु्ट्यवलव इच्छव(State of want) असतवत म्हिनु कवया (State 

of art) करतो. हव व्यर्हवर असतो. यव प्रशियेत यज्ञरुपवने कवया 

केल्यवने बांधनिकु्त असतो. अथवात पररिविभयवत अडकत नवही. 

किवच्यव बांधनवत अडकत नवही. केर्ळ इच्छेिळेु आसशक्त शनिवाि 

होते. यविळेु बांधन असते. अथवात Stress असतो.  

 



यज्ञवथवात ्किािोअन्सयत् लोकोअयां किाबन्सधनः। 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।।(३-९) 

 

"Nothing in this world can take the place of 

persistence.  

Talent will not: nothing is more common than 

unsuccessful men with talent.  

Genius will not; unrewarded genius is almost a 

proverb.  

 Education will not: the world is full of educated 

derelicts.  

Persistence and determination alone are omnipotent. 

" 

-Calvin Coolidge 

 ******** 

  



 (३-१०) 

********************** 

सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः। 

अनेन ्प्रसशर्ष्ट्यध्र्ि ्एर्ष र्ः अ्त ुइि कविधक्ु।। 

********************** 

 

३. १०: 

"सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः" 

(Translation of ancient treasure- 

र्तािवनवचे प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी श्रीकृष्ट्िवचे अनसुांधवन) 

 

"The universe is constantly moving in the direction 

of higher evolutionary impulses, creativity, 

abstraction, and meaning. It is need of time to 

translate our ancient treasure into meaningful 

insights and tools that individuals can use in their 

everyday lives to transform negative situations and 

create positive change. " 

 



र्तािवनवचे आव्हवन श्र्कवरिे िनषु्ट्यवचे दवशयत्र् असते. 

"शर्कवस" यव सांदभवात ह ेशर्श्व कल्यविवच्यव (जगतशहतवय) 

िवगवार्र असते. यव िवगवात "धिाग्लवशन " यवचव सांदभा सिवजवतील 

िोर्षि (बवह्शर्घ्न) र् चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव सांभ्रि(आांतशर्ाघ्न) 

असव असतो.  

शनयतकवया यव नवत्यवने यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य?असव प्रश्न 

अजुानवसिोर उभव होतो. यव प्रश्नवचे उत्तर न शिळवल्यविळेु किीत 

किी नकुसवन होईल अिी शनर्ड होण्यवसवठी यदु्ध न करिे पसांत 

करतो. अथवात यदु्ध केले तर चकु होईल, दःुख होईल यव भयवने 

शनशककयतव पसांत करतो .  

 र्तािवनवत योग्य शनिाय होिे ह ेअजुानवलव आव्हवन असते र् हचे 

आव्हवन श्र्कवरण्यवस अजुान असिथा ठरतो. पि ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी धिवाचव र्वपर करतो.  

येथेच भगर्तगीतव ज्ञवन सरुु होते.  

प्रथि Universal truth सवांगण्यवत येते. र् यवच आधवरवर्र 

श्रीकृष्ट्िवने अजुानवच्यव भशूिकेतील सत्य उघड केले.  

Universal truth: 

श्रीकृष्ट्ि जीर्नशर्कवसवचव (श्रेष्ठवांचव) Standard िवगा सवांगतवत. र् 

यवसवठी परुवर्वही शदलव.  

 



लोकेश्िन ्शद्वशर्धव शनष्ठव परुव प्रोक्तव ियव अनघ।(३-३) 

 

* दबुालतव श्रेष्ठवांनव अिोभशनय असते म्हिनु योगवसवठी (दःुखवन्सत) 

कवया हव Standard िवगा आह.े यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही.  

* १. धिा-अधिा हव Tie सोडशर्ण्यवसवठी ्र्तःचव ्र्धिा हव 

Tiebreaker असतो.  

 २. यव िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय असतो. ्र्तःलव किा 

करण्यवसवठी शनिाय अशधकवर असतो.  

*किा करुनच नैष्ट्किाशसशद्ध, योग सवध्य होतो. येथे अजुानवलव 

शर्चशलत न होिे यवसवठी श्थरबशुद्धचे िहत्र् कळते .  

ह ेज्ञवन ऐकल्यवर्र (ज्ञवन) बशुद्ध श्रेष्ठ तर गरज नसतवांनवही किवाचे 

प्रयोजन किवसवठी? हव प्रश्न करतो. यव प्रश्नवचे उत्तरवत शर्कवसवत 

किवाचे िहत्र् हव शर्र्षय focus होतो. यवच अनरु्षांगवने शर्शर्ध 

प्रश्न(ईश्वर, सांन्सयवस, योग, त्यवग इ. ) उपश्थत होतवत.  

किा टवळुन नसुते इच्छवशचांतन करिे(यविळेुच शचांतव करिे, िोध 

करिे, द्वेर्ष करिे इ. दोर्ष उत्पन्सन होतवत) अज्ञवन / ढोंग ठरते. किा 

करुनच शर्कवस होतो. नैष्ट्किाशसशद्ध/योग सवध्य होण्यवसवठी 

कवयाकौिल्य सवध्य करण्यवसवठी श्रीकृष्ट्िवने प्रवचीन सांदभा शदले र् 

त्यवलव र्तािवनवचे प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी नर्ीन सांदभा शदले.  

 



 *यज्ञ यव सांजे्ञचव र्वपर सिशपात कवयवासवठी केलव.  

१. अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य सकवि किा करतो र् (आसशक्त र् 

दे्वर्ष)द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत(बांधनवत) सवपडतो. म्हिनु शनष्ट्कवि 

किवासवठी यज्ञभवर्वने किा करिे.  

यज्ञवथवात ्किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबन्सधनः। 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।।(३-९) 

प्रवचीन सांदभवात यज्ञवद्ववरव दरे्तवभशक्त, सशृिचिप्रर्तानवत यज्ञवची 

भशूिकव ्पि केली आह.े  

सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः।(३-१०) 

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीय यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

२. श्रेष्ठ, अनवसक्त असलव तरी लोकवांिध्ये किवाचे िहत्र् हव सांदिे 

जवण्यवसवठी किा करिे आर्श्यक असते. लोकवांनव चकुीच्यव 

िवगवार्र नेिवरव शकां र्व आळिी करिवरव श्रेष्ठ ठरत नवही.  

उत्सीदयेःु इिे लोकव न कुयवां किा चेत ्अहि।् 

सांकर्य कतवा ्यवि ्उपहन्सयवि ्इिवः प्रजव।।(३-२४) 

 

३. ईश्वर(ज्ञवनवचव) र्वपर करुन किासांन्सयवस (नैष्ट्किाशसशद्ध) यवसवठी 

पवरांपररक ज्ञवनकिासांन्सयवसयोग यवचव सांदभा शदलव.  



एर्ां परांपरव प्रविां इिां रवजर्षायो शर्दःु। 

स कवलेन ्इहिहतव योगो निः परांतप।।(४-२) 

अहांकवरविळेु िनषु्ट्य ्र्तःलव कतवा जवितो र् अज्ञवन श्र्कवरत 

नवही . बांधनवत अडकलेलव(Attachment) असतो. 

द्वांद्विशुक्तसवठी, सांियिशुक्तसवठी ईश्वरज्ञवन, बशुद्धयोग यवचे िहत्र् 

सवांशगतले.  

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्।।(४-४१) 

सवर:किवानेच शर्कवस होतो. ज्ञवनवने कवयाकौिल्य सवध्य होते. 

श्रीकृष्ट्िवांनी यज्ञ, दरे्तव ह ेप्रवचीन सांदभा शदले तरी त्यवचव र्वपर 

कवयाकौिल्य सवध्य करण्यवसवठी केलव. प्रवचीन तत्र्वांनव नर्ीन 

सांदभा शदलव. यवप्रिविे अजुानवलव र्तािवनवचे आव्हवन 

श्र्कवरण्यवस सिथा केले.  

 र्तािवनवचे आव्हवन श्र्कवरण्यवस सिि व्हवरे् यवच हतेनेु 

 "जनु्सयवची जोपवसनव र् नव्यवची उपवसनव करव" यवच िदु्यवर्र 

भगर्तगीतव प्रकवि टवकते. र्तािवनवतील शिििपद्धशतचव हवच 

हते ुअपेशित असतो.  

 ******** 

  



 (३-११) 

********************** 

दरे्वन ्भवर्यतवनेन ते दरे्व भवर्यन्सत ुर्ः। 

पर्परां भवर्यन्सतः श्रयेः परि ्अर्वप््यथ" 

********************** 

 

३-११ : 

"दरे्वन ्भवर्यतवनेन ते दरे्व भवर्यन्सत ुर्ः। 

पर्परां भवर्यन्सतः श्रयेः परि ्अर्वप््यथ" 

(र्तािवनवतील Replacement:आध्यवशत्िक िवशन्सत) 

 

धिा म्हटलव शक दरे्, किाकवांड(Rituals), पवपपणु्य, ्र्गा-नरक यव 

सांकल्पनव नजरेसिोर असतवत. यव सांकल्पनव conditioned होत 

असतवत. यवच सांकल्पनेचव उपयोग करुन र्तािवनवतील प्रश्न 

सोडशर्ण्यवचव अजुान प्रयत्न करतो . प्रश्न सटुत नवही पि शनशककय 

िवत् होतो. अिव श्थशतत सिवजवत िरगळलेपिव येतो.  

 

सिवज र्तािवनवत जगत असतो. र्तािवनवत चवांगलेपिवशर्र्षयी 

गैरसिज असिे, िवत् यव श्थशतत आसरुी िशक्तचव सिवजवर्र 



प्रभवर् असतो, िोर्षि ही अधिा श्थशत असते. हचे सिवजवच्यव 

िरगळीचे कवरि बनते. यव िरगळलेल्यव सिवजवलव गशत 

दणे्यवसवठी "धिा्थवपनव" हव िब्द भगर्दगीतव र्वपरत आहे. 

धिवाचव व्यवपक अथा सवांगत आह.े  

 

पवऊस पडण्यवसवठी अश्तत्र्वत असलेली इांद्रपजुव बांद करुन 

र्िृवरोपि सवांगिवरव श्रीकृष्ट्ि भगर्दगीतव सवांगत आह.े कवलबवह् 

Rituals िधनु बवहरे पडण्यवसवठी ज्ञवनयकु्त Philosophy चव 

उपयोग येथे केललेव आह.े  

 

 भगर्दगीतव ्पि िब्दवत सवांगते, परु्ी दरे् (शनसगवाच्यव िशक्तरुपी 

दरे्तव) र् िनषु्ट्य यवांच्यव पर्पर सहकवयवातनु सशृिचि चवलवरे् 

म्हिनु "यज्ञ" ही सांकल्पनव प्रजवपशतने शदली.  

सहयज्ञवः प्रजवः सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशत। 

अनेन प्रसशर्श्यध्र्ि ्एर्ष र्ः अ्त ुइिकविधक्ु।(३-१०) 

दरे्वन ्भवर्यतवनेन ते दरे्व भवर्यन्सत ुर्ः। 

पर्परां भवर्यन्सतः श्रयेः परि ्अर्वप््यथ।(३-११) 

 



िनषु्ट्य जे किा करतो, त्यव किवाद्ववरे सिहुवचव शर्कवस, शनसगवाचे 

सांतलुन अथवात सशृिचिप्रर्तान, तसेच ्र्तःचव 

व्यवर्हवररक(लौशकक, भौशतक, योगिेि, भोगैश्वया) र् 

आध्यवशत्िक (आत्िोन्सनशत) शर्कवस सवध्य होतो अिव किवाचे र् 

िवस्त्रवचे प्रयोजन "धिा" यव सांकल्पनेत अशभपे्रत आह.े यवचसवठी 

यज्ञ ही सांकल्पनव प्रजवपशतने शदली.  

 

यवच यज्ञ सांकल्पनेचे "ज्ञवन" यव सांदभवात व्यर््थवपशनय 

logic(अशग्न-हर्न, Purpose-सिपाि) ्पि करुन शनष्ट्कवि किा 

यव िवस्त्रवसवठी, ्र्धिा यव िलु्यवसवठी उपयोग सवांशगतलव.  

 

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञ ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।।(४-३३) 

 

*र्तािवनवसवठी भगर्दगीतेचव सांदिे: 

 

अज्ञवनवलव ज्ञवन सिजिे अथवात बशुद्धभ्रि होिे यवचचे दिान 

भगर्दगीतेत आह.े बशुद्धभ्रि करिवर् यव कवलबवह् Rituals िधनु 

बवहरे पडण्यवसवठी बशुद्धचव, ज्ञवनवचव र्वपर करिे यवसवठी 

सिवजवतील अांधश्रद्धव शनिुालन ह ेशििन ओळखल्यव जवत.े तर 



बशुद्धलव भ्रििकु्त करुन ज्ञवनवचव र्वपर करिे र् त्यवचे िवस्त्र 

भगर्दगीतव ्पि करीत आह.े यवप्रिविे भगर्दगीतव अज्ञवनवचे 

ज्ञवनवने Replacement करते. ज्ञवनवलव सन्सिवन दते आहे.  

 

अथवात भगर्दगीतव केर्ळ कवलबवह् सांकल्पनेर्र शटकव करीत 

नवही तर Replacement दते आह.े  

"The present system cannot be changed unless it is 

replaced properly. " 

 

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि ्। 

एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्तां  अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।(१३-११) 

 

 ******** 

  



 (३-१५) 

********************** 

किा ब्रह्मोद्भर्ां शर्द्धी ब्रह्मविर सिदु्भर्ि।् 

त्िवत ्सर्ागतां ब्रह्म शनत्यां यजे्ञ प्रशतशष्ठति ्।। 

********************** 

 

 (३-१५): 

"त्िवत ्सर्ागतां ब्रह्म शनत्यां यजे्ञ प्रशतशष्ठति ्" 

(शनत्य ईश्वरवचव आश्रय+शर्कवसवत किवाचे िहत्र्) 

 

धिा िनषु्ट्यवलव शनत्य ईश्वरविी जोडतो, िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व 

शर्कवसिवगवार्र (आत्िोन्सनशत) ठेर्तो, त्यवलव सकवरवत्िक करतो . 

अिी सिवजवत धवरिव असल्यविळेु धिा म्हटलव शक धिवालव िवन्सय 

आचरि केले तर ईश्वरिवन्सय आचरि ठरते म्हिनु पणु्यकिा ( 

्र्गा) तर धिाशर्रोधी आचरि म्हिजे पवप ठरते अथवात यव 

धिवाचव ईश्वरविी सांबांध असतो अिी धिवाशर्र्षयी सिजतु असते.  

 

िनषु्ट्य प्रत्यिवत जगत असतवांनव त्यवची Priority त्यवचे सखुदःुख 

असते. कीशताची इच्छव (लोकवांनी चवांगले म्हिवरे्, र्वईट म्हि ुनये) 



सखुदःुखविी शनगडीत असत.े पि धिवािी यवलव जोडत असतो. 

अजुान दःुखी होतो र् दःुखदवयी घोर किा टळवरे् ही त्यवची 

Priority बनते. म्हिनु यव किवाचव सांबांध तो अपकीशता(लोभी र् 

लोभविळेु ्र्जनहत्यव करिवरव!), पवप अथवात (अ)धिवािी 

जोडतो. यवचवच अथा Excuses(अज्ञवन)लव धिवािी जोडतो. 

शनशककयतेलव ईश्वरविी जोडतो. अजुानवची ही भशूिकव कीशता र् 

्र्गाशर्रोधी आह ेअसे श्रीकृष्ट्ि ्पि करतवत.  

िनषु्ट्यजीर्नवचव शर्कवसरथ शनत्य शर्कवसिवगवार्र असवर्व ह े

"आत्िोन्सनशत" यव सांदभवात अशभप्रते असते. पि हव शर्कवसरथ 

नकळत (अज्ञवनविळेु)थवांबतो. ्र्तःचे अज्ञवन ज्ञवन शदसवर्े, 

शनशककयतव आदिा शदसवर्ी असव िनषु्ट्यवचव प्रयवस ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी असतो. यवच अज्ञवनवलव भगर्दगीतव प्रकविवत 

आिते.  

िनषु्ट्यवचव शनत्य सांबांध िवश्वतविी अथवात ईश्वरविी आह ेकवरि 

यवच िवश्वतवच्यव अांिवने प्रवितत्र्(जीर्वत्िव) धवरि केलेले 

असते. भगर्दगीतेने जीर्नवत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय होण्यवसवठी 

"यज्ञ" ही सांकल्पनव ्पि केली. किवाचव सांबांध "यज्ञ" यव सांजे्ञद्ववरव 

ईश्वरविी जोडलेलव असतो. म्हिनु यज्ञभवर्वने किा आचरि केले 

तर शनष्ट्कवि किा घडते, ईश्वरभशक्त घडते.  

यज्ञवथवात ्किािोअन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः।(३-९) 



िनषु्ट्यप्रविी अन्सनविळेु जगत असतवत. पजान्सयविळेु अन्सन उत्पवदीत 

होते. (सशृितील) यज्ञविळेु पजान्सय होतो. यज्ञ किवाद्ववरे होते र् किा 

ब्रह्मविळेु होते. यवप्रिविे यज्ञ सशृिचि प्रर्शतात करीत असते.  

 

किा ब्रह्मोद्भर्ां शर्द्धी ब्रह्मविर सिदु्भर्ि।् 

त्िवत ्सर्ागतां ब्रह्म शनत्यां यजे्ञ प्रशतशष्ठति ्।।(३-१५) 

 

अथवात यव यज्ञवचव शनत्य ईश्वरविी सांबांध असतो. यज्ञवतील किा 

ईश्वरवलव सिशपात (ब्रह्मवग्नौ, ज्ञवनवशग्न)होत असते. ( शनष्ट्कवि किा 

). म्हिनु यज्ञभवर्वने किा करिे यवांत शनत्य ईश्वर्िरि होते. किवाचे 

ज्ञवनवत शर्शलनीकरि होते.  

गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवनअर्श्थत चेतसः। 

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।।(४-२३) 

 

सवर : 

शनशककयतेलव धिवािी, ईश्वरविी जोडिे ह ेभ्रिवचे कवरि ठरु िकते. 

भगर्दगीतव किवालव Priority दते आह.े म्हिनु "यज्ञ" यव परुवतन 

सांजे्ञचव भगर्दगीतेने र्तािवनवत जीर्नशर्कवसवच्यव( "आत्िनो 

िोिवथा जगतहीतवय " ) व्यर््थवपनवत उपयोग केलेलव आह.े  



 

सशृिसांचलन यव सांदभवात 

१. यव सशृित शर्शर्ध यज्ञ होत असतवत र् सशृिसांचलन होत 

असते. सर्ा यज्ञ किवाद्ववरेच घडत असतवत.  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्द्धी तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।(४-३२) 

 

२. भगर्दगीतव ईश्वरवची ओळख सशृिचव अध्यि अिी दते आह.े 

तसेच जीर्नवत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय म्हिजे ज्ञवनवचव आश्रय ही 

भगर्दगीतेची भशूिकव आह.े (ज्ञवनसश्चन्सनसांियि ्) ज्यविळेु 

कवयवाचव एकशनिय होतो, शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. 

(योगसांन्सय्तकिवािां) 

 

यवप्रिविे भगर्दगीतव सिवजवतील गैरसिजतुी अथवात अज्ञवन दरु 

करण्यवची भशूिकव बजवर्ीत आह.े  

 

******** 

 

  



 (३-१६) 

************************* 

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तातीय यः। 

अघवयःु इांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।। 

************************* 

 

 

(३-१६)/१:"एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः?" 

 (इांशद्रयरवि vs. आत्िवरवि) 

 

"The goal of life is to make your heartbeat match the 

beat of the universe, to match your nature with 

Nature. " 

Joseph Campbel 

 

किवाद्ववरे जीर्नशर्कवस होतो. यवच किवाद्ववरे सशृिचि प्रर्शतात होत 

असते. यव चिवतील किवाची भशूिकव "यज्ञवची" असते. यव 

चिवलव सहकवया करिवरव जीर्नवचे शर्कवसचि जवितो. यव 

शर्कवसचिवतील यज्ञवची भशूिकव जवितो.  



 

सां्कवरीत व्यशक्त(ज्ञवनी) उत्सवहवने कवयारत असतो, तर 

अज्ञवनी(असां्कवरीत) व्यशक्तलव किा कि र्वटते. किा टवळुन 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करतो. यवलव 

भगर्तगीतेत "प्रज्ञवर्वदवि भवष्ट्यसे" म्हटले आहे. सां्कवरीत 

होण्यवसवठीच किवाची यज्ञ भशूिकव भगर्तगीतव ्पि करत.े  

 

*इांशद्रयरवि vs आत्िवरवि 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत दर ििी किा घडत असते. यव किवाचव र् 

सखुदःुखवचव सांबांध असतो. किा र् सखु यवांत किवाचे िहत्र् न 

जवितव केर्ळ सखुदःुख ही Priority असते, तेंव्हव किवाची 

सकवि (िवनशसक) श्थशत असते र् किा कि र्वटते. अज्ञवनी र् 

ज्ञवनी यव सांदभवात ही भशूिकव इांशद्रयरवि vs. आत्िवरवि अिी 

असते.  

 

जो सशृिचि चवलशर्ण्यवस "यज्ञ" कवयवाने सहकवया करतो, तो 

शर्कवसिवगवार्र असतो, र् सहकवया करीत नवही त्यवचे जीर्न व्यथा 

अिी ्पि भशूिकव भगर्तगीतेने घेतलेली आह.े  

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तातीय यः। 



अघवयःु इांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

 

इांशद्रयरवि आसक्त असतो र् आत्िवरवि अनवसक्त असतो.  

आत्िशन एर् च सांतिुः त्य कवयां न शर्द्यते।(३-१७) 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किासिवचर।(३-१९) 

 

अथवात अनवसक्त व्यशक्त दःुखविळेु शर्चशलत होत नवही. यवच 

अनवसशक्तसवठी किवाची "यज्ञ" भशूिकव भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

यज्ञवथवात किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः। 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।।(३-९) 

 

१. प्रवचीन कवळी: 

परु्ी (सशृिसांचवलनवतील)दरे्तवांनव प्रसन्सन करुन लोकवांनी पर्पर 

सहकवया घडर्नु आिण्यवसवठी प्रजवपशतांनी "यज्ञ" सवधन शदले.  

 

सहयज्ञः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः। 

अनेन प्रसशर्ष्ट्यध्र्ि ्एर्ष र्ः अ्त ुइिकविधक्ु ।।(३-१०) 

 



२. र्तािवनवत ज्ञवनवशग्नत किवाचे भश्िकरि: 

यज्ञवत अशग्न र् हर्न असते. ज्ञवनवने प्रशदि िवलेल्यव अशग्नत 

किवाची आहुशत यव अथवाने किवाची यज्ञ भशूिकव ्पि होते.  

 

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

 

यव ज्ञवनविळेु व्यवर्हवररक किा यज्ञ यव भशूिकेत Transform होते.  

 

भगर्तगीतव यज्ञ(त्यवग, शनष्ट्कवि किा), दवन(परिवथा), तप(कवयव, 

र्वचव, िन यव सांदभवात Personality, Charecter ) यव 

शत्किवाची जीर्नशर्कवसवतील भशूिकव ्पि करते . यवतील यज्ञ ही 

सांज्ञव व्यवर्हवररक किवासवठी प्रवयोशजत आह.े  

यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयां एर् तत।् 

यज्ञो दवनां तपिैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि ्।।(१८-५) 

 

 

"Just as a candle cannot burn without fire, men 

cannot live without a spiritual life. " 



Buddha 

 

********** 

 

३. १६/२: 

"एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः" 

(ईश्वरभशक्तचे रह्य ) 

 

सशृिचे सांचलन म्हिजे सशृिचिप्रर्तान असते. सशृिचिप्रर्तानवचे 

प्रवशचन, योग्य उदवहरि भगर्तगीतेने शदले. िनषु्ट्य यज्ञरुपी किा 

करतो, यज्ञवने पवउस पडतो, पवर्सविळेु अन्सन उत्पवदन होते. 

अन्सनवने िनषु्ट्यप्रवण्यवांचे पोर्षि होते. यवप्रिविे सशृिचिप्रर्तान 

असते.  

अन्सनवत ्भर्शन्सत भतूवशन पजान्सयवत ्अन्सन सांभर्ः। 

यज्ञवत ्भर्शत पजान्सयो यज्ञः किा सिदु्भर्ि ्।।(३-१४) 

 

*सशृिचिप्रर्तानवसवठी यज्ञ यव सांदभवात श्रीकृष्ट्िवची आध्यवशत्िक 

िवशन्सत: 



प्रवचीन कवळी यज्ञवने दरे्तवांनव खिु करुन दरे्तव र् िनषु्ट्यवांनी 

पर्पर सहकवया करुन घ्यवर्े. यव हतेनेु "यज्ञ" प्रयोजन होत.े  

सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः।(३-१०) 

पर्परां भवर्यन्सतः श्रयेः परि ्अर्वप््यथ।(३-११) 

 

१. पवउस पडण्यवसवठी इांद्रदरे्तेलव खिु करण्यवसवठी यज्ञ व्हवयचे. 

श्रीकृष्ट्िवने ही पजुव बांद करुन पवउस पडण्यवसवठी गोर्धान पर्ातवर्र 

र्िृवरोपि करुन सांर्धान करवरे् हव सांदिे प्रत्यि पढुवकवर घेर्नु 

शदलव. र् इांद्रपजुव बांद पवडली.  

 

२. "यज्ञ" यवांतील अशग्न र् हर्न तत्र् जीर्नशर्कवस 

व्यर््थवपनवतील शनष्ट्कवि किवासवठी र्वपरले.  

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।(४-२३) 

 

३. सशृिचिप्रर्तान यव सांदभवात ईश्वरवचे किा ईश्वरवलव सिपाि 

यवद्ववरे ईश्वरभशक्तचे सिपाितत्र् ्पि केले.  

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनर्ैरः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 



अथवात ईश्वरभशक्त यव सांदभवात शनष्ट्कवि किा (Determination & 

Detachment), िवनर्कल्यविवथा (सर्ाभतूहीतेरतः) किा यवचे 

logic ्पि होते.  

 

४. जीर्नवांत सखुी व्हवरे् यव हतेनेु िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व चवलत 

असते. आपल्यवजर्ळ शपढीजवत सांपशत्त आह ेअसे जविनु 

आपल्यवलव किा करण्यवची गरज नवही असव सिज करुन घेतलव 

तर तो गैरसिज ठरतो. भगर्तगीतव म्हित आह,े त्यवचव जन्सिच 

व्यथा आह ेजो सशृिचिप्रर्तानवत (किवाच)े योगदवन दते नवही.  

 

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः। 

अघवयःु इांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

 

"Worthless people live only to eat and drink; people 

of worth eat and drink only to live. " 

-Socrates 

 



अथवात शर्श्वकल्यविवचे सांर्धान(शर्श्वसांचलनवचे कवया) व्हवरे् ह े

िनषु्ट्यवलव ्र्वथवापोटी भलेही न र्वटो, पि ईश्वरवचे ते कवया जविनु 

ज्ञवनी कवयारत असतो.  

 

तेर्षवां ज्ञवनी शनत्ययकु्त एकभशक्तः शर्शिष्ट्यते। 

शप्रयो शह ज्ञवशननो अत्यथां अहां स च िि शप्रयः।।(७-१७) 

 

****** 

(३. १६)/३:"अघवय ुइांशद्रयरविो िोघां पवथा स जीर्शत" 

 

िनषु्ट्यजीर्न आह ेतर योगििेवसवठीही(Livelihood) किा 

आर्श्यक असतवत. जीर्न केर्ळ योगिेिवसवठी जगले तरी 

दःुखविी सविनव होिवरच. म्हिनु योगिेिवपलीकडे जीर्नवचव 

िोध सरुु असतो. अजुान म्हितो िलव कवांही नको, तर ह ेकवया 

धिाशर्रोधी आह.े हीच योगिेिवपलीकडे जीर्नवकडे पवहण्यवची 

अजुानवची दृशि असते.  

जीर्नवत दःुख आले असतव त्यवचव सविनव करण्यवचे ज्ञवन नसेल 

तर िनषु्ट्य शनशककयतेलव असे आदिा अथा दते असतो. 

िनषु्ट्यजीर्नवतील हचे सत्य जविनु योगिेि असो र्व उच्च 



जीर्नवची सवधनव असो, भगर्तगीतेने जीर्नशर्कवसवत " किा" 

हचे सवधन केले आह.े  

ज्यव किवाने दःुख येईल(्र्जनितृ्य)ु, त्यवच किवाने दःुखिशुक्त 

(प्रवशि सांदभवात अशधकवधीक दरे्वचे रवज्य असव उल्लेख होतो) 

किी होईल?हवच अजुानवचव प्रश्न असतो.  

"To live is to suffer, to survive is to find some 

meaning in the suffering. " 

Friedrich Nietzsche 

िनषु्ट्य जीर्नवत दःुखविळेुच शर्चशलत होत असतो. भय, सांिय 

िनषु्ट्यवलव िवगवार्रुन शर्चशलत करते. िनवची चांचलतव िनषु्ट्यवलव 

अिवांत करीत असते. म्हिनु िवांतीसवठी श्थतप्रज्ञ अर््थव, 

गिुवतीत, योग(दःुखवन्सत) यव श्थतीचे, िशक्तचे िहत्र् जविनु 

जीर्नवचे सवध्य ठरशर्िे र् त्यव अनरु्षांगवने किवाचव हते ु(योगः 

किास ुकौिलि)् भगर्तगीतव ्पि करते. हवच हते ु्पि करतवांनव 

किा हचे योगिेि र् उच्च जीर्नसवधनव यवचे िवध्यि आह ेह े्पि 

करते. र् हचे रह्य जविण्यवसवठी अजुानवचे दःुख शनशित्त ठरले 

आह.े  

*दःुख बांधन जविले तर दःुखिशुक्तसवठी िोि, र् िोिवसवठी 

ईश्वरज्ञवनवचे िहत्र् प्रकृशतशर्ज्ञवनवसह (सत, रज, तिगिु) 

भगर्तगीतव ्पि करते.  



*चवांगलेपिवचव सांबांध "सत" यव उच्चगिुविी आह.े "सत"िळेु 

आत्िशर्श्ववस असतो. "सत"िळेु Higher consciousness 

शियविील होत असते. "सत" यव सांदभवातच िनषु्ट्यवलव भ्रि होतो 

र् दबुालतेलव, शनशककयतेलव आदिा, ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न 

करतो. अथवात अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. म्हिनु जीर्नवत ज्ञवनवचव 

आश्रय होण्यवसवठी बशुद्धयोगवचे िहत्र्(बशुद्धभ्रि vs. बशुद्धयोग) 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

*कवय शिळेल? किवाची केर्ळ हीच गशत िनषु्ट्यवलव ज्ञवत असते. 

र् यवच दृशििळेु अजुान दःुखी होतो. म्हिनु किवाची उच्चगशत यव 

सांदभवात भगर्तगीतव भवष्ट्य करते. "कवय शिळेल" ही सकवि 

भशूिकव शनष्ट्कवि कवयवात बदलशर्िे (Transformation) यवचे 

िवस्त्र सवांगते. यवच सांदभवात "यज्ञकिा" हव उल्लेख आलेलव आह.े  

यज्ञवथवात किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधन:। 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।।(३-९) 

सशृिचि अशर्रत कवयारत असते. सशृिचिवलव सहकवया करिवरे 

कवया "यज्ञकिा" सांबोधले आह.े "यज्ञकिा-पजान्सय-अन्सन-

िनषु्ट्यप्रविी-किा " यवप्रिविे सशृिचि कवयारत असते. िनषु्ट्यवचे 

यज्ञकिा यव चिवलव सहकवया करीत असते.  

एर्ां प्रर्शतातां चि न अनरु्ताती इह यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविो िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 



केर्ळ इांशद्रयतशृिसवठी जगिे यवलव व्यथा जीर्न म्हटले आह ेतर 

उच्च जीर्नवसवठी जगिे हचे जगण्यवतील िहविपि असते. 

म्हिनु जीर्नवचे सवध्य जवििे (शनभायतव, योग-दःुखवन्सत, शर्चशलत 

न होिे-िवांशत)र् हीच सवधनव किवाद्ववरे होिे यवसवठी कवयासां्कवर 

आर्श्यक ठरतवत. यविळेु  

*्र्तःचव शनिायअशधकवर जवितो,  

*्र्तःचे ्र्भवर्शनयत कवया (State of art)जवितो.  

*्र्तःचव िवगा दृढ करण्यवसवठी ्र्धिा िलु्य जवितो, 

दृढशनियवचे िहत्र् जवितो.  

"If civilization is to survive, we must cultivate the 

science of human relationships - the ability of all 

peoples, of all kinds, to live together, in the same 

world at peace. " 

Franklin D. Roosevelt 

 ********* 

  

  



(३-१७) 

********************** 

यः त ुआत्िरशतः एर् ्यवत ्आत्ितिृ्य िवनर्ः। 

आत्िन्सयेर् च सांतिुः त्य कवयां न शर्द्यते।। 

********************** 

३-१७(शर्र्षय ७५७) : 

" आत्िन्सयेर् च सांतिुः त्य कवयां न शर्द्यते" 

(सखुदःुख -किा-ज्ञवन सिन्सर्य) 

 

प्रश्न : 

िनषु्ट्यजीर्नवत किा घडत असते. व्यर्हवरवत इच्छवपशुतासवठी कवया 

(State of want-State of Art) ह ेकिवाचे सविवन्सय 

तत्र्(general knowledge) असते. िनषु्ट्य योगिेिवसवठी किा 

करतो तसेच प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी किा करतो.  

 

पैसव, सांपशत्त असेल तर िनषु्ट्य सखुी असतो िग किवाचे प्रयोजन 

किवसवठी? असव कुिी प्रश्न करतो. पवांडर्वर्र अन्सयवय िवलव. हव 

प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी धिायदु्ध ठरते. पि प्रश्नवची, दःुखवची िृांखलव 

सांपलेली नसते. अजुान दःुखी होतो, तेंव्हव िलव कवांही नको म्हिनु 



किवाचे प्रयोजन शदसत नवही ही भशूिकव घतेो. दःुखिशुक्त हव त्यवचव 

प्रश्न बनतो.  

 

भगर्दगीतेत यवप्रिविे अजुानवचव शनशित प्रश्न येतो. Committed 

शनयतकवया execute करिे आर्श्यक आह,े िग दःुखिशुक्त किी 

होईल?ही अर््थव "आ बैल ििुे िवर " (गरज नसतवांनव कवया 

करिे र् दःुखवलव आिांत्ि दिेे) यवसिवन अजुानवलव र्वटते. यवच 

प्रश्नवचे उत्तरवसवठी प्रश्नोत्तर- चचवा होते. यदु्ध करवयचे शकां र्व नवही 

यवचव शनिाय अजुानवलव घ्यवयचव असतो.  

 

*श्रेष्ठवांचव आदिा: 

 

१. सांपिुा रविवयिवचव आधवर "प्रवि जवई पर बचन न जवई" हव 

आह.े भगर्दगीतव व्यर्हवरवत ्र्धिा (शनयतकवया) िहत्र् सवांगते. 

व्यर्हवरवत र्चनवप्रिविे न चवलिवर् यव व्यशक्त शर्श्ववसपवत् ठरत 

नवही. अपकीशताचे ह ेकवरि ठरते ह ेभगर्दगीतेत ्पि केले आह.े  

अकीशतां चवशप भतूवशन कशथयष्ट्यशन्सत ते अव्ययवि ्।(२-३४) 

 

२. जो आत्ितिृ आह,े परवर्लांशब नवही त्यवलव किवाचे प्रयोजन 

नसते. असे सखुी/श्रेष्ठ परुुर्ष आदिवासवठी किा करतवत.  



 

आत्िन्सयेर् च सांतिुः त्य कवयां न शर्द्यते।।(३-१७) 

नैर् त्य कृतेन अथो न अकृतेन इह किन। 

न च अ्य सर्ाभतूेर्ष ुकशित अथा व्यपवश्रयः।।(३-१८) 

 

सविवन्सय लोकवांनव गरजवपशुता, प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी किा आर्श्यक 

असते. किा टवळुन केर्ळ इच्छवशचांतन करिे हव शिर्थयवचवर ठरतो. 

म्हिनु श्रेष्ठ, ज्ञवनीजन यवांनी सविवन्सय लोकवांचव बशुद्धभेद करु नये. 

यवचव अथा त्यवांनव आळिी करु नये म्हिनु ्र्तः किा करुन 

आदिा ठेर्वर्व.  

 

भगर्दगीतव Exclusive : 

ईश्वर, शनष्ट्कवि किा (ईश्वरभशक्त): 

 

किवाचे प्रयोजन १. गरज (State of want ) र् २. आत्ितशृि 

(Happiness) यवप्रिविे भगर्दगीतव ्पि करते. जीर्नवत दःुख 

आह ेर् दःुखिशुक्तसवठी किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त ही भगर्दगीतचेी 

भशूिकव आह.े गरजेपशुतासवठी किा ह ेशनशित्त असत.े तर यवांत किा 



सवधन शिळते. यव किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त हव भगर्दगीतेचव सांदिे 

आह.े  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

शर्श्वसांचलनवत किा घडत असते.  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

 

शर्श्वसांचलन र् किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यव सांदभवात भगर्दगीतव ्पि 

करते,  

*शनष्ट्कवि किा: 

न कतृात्र्ां न किवाशि लोक्य सजृशत प्रभःु। 

न किाफलसांयोगां ्र्भवर््त ुप्रर्ताते।।(५-१४) 

*शनयशत: 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनर्रैः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 



अथवात किा, किाफल हव प्रकृशतचव भवग असतो. ईश्वर अकतवा 

असतो पि िनषु्ट्यवलव कवयवाची सांशध दतेो. हीच शनयशत 

(Destiny)असते. यवचेच दिान अजुानवलव शदले असते.  

 

सवर : 

ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्: 

र्तािवनवत जीर्नशर्कवसवसवठी शिििवचे अथवात ज्ञवनवच ेिहत्र् 

आह,े हे सिवज िवन्सय करीत असलव तरी भगर्दगीतेनसुवर 

िनषु्ट्यजीर्नवतील किा, कतृात्र् हव जीर्नशर्कवसवत प्रधवन शर्र्षय 

ठरतो. किा हव शर्र्षय ्पि करतवांनव ज्ञवनवचे िहत्र् किी केले नसनु 

ज्ञवनवलव जगवत सर्ाश्रेष्ठ ठरशर्ले आह.े ज्ञवनविळेुच कवयवातील 

सांिय शिटतो. र् एकशनिय होतो.  

योगसांन्सय्तकिवािां : 

व्यर्हवरवत कवयवाच्यव एक(दृढ) शनियवचे िहत्र् ्पि होते. शनिाय 

घेण्यवसवठीच चचवा होत असते. जसे धिायदु्ध ठरते. ठरलेलव शनिाय 

execute करण्यवसवठी कवयवाचव शनिय असिे, शनष्ट्कवि किा यवचे 

िहत्र् भगर्दगीतव सवांगते. दःुखिशुक्तसवठी " योगः किास ु

कौिलि ्" ह ेरह्य सवांगते.  

 ********** 

  



 (३-१८) 

********************** 

नैर् त्य कृतेन अथो न अकृतेन ्इह किन। 

न च अ्य सर्ाभतूेर्ष ुकशित ्अथा व्यपवश्रयः।। 

********************** 

 

(३-१८): 

" नैर् त्य कृतेन अथो न अकृतेन ्इह किन" 

(Asset vs. burden) 

किा र् सखु यवचव सांबांध र् त्यव सांदभवातील Philosophy चवर 

टप्प्यवतनु "किायोग" यव अध्यवयवतनु ्पि केली आह.े यवतीलच 

एक िहत्र्वचव टप्पव Asset vs. burden? हव आह.े  

 

१. कवया र् इच्छव सांबांध  

 

सखुवसवठी इच्छव, इच्छवपशुतासवठी कवया केल्यव जवते. यवच 

आधवरवर्र अजुान आपल्यव शनयतकवयवासांदभवात म्हितो, िविी 

सखुवसवठी कोितीच आकवांिव नवही. यविळेु यव कवयवाचे प्रयोजन 

िवझ्यवसवठी व्यथा आह.े यवच शर्चवरसरिीिळेु र्शडलोपवशजात 



सांपशत्त असेल तर कवया करण्यवची गरज नवही असे भवष्ट्य केल्यव 

जवत.े  

 

कवया र् इच्छव यव सांबांधवने "कवयासां्कवर" यव सांदभवात भगर्तगीतव 

भवष्ट्य करते,  

कवया न करतव िनवने शर्र्षय(इच्छव) शचांतन करिे हव शिर्थयवचवर 

ठरतो. तर कवयासां्कवरीत असिवरे िनवर्र शनयांत्ि सवध्य करुन 

कवया करीत असतवत. अथवात कवयासां्कवर(कवयाकौिल्य) यव 

सांदभवात अनवसशक्त, शनष्ट्कवि किा यवलव िहत्र् आह.े  

योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

 

२. यज्ञ(सिपाि) 

कवयासां्कवरवतील अनवसशक्तसवठी यज्ञवची Philosophy "कवयवाचे 

आध्यवशत्िक व्यर््थवपन" यव सांदभवात भगर्तगीतव सवांगत आह.े 

शर्श्ववत यज्ञरुपवने शर्शर्ध किा घडत असतवत. सशृिचिप्रर्तानवत 

यव यज्ञवचे योगदवन असते. म्हिनु शनष्ट्कवि भवर् धवरि होण्यवसवठी 

म्हटल,े  

यज्ञवथवात किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः। 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।।(३-९) 



 

यज्ञवचव सशृिचिप्रर्तानविी सांबांध आह.े अथवात Destiny/ Goal 

ईश्वर असते. ईश्वरवलव सिपाि म्हिजे (ईश्वर)ज्ञवनवने प्रशदि 

िवलेल्यव आत्िसांयियोगवशग्नत किवाचे सिपाि .  

(आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते) 

 

३. सखु-अनवसशक्त 

(१)िनवर्र शनयांत्ि ठेर्नु कवया करिे र्(२)शनष्ट्कवि किवासवठी यज्ञ 

तत्र्वचव र्वपर करिे. यव दोन टप्प्यवनांतर शतसरव टप्पव सखुवचव, 

अनवसशक्तचव असतो. जो आत्ितिृ असतो, आत्िसिवधवनी 

असतो, शर्चशलत होत नवही अथवात सखुवसवठी किवर्रही, 

कुिवर्रही अर्लांबनु नसतो, त्यवलव कवया करण्यवचे कोितेच 

प्रयोजन नसते. सखुी जीर्नवची सवधनव यव सांदभवात येथे िवश्वत 

सखु, परवर्लांबन त्यवगिे अथवात ्र्वर्लांबन highlight केले 

आह.े  

 

यःत ुआत्िरशतःएर् ्यवत ्आत्ितिृि िवनर्ः। 

आत्िशन एर् च सांतिुः त्य कवयां न शर्द्यते।।(३-१७) 

नैर् त्य कृतेन अथो न अकृतेन ्इह किन। 



न च अ्य सर्ाभतूेर्ष ुकशित ्अथा व्यपवश्रयः।।(३-१८) 

 

श्रेष्ठ लोक यवच शतसर् यव टप्प्यवत असतवत. शर्श्ववसवठी ते Asset 

असतवत, Burden नसतवत.  

 

४. आदिवासवठी किा 

सविवन्सय लोक सिवजवतील श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत म्हिनु 

भगर्तगीतव श्रेष्ठ लोकवांचव चर्थव टप्पव सवांगते. कवरि सविवन्सयवांचव 

योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी त्यवांनव रोजगवर/व्यर्सवय यव सांदभवात 

किवाचीच गरज असते. म्हिनु श्रेष्ठवांनव गरज नसली तरी 

लोकहीतवसवठी किवाचव आदिा ठेर्वर्व. सविवन्सय लोकवांचव 

बशुद्धभेद करुन त्यवांनव शनशककय, आळिी करु नय.े  

 

न बशुद्धभेदां जनयेद ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्।(३-२६) 

 

सवर: 

कतृात्र्च जगवचव इशतहवस शलहीत असते. "सां्कवर" यव सांदभवात 

कवयाकौिल्य सवध्य केल्यवने सखुी जीर्नवचव िवगा सवपडतो. 

शनशककयतव म्हिजे चवांगलेपिव नव्ह.े म्हिनु भगर्तगीतव( चवांगल्यव 



)िनषु्ट्यवलव श्रेष्ठ होण्यवचव िवगा सवांगते, नव्ह ेआग्रह धरते. कवरि 

सिवजवतील बेरोजगवरी, शनशककयतव, िोर्षि हव सिवजव्यर््थेतील 

दोर्ष असतो. यव दोर्षवर्र पवांघरुि घवलिे हव सविवन्सयवांचव बशुद्धभेद 

ठरतो. अिव रे्ळी ्र्तःलव गरज नसतवांनवही श्रेष्ठवांनी कवयारत 

असण्यवचव सांदिे भगर्तगीतनेे शदलेलव आह.े  

 

उत्सीदयेःु इिे लोकव न कुयवाि ्किा चेत ्अहां। 

सांकर्य च कतवा ्यवि ्उपहन्सयवि ्इिवः प्रजवः।।(३-२४) 

िनषु्ट्यवलव शिळवलेले जीर्न अिलु्य आह,े ते केर्ळ ्र्तःसवठीच 

नव्ह ेतर शर्श्ववसवठी Asset व्हवर्,े हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 

"The greatest development is achieved during the 

first years of life, and therefore it is then that the 

greatest care should be taken. If this is done, then 

the child does not become a burden; he will reveal 

himself as the greatest marvel of nature. " 

-Maria Montessori 

 ****** 

  



 (३-१९) 

********************** 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर। 

असक्तो शह आचरन ्किा परि ्आप्नोशत परूुर्षः।। 

********************** 

 

(३. १९):"त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर" 

 

जगवत धिा आले तसेच ज्ञवनशर्ज्ञवनही उपलब्ध िवले. यव दोहोंचव 

हते ुिवनर्ी जीर्न सखुी करण्यवसवठीच असलव तरी कें द्रशबांद ुिवत् 

िनषु्ट्यच ठरतो. ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव सांदभा घेतलव तर शर्ज्ञवनवच्यव 

प्रगशतने जगविध्ये िवांशतकवरक बदल िवलेत. यरुोपवत १५ व्यव 

ितकवलव Age of Reasoning अिी ओळख शिळवली. केर्ळ 

रै्ज्ञवशनक प्रगशतच नव्ह ेतर िनषु्ट्यवलव प्रश्न करण्यवचव अशधकवर 

शिळवलव र् ्र्वतांत्र्यवचे बीजवरोपि िवले. िनषु्ट्यवलव किा 

करण्यवचव अशधकवर आह ेर् शर्श्ववसवने िवगाििि करण्यवसवठी 

ज्ञवन जविनु घेण्यवचवही अशधकवर आह,े हीच जवगशृत भगर्तगीतव 

करीत आह.े  

 



*भवष्ट्य, ज्ञवन र् किा 

अजुानवलव ्र्तःच्यव शनयतकवयवात दःुख जविर्ल्यविळेु सांिय 

येतो, पि र्व्तर् न श्र्कवरतव शनशककयतेचे सिथान करतो र् 

आपल्यव भशूिकेलव ज्ञवनी सिजतो. ह ेभवष्ट्य व्यर्हवरवतील 

कवयासांबांधवने असल्यविळेु यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधल्यव जवते 

र् ही भशूिकव अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्िे अिी असते. यवच 

अनरु्षांगवने ज्ञवन र् किा यवांचव सांबांध भगर्तगीतेने ्पि केलेलव 

आह.े  

 

*ज्ञवन र् किा 

कवयवाद्ववरे भौशतक शर्कवस होतो र् यवच कवयवाद्ववरे िवश्वत 

शर्कवस(आत्िोन्सनशत)होतो. हचे रह्य भगर्तगीतव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवद्ववरव उलगडते. यवच सांदभवात व्यर्हवरवतील भवष्ट्य/ज्ञवन 

कवयवालव पोर्षक असवर्े. ज्ञवनविळेु सांिय छेदल्यव जवतो र् 

कवयवाचव शनिय होतो. अजुान कवयवातील सांियवचे र्व्तर् 

श्र्कवरतो र् हव सांिय छेदण्यवसवठी त्यवलव ज्ञवन हरे् असते, 

ज्यविळेु शर्श्ववसवने जीर्निवगा चवल ुिकेल.  

 

*किा-कवयाकौिल्य  



जीर्न आह ेम्हिनुच िनषु्ट्य जगत असतो, सखुवसवठी धडपडत 

असतो. पि यव धडपडीत दःुखही अनभुर्त असतो. यवच 

दःुखविी कसव सविनव करवयचव यवचे ज्ञवन नसेल तर जगण्यवत 

Stress असतो, नैरवश्य येते. र् नकवरवत्िक/प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य करतो. 

जीर्न आह ेतर दःुख आह,े ितृ्य ुआह.े पि ितृ्य ुम्हिजे दःुखवचव 

अांत असव िनषु्ट्यवचव गैरसिजही होतो. हचे अज्ञवन आह.े दःुखवचव 

अांत म्हिजे योग(दःुखवन्सत) ह ेज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते. 

यवचसवठी जीर्नवत कवयासां्कवररत होिे, कवयाकौिल्य सवधनु 

शनष्ट्कवि किा करिे. ह ेज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

*जीर्निलु्य:े 

जीर्निलु्य(ेValues) र् कवया (State of art) यवद्ववरव 

कवयाकौिल्य सवध्य होते. "भवष्ट्य" सांदभवात " बोले तैसव चवले" 

यवद्ववरव र्चनिलु्य Highlight होते. यवच िलु्यवलव रविवयि 

highlight करते. र्चन बोलिे(Decesion) र् त्यवचे पवलन 

(Determination) यवद्ववरव िनषु्ट्य ्र्तः शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. 

इतरवांचवही शर्श्ववस असतो. म्हिनु शनयतकवयवालव ्र्धिापवलन 

जविनु कवया करिे. असे "धिा" यव सांदभवात अजुानवलव सांबोधन 

होते. यवप्रिविे ्र्धिा जीर्निलु्य ठरते.  

 



*ज्ञवन, ईश्वर र् िवगा: 

ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े ज्ञवन कवयवालव पोर्षक व्हवर्े 

यवसवठी जीर्नवत ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव आश्रय ठरतो. 

यवचसवठी बशुद्धयोगी होिे, यविळेु अितृांगिय (िवश्वत) िवगवार्र 

असतो. यव िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य होते. अथवात 

(ईश्वर)ज्ञवनविळेु सांिय शिटतो. कवयवाचव शनिय होतो र् कवयवाद्ववरे 

भशक्त घडत(ेशनष्ट्कवि किा). यवप्रिविे ईश्वरवचव आश्रय जीर्नवच्यव 

िवश्वत शर्कवसिवगवात ज्ञवन-किा-भशक्त यव Cycleची पतुातव करते.  

 

*िवश्वत शर्कवसिवगवाचे िहत्र्: 

 

१. िनषु्ट्यवलव शिळवलेले जीर्न अदू्भत आह.े यव जीर्नवचे रह्य 

जविनु शर्श्ववसवने, आनांदवने, शनभायतेने जगिे यवसवठी भगर्तगीतव 

ज्ञवन आह.े अथवात िनषु्ट्य जगण्यवस सिि व्हवर्व म्हिनु 

भगर्तगीतेने "िवगा" यव सांदभवात व्यवर्हवररक पवरदिाकतव र् 

जीर्नशर्कवसवचव िवश्वत िवगा यविध्ये पवरदिाकतव आिलेली 

आह.े  

*दोन्सहीिध्ये कवया Common असते. ज्यव कवयवाने व्यर्हवरशसद्ध 

होतो, तेच कवया िवश्वत शर्कवसिवगवात योग(Exercise)सवधन 

होते.  



*सिवजवत जगतवांनव व्यर्हवर असलव तरी सर्वांसवठी िवश्वत 

शर्कवसिवगा Common असतो.  

 

२. व्यर्हवरवत कवया सांबांधवने भवष्ट्य बोलल्यव जवते. िनषु्ट्य जी कृशत 

करतो, ती योग्य सिजनुच करतो. किा टवळले तरी ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी भवष्ट्य बोलत असतो. यवप्रिविे सांपिुा जग कवयारत 

असते र् िनषु्ट्य भवष्ट्य करीत असतो.  

 

िनषु्ट्यवलव इच्छव असतवत र् कवया शर्कवसवचे सवधन असते. 

इच्छेलव ियवादव नसल्यविळेु अिवांशत असते. अिवांशतिळेुच िनषु्ट्य 

नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलत असतो. यवतनु िनसिवधवनवसवठी, 

व्यर्हवरशसशद्धसवठी भवष्ट्य बोलतो. यविळेु भवष्ट्य शटकवत्िक, 

उपदिेवत्िक होते.  

 

जेंव्हव ्र्तःलव कवय हर्े?यवचे र्व्तर् न श्र्कवरतव आपल्यव 

शनशककयतेलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो, ते भवष्ट्य 

्र्तःच्यव िनसिवधवनवसवठी, दबुालतेलव िशक्त दिाशर्ण्यवसवठी 

असते. असे भवष्ट्य जेंव्हव ्र्तःचे हीत सवधण्यवसवठी र्वपरतो, 

तेंव्हव इतरवांच्यव आदिवालव, िलु्यवांनव आर्वहन करीत असतो. 



अथवात ्र्तःचे र्व्तर् न श्र्कवरतव प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य बोलल्यव 

जवत.े  

 

अिव प्रकवरचे भवष्ट्य सिवजवत चवलत असते, तेंव्हव चवांगलव 

िनषु्ट्यही भ्रिवत सवपडतो. िवश्वत शर्कवसिवगवार्र असललेव िवत् 

यव भवष्ट्यवने िोह पवर्त नवही. कवरि यव िवगवात अनवसशक्तचे 

प्रयोजन आह.े  

 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर। 

असक्तो शह आचरन ्किा परि ्आप्नोशत परूुर्षः।।(३-१९) 

 ***** 

 

३-१९: 

" असक्तो शह आचरन ्किा परि ्आप्नोशत परूुर्षः" 

(शनष्ट्कवि कवयवाद्ववरे आत्िोन्सनशत) 

 

दरे् सर्ा जवििवरव, कतवा आह ेआशि श्रीकृष्ट्ि जर दरे् होते तर 

त्यवांनी पवांडर्वांनव जगुवर खेळण्यवस कवां थवांबशर्ले नवही!शकां र्व 



िवनर्सांहवर होिवरे यदु्ध कवां थवांबशर्ले नवही?असव र्वद सिवजवत 

होतो.  

 

िनषु्ट्यवलव सर्ा Readymade शिळवले असते तर त्यवच्यव बशुद्धलव 

चवलनवच शिळवली नसती. त्यवचे Role त्यवलव कळलेच नसते. 

यदु्धवत अजुानवबरोबर श्रीकृष्ट्ि होते, पि लढवयचे अजुानवलव होते. 

अजुानवलव जीर्नयवते्तील िवगा शदसत नवही. श्रीकृष्ट्ि िवगा 

दवखर्तवत, पि चवलवयचे अजुानवलवच असते.  

 

पवांडर्वांनव न्सयवय शिळवर्व यवसवठी धिायदु्ध ठरले असते. अजुानवचे 

शनयतकवया यवच धिायदु्धवचव भवग असतो. अजुान आपल्यव 

अज्ञवनवलव Challange न करतव धिायदु्धवलवच Challange 

करतो. ्र्तःचे अज्ञवन न श्र्कवरतव इतर िदु्यवर्र लि Divert 

करिे अिी सिवजवत सांर्य असते. यवच सांर्यीलव भगर्तगीतेने 

प्रकविवत आिले आह.े यव सांर्यीिळेु प्रश्नवचे शनदवन होत नवही. 

शर्र्षयवची शनशिशतय होत नवही. कवरि िखु्य शर्र्षयवलव Divert 

करिे हवच हते ुअसतो.  

 

िनषु्ट्य "िी योग्य" सिजनुच जगत असतो. यवसवठी तो आपल्यव 

Belief system चव उपयोग करतो. जसे धिारवजवने जगुवरवचे 



शनिांत्ि श्र्कवरले. तसेच िनषु्ट्य योग्य नसलव तरी ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी ्र्तःच्यव Belief system चव उपयोग करतो. 

जस ेअजुान आपले शनयतकवया पवप आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी 

भवष्ट्य करतो.  

 

िनषु्ट्यवने योग्यच व्हवरे् ह ेभगर्तगीतेलव अपेशित आह.े र् योग्य 

कवय आह ेह ेसवांगत आह.े िनषु्ट्यवची "अज्ञवनी vs ज्ञवनी" ही 

भशुिकव ्पि होण्यवसवठीच किा, ज्ञवन, धिा, ईश्वर यवांची शनशित 

भशूिकव ्पि करीत आह.े  

 

*किा : 

जगवत सर्ा लोक कवयारत असतवत र् कवयवानेच शर्कवस होतो 

अथवात कवया जीर्नशर्कवसवत िखु्य सवधन आह ेहव भगर्तगीतेचव 

सांदिे आह.े कुिवजर्ळ सर्ा श्रीिांशत असते, आत्ितिृ(सखुी) 

असतवत. तरी आदिवासवठी कवयारत असतवत. जसे रवजव जनक. 

सविवन्सयवांनव शनशककय करिे हव बशुद्धभेद असतो.  

 

त्िवद ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर। 

असक्तो शह आचरन ्किा परि ्आप्नोशत परूुर्षः।।(३-१९) 

किाशि एर् शह सांशसशद्धां आश्थतव जनकवदयः।(३-२०) 



न बशुद्धभेदां जनयेद ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्।(३-२६) 

 

*ज्ञवन  

(Attachment vs. Detachment) : 

 

शर्ज्ञवनवने शनशर्ार्वद जगवत िवशन्सत घडर्नु आिली. 

ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेुच प्रश्नवचे शनदवन होते, उपवय शिळतो. भगर्तगीतेने 

ज्ञवनवलव सर्ाश्रेष्ठ सांबोधले आह.े  

िनषु्ट्यवचे जीर्न शसशित कवळवसवठी असते. यव जीर्नवत 

Survival mode िध्ये जगत असलव तरी किा शर्कवसवचे 

िहत्र्वचे सवधन असते. Survival mode िध्ये सकवि कवयवाची 

िवनशसकतव असते. यवच िवनशसकतेत बदलवर् घडुन येण्यवसवठी 

Attachment vs. Detachment ह ेकिवाचे िवस्त्र आह.े  

ज्ञवन, िनषु्ट्यवचे Consciousness, शर्श्वसांचलन यव सर्वांचव सांबांध 

ईश्वर यव सांजे्ञद्ववरव भगर्तगीतनेे सवधलेलव आह.े ज्यविळेु यव 

शर्श्ववतील िनषु्ट्यवची भशूिकव ्पि होते. र् "अिवश्वतवकडुन 

िवश्वतवकडे" यव आत्िोन्सनशत िवगवाचव हते ु्पि होतो. यवचसवठी 

Attachment vs. Detachment ह ेकिवाचे िवस्त्र ्पि होते. हचे 

िवस्त्र बांधन-िोि यव िवस्त्रवचव आधवर आह.े  

 



(बांधन -िोि) 

 

धिवात पवप-पणु्य, ्र्गा-नरक ह ेभवष्ट्य असते. म्हिनु धिवापेिव 

ईश्वरवच्यव भशूिकेलव श्रेष्ठ ठरशर्ले आह.े ज्यविळेु बांधन-

्र्वतांत्र्य(िोि) ह ेिवस्त्र िहत्र्वचे ठरते.  

(Belief system vs Self confidence) 

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

सवर : 

"To work without attachment is to work without the 

expectation of reward or fear of any punishment in 

this world or the next. Work so done is a means to 

the end, and God is the end. " 

-Ramakrishna 

 

 ********** 

  



 (३. २०) 

********************* 

किािैर् शह सांशसशद्धि ्आश्थतव जनकवदयः। 

लोकसांग्रहि ्एर् अशप सांपश्यन ्कतुाि ्अहाशस ।। 

********************** 

(३-२०) : 

"किािैर् शह सांशसशद्धि ्आश्थतव जनकवदयः" 

(Inner management of great people) 

 

 

"श्रेष्ठ लोक" यवशर्र्षयी सिवजवत बरेच गैरसिज असतवत. तरी 

लोक ्र्तःलव श्रेष्ठ ठरशर्ण्यवसवठी तलुनव, सिथान (Judgement 

thinking) यवचव र्वपर करतवत. सिवजवत (लोकवांसवठी) श्रेष्ठ 

असिे, ज्यवांचे अनसुरि सविवन्सय लोक करतवत र् श्रेष्ठत्र् 

अनभुर्िे यव दोन गोिी शभन्सन आहते. एक Extrvert तर दसुरी 

Introvert ठरते. यव दोन्सहीचव सिन्सर्य भगर्तगीतेने सवधलव 

आह.े  

 



श्रेष्ठ होण्यवची इच्छव म्हिजे श्रीिांती, उच्च पदवची इच्छव 

(भोगैश्वया) असते. ही भौशतक असते. यव इच्छेलव ियवादव नसते. ही 

अयकु्त (सकवि िवनशसकतव) श्थशत असते.  

इदि ्अद्य ियव लब्धि ्इिां प्रवप्से िनोरथि ्।(१६-१३) 

 

श्रेष्ठत्र् अनभुर्िे ही उच्च जीर्नवची सवधनव असते. हवच 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

श्रेष्ठ, कतृात्र्र्वन िनषु्ट्यवची योजक िितव, कवयवाचव एकशनिय, 

शनष्ठव Excellence, शनष्ट्कवि कवया अिी ठळक र्ैशिषे्ठ असतवत. 

तो कवयारत नसलव तरीही कवयारत असतो.  

सर्ाकिवाशि िनसव सांन्सय्यव्ते सखुां र्िी। 

नर्द्ववरे परेु दहेी नैर् कुर्ान्सन कवरयन ्।।(५-१३) 

 

सां्कवर यव सांदभवात हचे Inner management असते.  

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचरन ्। 

असक्तो शह आचरन ्किा परि ्आप्नोशत परुुर्षः।।(३-१९) 

किािैर् शह सांशसशद्धि ्आश्थतव जनकवदयः। 

लोकसांग्रहि ्एर् अशप सांपश्यन ्कतुाि ्अहाशस।।(३-२०) 



 

भगर्तगीतव श्रेष्ठ लोकवांच्यव यवच Inner management 

चे(श्रेष्ठवांचव शर्कवसिवगा) ज्ञवन ्पि करीत आह.े  

 

व्यर्हवरवत इच्छवपतुीसवठी कवया असते. यवतील कवया 

शर्कवसिवगवात सवधन असते. यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय 

असतो, शर्चशलत होत नवही (द्वन्सद्विोहशनिुाक्त). तर सकवि 

िवनशसकतेत शर्चशलत होतो.  

 

यव व्यर््थवपनवत यज्ञ, दवन, तप (कवयीक, र्वशचक, िवनशसक) 

असे तीन किे असतवत.  

यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयां एर् तत ्। 

यज्ञः दवनां तपैिैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि ्।।(१८-५) 

 

यव शर्श्ववत यज्ञरुपवने किा घडत असतवत. सशृिचिप्रर्तान यव 

सांदभवात यज्ञ यव िब्दवने सशृितील किवालव सांबोधले आह.े  

 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 



यज्ञ शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात कवयवाची व्यर््थवपन कलव ठरते.  

यज्ञवथवात ्किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः। 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।।(३-९) 

 

सवर: 

यव शर्श्ववत भवर बन ुनकव हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

 

्र्वर्लांशब होण्यवसवठी (िरीरयवत्व, योगिेि) किा करवर्चे 

लवगते. यवच किवाद्ववरे सशृिचिप्रर्तान होत असते. हचे रह्य 

जविण्यवचव शर्र्षय आह.े  

 

ऐश्वयाप्रवशिसवठी किा िनषु्ट्य जवितो. (सकवि िवनशसकतिेळेु 

शर्चशलत होतो. ) शर्चशलत न होण्यवची िशक्त म्हिजे योग र् 

योगवसवठी कवया जवििे हव आध्यवशत्िक व्यर््थवपनवचव शर्र्षय 

बनतो. यवचिळेु िवनशसक िशक्त, धैया, शनभायतव लवभते.  

 



"कि सह कर ही सबसे िजबतू लोग शनशिात होते हैं; सबसे िहवन 

चररत्ों पर घवर् के शनिवन होते हैं।" 

- खलील शजब्रवन 

****** 

(३-२०): 

"लोकसांग्रहि ्एर्अशप सम्पश्यन ्कतुाि ्अहाशस" 

(जगवलव किवाचव सांदिे हर्व!) 

 

१. ्र्तःच्यव जीर्नवतील सविवन्सय-श्रेष्ठ श्रेिी: 

िनषु्ट्य आपवपल्यव ्र्भवर्वनसुवर जगत असतो. त्यवची जीर्नयवत्व 

सविवन्सय पवतळीर्रच चवल ुअसते. यव पवतळीर्र सकवि कवयारत 

असल्यविळेु द्वन्सद्वर्िही होतो.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वन्सद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

सविवन्सय पवतळीर्र असल्यविळेुच जगवत इतरवांनी बदलवरे् अिी 

िनषु्ट्य इच्छव करतो. जगवर्र शटकव करतो.  

"Everyone thinks of changing the world, but no one 

thinks of changing himself. " 

Leo Tolstoy------ 



 

 भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव येथेच सवर्ध करते. शर्चलीत होिे, 

द्वन्सद्वर्ि होिे ही सविवन्सय अर््थव असते. तर जीर्नवचे श्रेष्ठत्र् ह े

िवनर्ी जीर्नवचे ध्येय असत.े ह ेश्रेष्ठत्र् म्हिजे ्र्तःिध्ये बदल 

घडर्नु आितो. यवच श्रेष्ठत्र्वचे द्ववर भगर्तगीतव उघडुन दतेे. 

यवचव आधवर ज्ञवन-अज्ञवन असतो.  

 

"Before changing the whole world, you need to 

change your own world. " 

Myra Yadav 

२. जीर्नशर्कवसवतील ज्ञवन-अज्ञवन श्रेिी: 

सविवन्सय-श्रेष्ठ, श्रीिांत-गरीब अिव श्रेिी सिवजवत आढळतवत. 

शनट्त्िी यव तत्र्ज्ञवने सां्कवर यव सांदभवात Herd morality र् 

Master morality असव भदे केलव. ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ असल्यविळेु 

ज्ञवनी-अज्ञवनी यव दोन सर्वात िहत्र्वच्यव श्रेिी ठरतवत.  

*सविवन्सय र् श्रेष्ठ यवांत चवांगलेपिव Common असतो. चवांगलेपिव 

यव सांदभवात भगर्तगीतेत दरै्ी-आसरुी अिव दोन श्रेिीलव ज्ञवन-

अज्ञवन यव सांदभवात प्रकविवत आिले आह.े  

*सविवन्सय र् श्रेष्ठ यव सांदभवात दसुरव िदु्दव कवयारत असिे 

common आह.े जीर्नप्रर्वसवत किा सवधन आह.े श्रेष्ठ शनष्ट्कवि 



कवयारत असतो, तर सविवन्सय "चवांगले" यव सांदभवात चवांगले म्हिवरे् 

ही इच्छव करतवत यविळेु परवर्लांशब ठरतवत. सविवन्सय सकवि 

िवनशसकतेिळेु ज्ञवनी-अज्ञवनी यव सांदभवात अज्ञवन ्तरवर्र फेकल्यव 

जवतो. तर श्रेष्ठ एकशनियवने, शर्श्ववसवने िवगाििि करतो.  

३. श्रेष्ठवांचव िवगा : 

सविवन्सयवचे िवनसिवस्त्र यव सांदभवात श्रेष्ठ-कशनि हव िवनसिवशस्त्रय 

शर्र्षयही होर् ुिकतो. पि श्रषे्ठवांचव Standard िवगा यव सांदभवात 

ज्ञवनी-अज्ञवनी यवच श्रेिीचे िहत्र् असते. जगवत शकतीही श्रेिी 

(श्रीिांत-गरीब, शििीत-अशििीत, चवांगलव-र्वईट इ. )असल्यव 

तरी ज्ञवनी-अज्ञवनी ही श्रेिी (शर्भवगशि) सर्वात िहत्र्वची ठरते. 

"तिसो िव ज्योशतगािय"अथवात अितृत्र्वय कल्पते" हव 

Standard िवगा असतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. 

शनष्ट्कवि कवयारत असतो. कवयवाचव एकशनिय असतो.  

यवच Standard चे आधवरवर्र अज्ञवनवची ओळख करुन ज्ञवनवने 

सांिय छेदिे आर्श्यक असते. अजुानवलव अज्ञवनवची ओळख होते 

र् त्यवचव श्र्कवर करतो. भगर्तगीतव सांदिे दतेे,  

"योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्" 

४. आदिा : 

सविवन्सय श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतो, म्हिनु श्रेष्ठवांनी गरज नसली तरी 

कवयारत असिे आदिवासवठी आर्श्यक असते. अजुान जसे 



सिवधवनवसवठी शनशककयतेचे तत्र्ज्ञवन बनशर्तो, तसेच सविवन्सय 

आपल्यव सिवधवनवसवठी तत्र्ज्ञवन बनर्ीत असतो. यविळेु चकुीचे 

सांदिे सिवजवत जवतवत. शनशककयतेचे सिथान करिे सिवजवलव 

आळिी करिे असते. कवरि सविवन्सयवलव शर्कवसवसवठी 

कवयवाचीच गरज असते.  

 

लोकसांग्रहि ्एर्अशप सम्पश्यन ्कतुाि ्अहाशस।(३-२०) 

यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः।(३-२१) 

 

सवर : 

ह ेजीर्न शसशित कवळवसवठी लवभलेले असले तरी यवांत िोठी 

सांशध दडलेली असते. यव सांशधची ओळख होिे िहत्र्वचे आह.े 

सविवन्सय जीर्न तर सर्ा लोकच जगत असतवत. श्रेष्ठ जीर्नवचव 

अनभुर् िवत् फक्त ्र्तःच घरे् ुिकतो. हवच भगर्तगीतेचव सांदिे 

आह.े  

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि ्। 

ते द्वन्सद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 *******  



 (३-२१) 

************************* 

यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तद ्तद ्एर् इतरो जनः। 

स यद ्प्रिविां कुरुते लोकव तदनरु्ताते।। 

************************* 

 

(३. २१)/१ : "यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः " 

 

सिवजवत Master र् Herd अिव दोन प्रकवरच्यव Morality 

आढळतवत र् तदनसुवरच िवनशसकतव बनते असे भवष्ट्य शनट्त्िी 

यव तत्र्ज्ञवने केले होते. भगर्तगीतेत "श्रेष्ठ " सांदभवात शनशित ज्ञवन 

र् त्यवची िवनशसकतव ्पष्ठ केली आह.े  

 

यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तद ्तद ्एर् इतरो जनः। 

स यद ्प्रिविां कुरुते लोकव तदनरु्ताते।।(३-२१) 

 

सविवन्सय जीर्न जगण्यवचव िलुभतू शसद्धवांत Survival र्र 

आधवररत असतो. यवतनुच त्यवच्यव सखुवच्यव, िोठेपिवच्यव 

सांकल्पनव ठरत असतवत. जीर्नवत यि्र्ी व्हवर्े, सखुी व्हवरे्, 



िोठे व्हवर्े इ. िनषु्ट्यवच्यव ्र्वभवशर्क इच्छव असतवत. तर िोठे 

म्हिवर्े, चवांगले म्हिवरे् अिवही सखुवच्यव सांकल्पनव बनत 

असतवत.  

 

प्रत्यिवत तो जे श्रेष्ठत्र् िवन्सय करतो, त्यवच्यव आचरिवचे अनसुरि 

करीत असतो. यविळेुच सिवजवत Judgement thinking यवचव 

र्वपर करुन चवांगले र्वईट, लहवन िोठे, पवप पणु्य, श्रीिांत गरीब यव 

आधवरवर्र तलुनवत्िक भवष्ट्य चवलत असते. यवप्रिविे सिवजवतील 

श्रेष्ठत्र्वच्यव सांकल्पनव िनषु्ट्यच ठरशर्त असतो.  

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नवचे जसे ज्ञवन होत असते, तसव आपल्यव 

िितेनसुवर प्रयत्निीलही असतो. िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवच्यव, 

श्रेष्ठत्र्वच्यव सांकल्पनव कोित्यवही र् किवही असल्यव तरी त्यवची 

प्रत्यि कुरुिेत्वर्रच (Field of work) पररिव ठरत असते. येथे 

त्यवची िवनशसकतव बोलत असते.  

 

अजुान शर्द्यवसांपन्सन, यदु्धपवरांगत, दरै्ीगिुसांपन्सन असलव तरीही 

कुरुिेत्वर्र त्यवची श्थशत सविवन्सयवसवरखी िोकवकुल (श्रषे्ठवांनव 

अिोभशनय)बनते. र् येथेच श्रीकृष्ट्ि सविवन्सय र् श्रेष्ठ यवांतील भेद 

्पि करतवत.  



 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

श्रेष्ठ शर्कवसिवगवात दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

 

जीर्नवच्यव श्रेष्ठत्र्वचे दवलन िनषु्ट्यवसवठी उघडे असले तरी त्यव 

दवलनवत ्र्तः प्रर्ेि करवर्व लवगतो. कवरि येथे कोितचे 

बवह्ज्ञवन कवि करीत नवही, तर िनषु्ट्यवच्यव अांतरांगवत असलेली 

उच्च चेतनव(जी कवांही गीतवभक्त Krishna Consciousness 

म्हिनु ओळखतवत) शियविील होत असते. दसुर् यव िब्दवत 

िनोशर्ज्ञवनवतील उच्च ज्ञवन कसे र् कवां र्वपरवयचे? यवचे सशर््तर 

ज्ञवन दिेवरे एकिेर् िवस्र म्हिनु भगर्तगीतेची जगवत ओळख 

आह.े भगर्तगीतेचव तत्र्ज्ञ भक्त इिसान * म्हितो,  

 

"Be yourself; no base imitator of another, but your 

best self. There is something which you can do 

better than another. Listen to the inward voice and 

bravely obey that. Do the things at which you are 

great, not what you were never made for.  

-Ralph Waldo Emerson " 

 



भगर्तगीतेत सविवन्सय र् श्रेष्ठ यवांतील भदे शर्शर्ध प्रकवरे श्रीकृष्ट्ि 

्पि करुन सवांगतवत. सविवन्सय लोकवांत र्वघ र् बकरी यवद्ववरव हव 

भेद प्रशसद्ध असतो. अजुानवलव श्रीकृष्ट्ि परुुर्षव्यवघ्र सांबोधनु 

श्रेष्ठत्र्वच्यव दवलनवत प्रर्ेि करण्यवसवठी Motivate करतवत.  

 

शनियां ििृ ुिे तत् त्यवगे भरतसत्ति ्। 

त्यवगो शह परुुर्षव्यवघ्र शत्शर्धः सांप्रशकशतातः ।।(१८-४) 

 

त्यवग यव सांदभवात "परुुर्षव्यवघ्र" ह ेशर्िेर्षि र्वपरल.े र्वघ प्रसांगी 

भकेुलव रवहिे पसांत करतो पि गर्त खवत नवही. किा(शिकवर) 

करुन अन्सन शिळशर्तो. तसेच फलत्यवग कौिल्य सवधनु किवाद्ववरेच 

श्रेष्ठत्र्वच्यव दवलनवत प्रर्ेि करवयचव असतो.  

 

जगवतील सर्ालोक आपवपल्यव Belief system नसुवर, 

ज्ञवनवनसुवर जगत असतवत. श्रेष्ठ जीर्न जगण्यवच्यव प्रयत्नवत 

असिवरेही जीर्नवत त्यवांच्यव(यि्र्ी शर्र्षयीच्यव) सांकल्पनेनसुवर 

यिही शिळशर्तवत. जसे रवज्यसखु अजुानवच्यव दृशििपेवतच होते. 

पि ह ेयि िनषु्ट्यवलव सखुी करेलच यवची िवश्वती नसते. 

शसकां दरवने हचे सत्य िवन्सय केले. यवचे कवरि िनषु्ट्यवच्यव 



श्रेष्ठत्र्वच्यव सांकल्पनव त्यवांच्यव ्र्तःच्यव Perception नसुवर 

असतवत.  

 

म्हिनुच भगर्तगीतेतील श्रेष्ठत्र्वचे ज्ञवन "Timeless 

Leadership "म्हिनुही ओळखल्यव जवते.  

 

"Discover the traits that makes you great and 

develop those to become all you can be. " 

 Demond Jackson,  

(Writer:Finding happiness in the Workplace) 

 

 *Ralph Waldo Emerson (1803-1873) said this 

about the Bhagavad Gita: "I owed a magnificent day 

to the Bhagavad-Gita... His answer was "He was 

fortified by the Bhagavad Gita which taught that if 

one were morally right, one need not hesitate to 

fight injustice.  

******** 

 



(३-२१)/२: 

"यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः" 

(श्रेष्ठवांचव िवगा) 

 

यशुधशष्ठरवलव यि प्रश्न करतो. "कः िवगा?"तेंव्हव यशुधशष्ठरवच ेउत्तर 

असते, जो िवगा श्रेष्ठ आचरि करतवत. त्यवच िवगवाचे अनसुरि 

सविवन्सय लोक करीत असतवत.  

 

श्रेष्ठवांचव हव िवगा कोितव?  

 

भगर्तगीतव यवर्रच भवष्ट्य करते.  

यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः। 

स यत ्प्रिविां कुरुते लोकवः तत ्अनरु्ताते।।(३-२१) 

 

अजुान शनयतकवया टवळण्यवसवठी धिाज्ञवन बोलतो. तेंव्हव 

सविवन्सयवलव िोभेल असे अजुानवचे (प्रज्ञवर्वदी) र्तान आह ेअसे 

श्रीकृष्ट्ि ठिकवर्नु सवांगतवत र् त ु"दरै्ीसांपशत्त"ने यकु्त असव 

जन्सिवलव आलेलव आह.े तलुव अिोभशनय आह.े िदु्र 

हृदयदौबाल्यवचवत्यवग कर.  



िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

यव पवश्वाभशूिर्र श्रेष्ठ आचरि करतवत, तोच िवगा अजुानवलव 

सवांगण्यवत येतो. र् हवच भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े कवरि िनषु्ट्य 

सविवन्सयवचे जीर्न जगतच असतो.  

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथा धनधुारः। 

तत् श्री शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि।।(१८-७८) 

 

 

सविवन्सयवचे जगिे: 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

 

श्रेष्ठवांचव िवगा: 

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

येर्षव त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 



ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

िनषु्ट्य सविवन्सयवचे जीर्न तर जगतच असतो. ज्यवांनव सविवन्सय 

जीर्न जगवयचे आह,े त्यवांच्यव जगण्यवर्र भगर्तगीतव आिेप घेत 

नवही. परांत ुजो श्रेष्ठ, ज्ञवनी ही ओळख घेर्नु जन्सिवलव आलेलव 

आह,े जगत आह,े त्यवच्यव जगण्यवर्र िवत् आिेप घेतलव आह.े  

 

जगवत अिक्य कवांहीही नवही. पि यवसवठी "योजक" दृशि हर्ी. 

अथवात योजकवांसवठी (Leadership) कवांहीही अिक्य नवही. र् 

यवचसवठी श्रेष्ठत्र्वचव िवगा जवििे आर्श्यक आहे.  

अिांत्ां अिरां नवश्त, नवश्त िलुि ्और्षधि।् 

अयोग्य परुुर्षां नवश्त योजकः तत् दलुाभः।। 

 

"A soul without a high aim is like a ship without a 

rudder. " 

-Eileen Caddy 

 

******** 



(३-२१)३:"स यत ्प्रिविां कुरुते लोकः तदनरु्ताते" 

 

जीर्नयवत्व vs. शर्कवसिवगा 

जन्सिवपवसनु ितृ्यपुवरे्तो चवल ुअसते तीच जीर्नयवत्व असते. यवच 

जीर्नयवते्त ठरल्यवप्रिविे शनयतकवया करण्यवस अजुानवलव 

अडचि जविर्ते. कवया टवळवयचे हचे त्यवने ठरशर्ले असते. 

आपली भशूिकव योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी धिवाचे ज्ञवन 

सवांगतो.  

जीर्नयवते्त अडचि जविर्ली, दःुख आले तर! जेंव्हव िनषु्ट्यवलव 

(आर्श्यक) कवया करवयचचे नसते तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवचव प्रयत्न करतो तेंव्हव त्यव प्रश्नवलव न हवतवळतव सरळ 

सिथान भवष्ट्य करतो, यविळेु र्व्तर् श्र्कवरीत नवही. तो 

द्वांद्विोहवच्यव जवळ्यवत सवपडतो. यविळेु बशुद्धभ्रि होतो. यवचवच 

अथा तो जीर्नवचव शर्कवसिवगा जवित नवही. अजुानवलव यवच 

शर्कवसिवगवाचे अज्ञवन असत.े भगर्तगीतव यवच "शर्कवसिवगवाचे 

"ज्ञवन सवांगते. यवचसवठी "बशुद्धयोग" प्रयोजन असते. "अितृत्र्वय 

कल्पते" हव शर्कवसिवगा जवितो.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 



श्रेष्ठ िनषु्ट्य शनत्य शर्कवसिवगवार्र असतो. यव िवगवार्र शर्चशलत न 

होतव शर्श्ववसवने कवयारत असतो. तो ्र्तःच्यव बशुद्धचव र्वपर 

करतो. त्यवचे जगिे प्रिवि असते र् सविवन्सय लोक यवच िवगवाचे 

अनकुरि करतवत.  

 

यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः। 

स यत ्प्रिविां कुरुते लोकः तदनरु्ताते।।(३-२१) 

 

यवप्रिविे भगर्तगीतव सविवन्सय र् श्रेष्ठ िनषु्ट्य यवांतील भेद दिाशर्ते. 

जीर्नयवत्व तर चवलिवरच आह,े पि श्रेष्ठ होण्यवसवठी 

शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन हव जीर्नवचव आदर असतो ह ेभगर्तगीतव 

्पष्ठ करते.  

 उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्। 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनव।।(६-५) 

 ******* 

  

  



(३-२२) 

************************* 

न िे पवथवाश्त कताव्यां शत्र्ष ुलोकेर्ष ुशकां चन। 

न अनर्विि ्अर्विव्यां र्ता एर् च किाशि।। 

************************* 

 

(३-२२): 

"न िे पवथवाश्त कताव्यां शत्र्ष ुलोकेर्ष ुशक्चन" 

(Audience vs. Hero) 

 

सहसव धिा, अध्यवत्ि यव शर्र्षयवसांबांधी ग्रांथवत (सिवजवत 

सखुिवांशत प्र्थवपीत होण्यवसवठी)जगवने कवय करवरे्?यव 

शर्र्षयवर्रच उपदिे असतो. पि भगर्तगीतेतील ज्ञवन व्यशक्तगत 

शर्कवसवसांबांधी आह.े  

 

Audience vs. Hero 

 

Everyone is Hero of his/her own story.  

 



"Heroic Imagination Project*( California) teaches 

people how to take effective action in challenging 

situations. HIP, translate the extensive research 

findings of social psychology and related fields into 

meaningful insights and tools that individuals can 

use in their everyday lives to transform negative 

situations and create positive change. " 

 

दिे, सिवज यवबवबत भवष्ट्य ऐकले तर सविवन्सयतः लोक तलुनव 

करतवत र् Audience ची भशूिकव घेतवत. "लोक ऐकतच नवही! 

अिी शटप्पशि करतवत. अथवात सिवजशर्कवस यव सांदभवात शकतीही 

ज्ञवन ऐकले तरी ्र्तःलव exclude करतवत. पि ्र्तःच्यव 

फवयद्यवचे असेल, ्र्तःचे सखुदःुख प्रभवशर्त होत असेल तर िवत् 

भवष्ट्य बदलते.  

 

शर्कवस यव सांदभवातच भगर्तगीतेतील सांपिुा ज्ञवनवचव हते ु

अजुानवच्यव सखुदःुखविी शनगशडत आह.े दःुख टवळण्यवसवठीच 

अजुानवने शनयतकवया न करण्यवची शनर्ड केलेली होती. 

योगिेिवसवठी, भोगैश्वयवासवठी कवया ही श्थशत Survival यव 



सांदभवात असते. हवच सांदभा घेर्नु सखुवसवठी रवज्यवची इच्छव नवही, 

िग किवाचे प्रयोजन किवलव? हव प्रश्न अजुान उपश्थत करतो.  

१. सविवन्सय श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत. श्रेष्ठवांजर्ळ(/श्रीिांत 

असलेले) शिळशर्ण्यवसवठी कवांहीही नसले तरी आदिवासवठी किा 

करिे आर्श्यक आह.े अन्सयथव लोक आळिी होतील. र् यवचे 

श्रेय(!) श्रेष्ठवांकडे जवईल.  

 

न िे पवथवाश्त कताव्यां शत्र्ष ुलोकेर्ष ुशक्चन। 

न अनर्विि ्अर्विव्यां र्ता एर् च किाशि।।(३-२२) 

 

२. सखु यव सांदभवात प्रसन्सनतव, िवांशत, दःुखवन्सत (शर्चशलत न होिे, 

योग) अिी व्यवख्यव भगर्तगीतेत केलेली आह.े  

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्।(६-२३) 

 

अ)ज्यव िवगवार्र(दःुखवने) शर्चशलत होत नवही, तो शर्कवसवचव 

िवश्वत(Standard) िवगा भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 



ब)सित्र्योगवने कवया करि/ेकवयवाद्ववरे योग हचे कवयाकौिल्य 

ठरते.  

योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

 

***** 

*(The Heroic Imagination Project (HIP) is a 

nonprofit organization, headquartered in San 

Francisco, California, it was founded by Dr. Philip 

Zimbardo, Professor Emeritus of Psychology at 

Stanford University. ) 

**** 

(३-२२): 

"न अनर्विि ्अर्विव्यां र्ता एर् च किाशि" 

 

 

कतृात्र् आशि श्रेष्ठत्र् यवांचव घशनष्ठ सांबांध आह ेहव िहत्र्वचव सांदिे 

भगर्तगीतव दते आह.े सविवन्सय लोक श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत. 

अनसुरि यव सांदभवात अांधवनकुरिही (Without reasoning) 

होत असत.े सिवजवतील श्रद्धव, शनष्ठव "Without reasoning" 



असतवत, तेंव्हव अांधश्रद्धव सांबोधल्यव जवते. अांधवनकुरि म्हिजे 

्र्तःच्यव बशुद्धचव र्वपर न करिे.  

 

अजुान शनशककयतेलव धिा(आदिा) ठरशर्तो. यवच िदु्यवर्र 

भगर्तगीतव सरुु होते.  

१. आदिा यव सांदभवात सिवजवत शनशककयतव पसरशर्िे म्हिजे 

सिवजवलव आळिी बनशर्िे असते.  

२. अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधिे हव भ्रिअसतो. र्व्तर् 

श्र्कवरल्यवर्र प्रश्नवची पवरदिाकतव येते. शनदवन होते. 

Reasoning र् Without reasoning यवतील भेद येथे ्पि 

होतो.  

 

"कतृात्र्" यव सांदभवातच लोकवांिध्ये शर्शर्धतव आढळते. 

कतृात्र्वनेच श्रेष्ठत्र् लवभत असते. पि श्रीिांतीिळेु श्रेष्ठत्र् लवभते 

असव कवांही लोकवांचव सिज असतो.  

"गरीब खवरे् भङु्कगडव तो भखुव िरो खवरे्।अिीर खवरे् तो 

िोकस"ुअिी एक रवज्थवनी म्हि आह.े श्रीिांत िवलव तर किा 

करण्यवची गरज नवही असव कवांही लोकवांचव सिज असतो.  

 

किा यव सांदभवात शर्शर्ध शनष्ठव असते,  



" िांदीर बवांधकविवत व्य्त असलेले तीन कवरवशगर रे्गरे्गळी िते 

िवांडतवत. एक म्हितो, पोटवसवठी कि करतो!दसुरव म्हितो 

िवझ्यविळेु िांदीरशनशिाती होत आह!ेशतसरव िशुता तरवित असतो, तो 

म्हितो दगडवत ईश्वर आह,े िी फक्त अनवर्श्यक दगड रे्गळे 

करीत आहो. " 

 

किा यव सांदभवात (१)योगिेिवसवठी कवया (२)रै्भर्प्रवशि, 

भोगैश्वयवासवठी कवया (३) सिहुकल्यविवसवठी कवया(४) जगतहीत, 

िवनर्कल्यविवसवठी कवया अिव शर्शर्ध शनष्ठव असतवत. यवनसुवर 

व्यशक्त आपल्यव सहजकवयवाचव र्वपर करतो.  

 

प्रत्येक ििवत किा घडते. कवयवाद्ववरे शर्कवस होतो. यव शर्कवसवत 

्र्तःचव योगिेि, सिहुकल्यवि, जगत-िवनर्कल्यवि यवांचव 

सिवर्ेि असतो. म्हिनु शनयतकवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (Exercise, 

योगः किास)ु हव सांदिे भगर्तगीतव दते आह.े  

 

व्यर्हवरवत कवया ठरते. अजुानवलव शनयतकवया शिळते. पि दःुखी 

िवल्यवर्र शनशककयतेचे सिथान करतो. शनशककयतेलव धिा, (आदिा) 

बनशर्िे सिवजवत भ्रि शनिवाि करिे ठरते. यवच सांदभवात श्रीकृष्ट्ि 



म्हितवत, िलव जीर्नवत शिळवले नवही र्व शिळर्वयचे आह ेअसे 

कवांहीच नवही. तरी िी कवया करीत आह.े  

 

न अनर्विि ्अर्विव्यां र्ता एर् च किाशि।(३-२२) 

यशद शह अहां न र्तेयां जवत ुकिाशि अतांशद्रतः। 

िि र्त्िा अनरु्तान्सते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः।।(३-२३) 

 

सविवन्सय श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतो. िी आळस सोडुन कवया केले 

नवही तर लोकवांचव बशुद्धभेद होईल. लोक आळिी होतील. म्हिनु 

आत्िज्ञवनी, अनवसक्त ज्ञवनी असलव तरी सिवजवत शनशककयतव 

पसरिवर नवही ही दितव श्रेष्ठवांनी घेिे आर्श्यक आह.े  

 

व्यवर्हवररक बोध: 

१. जीर्नशर्कवसवत कवयाच िहत्र्वचे सवधन आहे. हवच 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े यव सांदभवात योगिेि चवलर्ण्यवसवठी 

सिवजवत प्रत्येकवलव कवया उपलब्ध व्हवर्े ह ेसिवजव्यर््थेचे 

दवशयत्र् असते. सिवजिवस्त्री सिवजव्यर््थेची दृशि दते असतवत.  



२. हवर्ाडािध्ये यिश्र् व्यर््थवपनवचव अभ्यवस होतो. कतृात्र्वनेच 

इशतहवस घडतो. इशतहवसवतील कतृात्र्वचव सकवरवत्िक दृशिने 

अभ्यवस होिे आर्श्यक असते.  

३. किा कि नसनु सर्वांगीि शर्कवसवचे सवधन आह ेही भवर्नव 

व्यशक्तिध्ये रुजिे आर्श्यक असते. यव सांदभवात 

सहजकवया(आर्डीचे कवया, ्र्भवर्शनयतकवया), ्र्धिा 

(्र्तःच्यव िवगवातील Tiebreaker, ्र्तःचे approval), 

्र्तःचव शनिायअशधकवर, शनिायिितव यवचे िहत्र् रुजशर्िे 

िहत्र्वचे ठरते. हवच भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 

"Labour may be a burden and a chastisement, but it 

is also an honour and a glory. Without it, nothing 

can be accomplished. " 

Samuel Smiles(Writer of SELFHELP) 

 

 

 ******* 

  

  



(३-२३) 

************************ 

यशद शह अहां न र्तेयां जवत ुकिाशि अतांशद्रतः। 

िि र्त्िा अनरु्तान्सते िनषु्ट्यः पवथा सर्ािः।। 

************************ 

 

(३-२३) : 

" यशद शह अहां न र्तेयां जवत ुकिाशि अतांशद्रतः" 

(श्रेष्ठवांचे कताव्य-Master vs Herd morality) 

 

 

*श्रेष्ठवांचव िवगा र् सविवन्सयवांचव िवगा : 

 

श्रेष्ठवांचव िवगा(Master) : 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

 सविवन्सयवांचव िवगा (Herd): 



यद ्यद ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः। 

स यत ्प्रिविां कुरुते लोकः तदनरु्ताते।।(३-२१) 

 

अथवात जगवत१. ्र्तः शनिाय घेिवरे र् २. अनसुरि करिवरे असे 

दोन प्रकवरचे लोक जगवत असतवत. सां्कवर(Morality) यव 

सांदभवात श्रेष्ठ र् सविवन्सय अिी शर्भवगशि केली तर Master 

morality िध्ये शनिाय घेिवरे असतवत, जबवबदवरी श्र्कवरतवत. 

तर अनसुरि करिवरे Herd morality िध्ये येतवत, ते प्रज्ञवर्वदी 

असतवत. यवच दोन Morality चव पररिवि त्यवांच्यव िवनशसकतेत 

आढळतो.  

 

*भगर्तगीतेची पवश्वाभशूि: 

अजुान दःुखी िवलव असतव आपले कवया पवपकिा ठरशर्ण्यवसवठी 

धिवाचव र्वपर करतो. अथवात र्व्तर्/जबवबदवरी न श्र्कवरतव 

शनशककयतेचे सिथान करिे हीच Herd िवनशसकतव असते. म्हिनु 

दःुखी अजुानवलव म्हटले,  

 

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरि ्अजुान।(२-२) 

अथवात ही श्रेष्ठवांनव अिोभशनय भशूिकव आह.े  



 

िहशर्षा र्वशल्िकीचव परु्वाश्रशिचव र्वल्यव डवकु असतो. पवपकिवाचव 

जबवबदवर त ुएकटव आहसे हे र्व्तर् र्वल्यवलव कळते र् 

्र्तःिध्ये बदल घडर्नु आितो. अजुान ्र्तःचे र्व्तर् 

श्र्कवरतो. यदु्ध दःुखदवयी आह ेम्हिनु शनशककय िवलो ही कबलुी 

दतेो. यवच कबलुीत त्यवचव प्रश्न येतो, दःुखिशुक्त किी होईल? 

 

*श्रेष्ठवांचे कताव्य: 

 

िनषु्ट्यवलव यव जीर्सशृित सर्ाश्रेष्ठ जीर्न लवभलेले असते. यव 

जीर्नवचे सवथाक करण्यवची सांशध त्यवलव लवभली असते. पि यव 

जगवत सर्ा लोक (Herd) Survival mode िध्ये जगत 

असतवत. त्यवांनव योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी, गरजवपशुतासवठी 

कवयवाची गरज असते. म्हिनुच गरज नवही तर कवया किवलव! हव 

अजुानवलव प्रश्न पडतो. म्हिनु जीर्नवत कवयवाचे िहत्र् highlight 

करिे ही भगर्तगीतेची Priority बनते.  

 

सविवन्सयवांनी आपलव योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी कवया करवर्े यवची 

दितव श्रेष्ठवांनी घिेे आर्श्यक आह.े पैसव असेल तर किा 

किवलव? हव सविवन्सयवांचव प्रश्न असतो. श्रेष्ठवांचव नवही. श्रीकृष्ट्ि 



म्हितवत, िलव तै्लोक्यवतही शिळशर्ण्यवलवयक कवांहीही नवही तरी 

िी कवया करतोच. कवरि श्रेष्ठवांनी कवया केले नवही तर त्यवांचे 

अनसुरि सविवन्सय करतवत. यविळेु ते सविवन्सयवांनव नकळतपिे 

आळिी बनशर्िवरे ठरतवत.  

 

यशद शह अहां न र्तेयां जवत ुकिाशि अतांशद्रतः। 

िि र्त्िा अनरु्तान्सते िनषु्ट्यः पवथा सर्ािः।।(३-२३) 

 

*सवर: 

अध्यवत्ि जीर्नवत Transformation चे िवध्यि : 

व्यर्हवरवत न्सयवय शिळवलव नवही म्हिनु िहवभवरतवत अखेर धिायदु्ध 

ठरते. सविवन्सयवांचव िवगा र् श्रषे्ठवांचव िवगा यवत कवया (Common) 

सवधन असते. शनयतकवयवालव ्र्धिा करुन कवयवाद्ववरे 

शसशद्ध/योग/िशक्तसवधनव हव श्रेष्ठवांचव िवगा असतो. यवचवच अथा 

जीर्नवत शनिायअशधकवरवचे, दृढशनियवचे िहत्र् कळले तर 

शनष्ट्कवि कवयवाचे िहत्र् कळते अथवात अध्यवत्िवचे िहत्र् कळते.  

 

शसशित कवळवसवठी यव भतूलवर्र अर्तरलेलव िनषु्ट्य यव 

जीर्सशृित श्रेष्ठ आह.े यव सर्ाश्रेष्ठ जीर्वचव आदर करव, त्यवचव बांध ु

व्हव, त्यवचेिी ित्रु्त आचरि करु नकव हव भगर्तगीतेचव सांदिे 



आह.े यविळेुच सविवन्सय(Herd) िवनशसकतव ते श्रेष्ठ(Master) 

िवनशसकतव अिव Transformation च्यव िवस्त्रवचे िहत्र् कळते.  

 

****** 

(३-२३)"िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः" 

 

 

'लोक सर्वाथवाने िविवच िवगा अनसुरतवत' हचे verse (र्वक्य) 

भगर्तगीतेत दोनदव आलेले आह.े  

१. श्रीकृष्ट्िवची" िनषु्ट्य" ही ओळख र्  

२. "ईश्वर "ही ओळख 

 

१. (श्रेष्ठ)िनषु्ट्य "ओळख: 

कः िवगा? हव प्रश्न यि धिारवजवलव करतो. धिारवज उत्तरतो, जो 

िवगा श्रेष्ठ िनषु्ट्य आचरि करतो. यवचेच अनसुरि सर्ासविवन्सय 

लोक करतवत.  

 



श्रेष्ठ जो िवगा आचरि करतवत, त्यवचेच अनसुरि सविवन्सय लोक 

करतवत. म्हिनु सविवन्सयवांनी कसे आचरि करवरे् यवसवठी श्रेष्ठवांनी 

्र्तः आदिा ठेर्वर्व. यवसवठी श्रीकृष्ट्ि ्र्तःचे उदवहरि दतेवत.  

यशद ही अहां न र्तेयां जवत ुअकिाशि अतांशद्रतः। 

िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः।।(३-२३) 

अथवात िी शनशककय िवलो तर लोक िविव िवगा अनसुरुन आळिी 

होतील. सविवन्सयवांनव योगिेिवसवठी कवयवाचीच गरज असते. म्हिनु 

श्रेष्ठवांनी (किवाची गरज नसली तरी) आदिवासवठी किा करवरे्. 

सविवन्सयवांनव शनशककय करुन बशुद्धभेद करु नय.े  

अथवात शनशककयतचेे सिथान करिे श्रेष्ठवांसवठी अयोग्य आह.े अजुान 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो. यवच 

पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतेने जीर्नशर्कवसवत किवालव प्रवधवन्सय शदले 

र् िनषु्ट्यवची सविवन्सय र् श्रेष्ठ अर््थव यवतील भेद ्पि केलव. 

अजुानवची (दःुखी) भशूिकव श्रषे्ठवांनव अिोभशनय आह ेअसे दिार्नु 

शदले र् श्रेष्ठ भशूिकेचे ज्ञवन सवांशगतले.  

 

२. "ईश्वर"ओळख 

 

ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवन ्तथैर् भजवम्यहि ्। 

िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः ।।(४-१०) 



िनषु्ट्य ईश्वरवलव जसव ओळखतो(ज्यव भवर्वने ओळखतो) तसव 

भजतो. यव लोकी ईश्वरवलव दरे्तवरुपवत किवाच्यव फलशसशद्धसवठी 

भजत असतवत.  

कवङ््कितः किािवां शसशद्ध यजन्सत इह दरे्तव।(४-१२) 

 

अजुानवलव ईश्वरवची िळु ओळख करुन शदली .  

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनरु्षीं तनिु ्आशश्रति ्। 

परां भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि ्।।(९-११) 

 

धिा्थवपनसेवठी यवच ईश्वरवने (तत्कवशलन) र्तािवनवत िनषु्ट्यरुपवत 

अर्तवर घतेलव आह,े ही श्रीकृष्ट्िवने ्र्तःची ओळख शदली. 

िनषु्ट्य, जगत र् ईश्वर यवांचे नवते ्पि केले.  

जन्सि किा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः। 

त्यक्त्र्व दहेां पनुजान्सि नैशत िविेशत सो अजुान।।(४-९) 

 

सशृिच्यव िवश्वत सांचलनवत(सशृिचि, जगतशहतवय) ईश्वरवची ही 

"कतवा" भशूिकव असते. ह ेकतेपि प्रकृशतच्यव िवध्यिवतनु घडर्नु 

आितो. म्हिनु ईश्वर ्र्तः कतवा असनुही अकतवा असतो.  

त्य कतवारि ्अशप िवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि ्।(४-१३) 



हव ईश्वरभवर् (ईश्वरवचे शदव्य जन्सिकिा) जविनु श्रेष्ठ िनषु्ट्य िविेच 

कवया करतो र् ्र्तःलव अकतवा जवितो.  

 

न आदते्त क्यशचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्ांशत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

 

अजुान िोहविळेु अश्थर होतो. त्यवची बशुद्ध कवय योग्य? यवचव 

शनिय करु िकत नवही. (पररिवितः दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध 

करिे अयोग्य ठरशर्तो. ) अथवात बशुद्ध भ्रि पवर्ते. िेर्टी अजुान 

म्हितो, "निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व" 

* यवप्रिविे श्रेष्ठ अर््थेत िनषु्ट्य ्र्तःचे जीर्न जवितो. 

्र्तःच्यव बशुद्धचव र्वपर करतो. ्र्तःच्यव िवगवाची जबवबदवरी 

श्र्कवरतो. िवगवार्र असतवांनव (दःुखवने) शर्चशलत होत नवही. 

शर्श्ववसवने िवगा चवलत असतो. त्यवचव ्र्तःर्र शर्श्ववस असतो.  

 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति ्।(७-१८) 

अथवात ज्ञवनी ईश्वरवच्यव उत्ति गशतत असतो.  

 

 



*व्यवर्हवररक बोध : 

जगवचव इशतहवस कतृात्र्वने घडलेलव असतो. कवया करिे ही प्रकृशत 

आह.े जीर्ांतपिवतच ईश्वरवच ेरह्य आह.े प्रकृशत र् ईश्वर यवद्ववरव 

सशृि सांचशलत असते. ्र्तःच्यव जीर्नवचे सांचलन ्र्तःचे िेत् 

आह.े यव सांचलनवत दःुखी (शचांतव, शनरवि, भयग्र्त) होि,े 

शनशककयतेचे सिथान करिे, नकवरवत्िक असिे, अज्ञवनवलव ज्ञवन 

दिाशर्िे ह ेचवांगल्यव िनषु्ट्यवसवठी अज्ञवन ठरते. यव अज्ञवनविळेु 

बशुद्धभ्रि होतो. चवांगलेपिवची जगवलव गरज असते. पि 

अज्ञवनविळेु त्यवने ्र्तःलवच शनष्ट्प्रभ केले असते. ही प्रकृशतचीच 

खेळी असते. म्हिनु चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे अज्ञवन, भ्रि दरु 

करण्यवसवठी जीर्नवचे श्रेष्ठत्र् जवििे हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय 

बनलव.  

 

 

 

 ********* 

  



 (३-२४) 

************************ 

उत्सीदयेःु इिे लोकव न कुयवां किा चेत ्अहि ्। 

सांकर्य च कतवा ्यवि ्उपहन्सयवि ्इिवः प्रजव।। 

************************ 

 (३-२४) : 

"उत्सीदयेःु इिे लोकव न कुयवां किा चेत ्अहि ्?" 

(किवाचे िनषु्ट्यजीर्नवतील िहत्र्) 

 

*श्रीिांती-गरीबी र् किा 

श्रीिांशत आशि गररबी हव सिवजवतील भदे लोक जवित असतवत. 

यव दोघवांकडे पवहण्यवची लोकवांची दृशिही शभन्सन असते.  

"गरीब खवरे् भुांगडव तो भकुव िरो खवरे्, अशिर खवरे् तो िौकस"ु 

अथवात फुटविे जर गरीब खवत असलव तर भकेुपोटी खवत आह ेर् 

श्रीिांत खवत असलव तर िौकवने खवत आह ेअिी रवज्थवनी म्हि 

आह.े यवप्रिविेच कुिी श्रीिांत असलव तर त्यवलव किा करण्यवची 

गरज नवही र् गरीब असलव तर कि करवर्े लवगतवत अिीही 

सिवजवत सविवन्सयवांची िवनशसकतव(Psychology) असते. यविळेु 

"किा" यव सांदभवात शनशित बोध नसतो. केर्ळ कवांहीतरी 



शिळशर्ण्यवसवठीच िनषु्ट्य किा करतो अिी सिवजवतील 

किवाशर्र्षयी जवि असते. यवनसुवरच अजुान म्हितो, िलव कवांशहही 

शिळर्वयचे नवही. म्हिनु यव (घोर) किवाचे िवझ्यवसवठी कवांहीही 

प्रयोजन नवही! 

 

यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतव ज्ञवनवचे द्ववर उघडते र् "जीर्नवत 

किवाचे िहत्र्" हव शर्र्षय चचेलव येतो. भगर्दगीतेचव शर्र्षय 

सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा असव Transformation चव 

असलव तरी "किा" ही यव शर्र्षयवत Priority आह.े  

 

किवाचव िखु्य हते ुकवांही शिळशर्ण्यवसवठी असलव तरी 

अनवसशक्त(Detachment) सवठी शनष्ट्कवि किा, 

योगवसवठी(दःुखवन्सतिशक्त) सित्र्योगवने किा, ईश्वरभशक्तसवठी 

अथवात "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च" यव हतेनेु १. 

सशृिसांचलनवसवठी सहकवया यव अथवाने(यज्ञ) किा २. 

िवनर्कल्यविवसवठी सतकिा अिव शर्शर्ध अथवाने किवाचे 

िनषु्ट्यजीर्नवतील िहत्र् भगर्दगीतव ्पि करीत आह.े  

 

*श्रेष्ठ-सविवन्सय र् किा 

 



िवनर्कल्यविवसवठी किा यव सांदभवात श्रेष्ठवांची भशूिकव िहत्र्वची 

असते.  

१. ्र्धिवाचरि : 

श्रीरविवलव "्र्धिा" यव सांदभवात र्नवचे रवज्य शिळते. ही कटु 

घटनव(यद ्तद ्अग्रे शर्र्षि ्इर्) असली तरी श्रीरविवलव त्यवांत 

िवनर्कल्यविवसवठी िहवन सांशध (पररिविे अितृोपिि)् आढळते.  

 

धरिधरुीन धरिगशत जवनी।... जहवां सब भवांशत िोर बड कवज।ू 

अयोध्यवकवांड(५२-३) 

 

अथवात यव कटुसत्यवत धिा्थवपनेचे शब्रद लपलेले असते. श्रेष्ठवांच्यव 

यव धिाकवयवात सत्कवया ह े्र्धिवाचरिच असते. सविवन्सय लोक 

सत्कवया म्हिजे पणु्यकवया, चवांगले दरै् यव सांदभवात जवित 

असतवत. श्रेष्ठ धिाकवया/सत्कवया यवलव ईश्वरकवया (ईश्वरगशत) जवित 

असतवत.  

 

औरु करै अपरवध ुकोउ और पवर् फल भोग।ु 

अशत शबशचत् भगर्ांत गशत को जग जवनै जोग ु। 

अयोध्यवकवांड(७७) 



 

यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतते अजुानवसिोर कटुप्रसांग असलव तरी 

ती धिागशत, ईश्वरगशत जविनु किा कर असव सांदिे आह.े  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

२. आदिवासवठी किा : 

 

सविवन्सय लोक श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत. ह ेश्रेष्ठ त्यवांच्यव दृशिनसुवर 

श्रीिांत, ज्ञवनी, िहवपरुुर्ष यवांतील कुिीही होर् ुिकतवत. यविळेु 

(कथीत) श्रेष्ठवांनी ( गरज नसली तरी) किा केले नवही तर 

सविवन्सयवांचव बशुद्धभदे होतो. र् यविळेु ह ेकथीत श्रेष्ठ सिवजवलव 

शनशककय, आळिी बनशर्िवरे ठरतवत.  

 

उत्सीदयेःु इिे लोकव न कुयवां किा चेत ्अहि ्। 

सांकर्य च कतवा ्यवि ्उपहन्सयवि ्इिवः प्रजवः।।(३-२४) 

 



यव पवश्वाभशुिर्र श्रेष्ठ(ज्ञवनी/अनवसक्त) किवाचे िहत्र् जवितो. 

(त्यवलव किवाची गरज नसली तरी) आदिवासवठी 

/िवनर्कल्यविवसवठी सतत कवयारत असतो.  

 

************ 

(३-२४) : 

" सांकर्य च कतवा ्यवि ्उपहन्सयवि ्इिवः प्रजव" 

(सिवजवतील श्रेष्ठ लोक र् त्यवांची भशूिकव) 

 

िनषु्ट्यवलव जीर्न शिळवले आह.े त्यवच्यव िवन्सयतेनसुवर (Believe 

system), सां्कवरवनसुवर तो जगत असतो. यवच िवन्सयतेनसुवर 

अजुानवलव िवगा चवलत असतव सांिय येतो र् अज्ञवनवलव ज्ञवन 

सांबोधतो. ज्ञवन जगवत सर्ाश्रषे्ठ आह ेर् यवच ज्ञवनवशर्र्षयी अजुानवचव 

गैरसिज होतो. यव श्थशतत "ज्ञवनी " भशूिकेचे अज्ञवन असते. 

जीर्नवची उच्च अर््थव म्हिजे ज्ञवनी अर््थव धवरि होण्यवसवठी 

भगर्तगीतेचे ज्ञवन आह.े  

 

श्रेष्ठवांची भशूिकव: 



सिवजवलव पढेु नेिवर् यव श्रेष्ठ (Creative leadership) लोकवांची 

जगवलव गरज असते. सविवन्सय लोक(प्रजव) त्यवांच्यव िवन्सयतेनसुवर जे 

श्रेष्ठ असतवत त्यवांचे अनसुरि करीत असतवत र् त्यवर्रुनच 

त्यवांच्यव जगण्यवची, शर्कवसवची िवन्सयतव तयवर होते. सविवत 

ईश्वरही िनषु्ट्यरुपवत सिवजवत आलव तरी त्यवलव श्रेष्ठवांचीच भशूिकव 

बजवर्वर्ी लवगते. लोकवांच्यव िवन्सयतेनसुवर श्रेष्ठ र् प्रत्यिवतील श्रेष्ठ 

यवांचव सिन्सर्य येथे सवधलव जवतो. श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, िी जर कवया 

केले नवही तर लोक िविे अनसुरि करतील र् किवाचे िहत्र् 

त्यवांनव कळिवर नवही. यविळेु लोकवांनव आळिी बनशर्िवरव ठरेल. 

यविळेु िविी भशूिकव सिवजवलव पढेु नेिवरी नव्ह ेतर िवगे 

ढकलिवरी होईल.  

 

उत्सीदयेःु इिे लोकव न कुयवां किा चेत ्अहि ्। 

सांकर्य च कतवा ्यवि ्उपहन्सयवि ्इिवः प्रजव।।(३-२४) 

 

अध्यवत्िवची भशूिकव: 

 

शर्श्ववचव अध्यि, र् यव अध्यिवलव अशभप्रते असलेले कवया 

धिासां्थवपनवथवाय, सर्ाभतूहीतेरतः अथवात जगतहीतवय यवद्ववरे 

ईश्वरवची भशूिकव दिाशर्ली आह.े प्रवितत्र्वत यवच ईश्वरवचव अांि 



असल्यविळेु यवच ईश्वरवचव आश्रय करुन ईश्वरभशक्तसवठी कवया हव 

अध्यवत्िज्ञवनवचव शर्र्षय आह.े श्रीकृष्ट्ि हचे अध्यवत्ि अजुानवलव 

त्यवचे अज्ञवन दरु होण्यवसवठी र् पयवायवने श्रेष्ठ होण्यवसवठी सवांगत 

आह.े  

असक्तो शह आचरन किा परि ्आप्नोशत परुुर्षः।(३-१९) 

 

भगर्तगीतेची भशूिकव : 

 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव िवगवात अडचिी जविर्ल्यव तर र्व्तर् 

श्र्कवर करिे आर्श्यक असते. यविळेु खरव प्रश्न कोितव?यवची 

पवरदिाकतव यतेे. जसे दःुख होिे हव अजुानवचव प्रश्न असतो र् 

भगर्तगीतव दःुखवन्सतिशक्तची (योग) सवधनव होण्यवसवठी सकवि 

कवया ते शनष्ट्कवि कवया असे Transformation सवांगते.  

 

श्रेष्ठ जीर्न जगण्यवसवठीच िनषु्ट्यजीर्न लवभलेले असते. पि 

अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य ईश्वरवलव(ज्ञवन यव सांदभवात)जवित नवही. यविळेु 

्र्तःलवही जवित नवही. पररिविी सविवन्सय पवतळीर्रच जगत 

असतो.  

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 



हीच चकु अजुान करिवर असतो. यविळेु लोकवांच्यव िवन्सयतेनसुवर 

श्रेष्ठ असिवर् यवलव अजुानवने घेतलेली भशूिकव अिोभशनय 

(शनशककयतेलव ज्ञवनी दिाशर्ि)े असते. ही चकु दरुु्त करुन श्रेष्ठ 

पवतळीर्र जगण्यवची अजुानवलव सांधी शिळवलेली असते. कवरि 

श्रेष्ठ लोकवांची जगवलव गरज असते, जे सिवजवलव पढुे नेत 

असतवत.  

 

सवर : 

सिवजवत चवांगल्यव िनषु्ट्यवलवच अडचिी जविर्तवत. कवरि अिव 

घटनव िनषु्ट्यवलव श्रेष्ठ पवतळीर्र जगण्यवची सांधी दते असते. यव 

सांशधचे िहत्र् जविले नवही तर जीर्नवचे श्रेष्ठत्र् यव सांदभवातच 

िनषु्ट्य आयषु्ट्यभर भ्रिवतच असतो. प्रत्यिवत सविवन्सय(सकवि) 

जीर्नच जगत असतो.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सम्िोहां सगे यवशन्सत परांतप ।।(७-२७) 

 

"The hero is the one who kindles a great light in the 

world, who sets up blazing torches in the dark 

streets of life for men to see by. The saint is the man 



who walks through the dark paths of the world, 

himself a light. " 

~Felix Adler 

 

्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी म्हटले आह,े सिवजवची र्वटचवल 

सिदु्रवतील भरती-ओहोटीप्रिविे असते. सिवजवच्यव र्वटचवलीत 

कधी अिी रे्ळ येते, जि ुसर्ा िशक्त सांपलेली आह,े सिवज 

हतबल ठरतो. पि अिवच रे्ळी कुठेतरी त्यवचे उत्तर िोधण्यवचे 

कवया चवल ुअसते. ह ेउत्तर गर्सते, तेंव्हव तो िहवपरुुर्ष सिदु्रवच्यव 

लवटेर्र ्र्वर होर्नु प्रकवि दवखशर्त असतो.  

 

 “You have to find what sparks a light in you so that 

you in your own way can illuminate the world. ” ― 

Oprah Winfrey 

 

 ****** 

  

  



(३-२५)  

 

************************ 

सक्तवः किाशि अशर्द्ववांसः यथव कुर्ाशन्सत भवरत। 

कुयवाद ्शर्द्ववन तथव असक्तः शचकीर्षुाःलोकसांग्रहि ्।। 

************************ 

 

३. २५/१ : 

"सक्तवः किाशि अशर्द्ववांसो यथव कुर्ाशन्सत भवरत" 

(Herd morality vs. Master morality) 

 

जगप्रशसद्ध हव्यकलवकवर चवली चवशप्लन म्हितो, िी जेंव्हव गरीब 

होतो, तेंव्हव र्वटवयचे, पैिवशर्िवच गरीब दःुख भोगतो म्हिनु 

श्रीिांतवांनव कवांही दःुखच नसेल!परांत ुजेंव्हव िी श्रीिांत िवलो, तेंव्हव 

कळले, दःुख श्रीिांतवांनवही असते पि श्रीिांत कवयारत असतवत, 

दःुखविी सविनव करण्यवचे त्यवांनव ज्ञवन असते र् त्यवांची िितव 

असते.  

 



जगवतील सविवन्सय र् श्रेष्ठ यवांतील भेदवचे सत्य भगर्तगीतव ्पि 

करते.  

  

सक्तवः किाशि अशर्द्ववांसो यथव कुर्ाशन्सत भवरत। 

कुयवाद ्शर्द्ववन ्तथव असक्तवः शचकीर्षुा लोकसांग्रहि ्।।(३-२५) 

 

१. सविवन्सयवच्यव सखुवच्यव सांकल्पनव भौशतक असतवत. म्हिनु 

"सक्तवः " यव िब्दवचे प्रयोजन आह.े शकशता र् पणु्यकिा यवांच्यव 

सांकल्पनवही अजुानवलव सांियी बनशर्ते. तो द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत 

सवपडतो. शनयतकवया केले ्र्जन, जेष्ठ यवांनव िवरण्यवचे दःुख 

होईल . यव द्वांद्वर्ि अर््थेिुळे अजुान शनशककय रवहण्यवची शनर्ड 

करतो. र् यवच भशूिकेचे सिथान करतो.  

 

क्यव खोयव?क्यव पवयव! 

सविवन्सय लोक सकवि प्रर्शृत्तिळेु कवया केले तर कवय शिळेल, र् 

शनशककय रवशहले तर कवय गिर्वर्े लवगेल असव शर्चवर करुन कवया 

करिे शकां र्व न करिे यवची शनर्ड करतवत. यवच िनोर्शृत्तचव 

आधवर घेर्नु भगर्तगीतव कवयारत होण्यवचव सांदिे दतेे.  

 



कवयवानेच शर्कवस होतो. यवसवठी "्र्धिा" यव िलु्यवचव र्वपर 

सवांशगतलव. कवया टवळले तर तो ्र्धिवाचवच त्यवग होईल, अथवात 

जबवबदवरी टवळिे ठरेल. यविळेु अपशकशता होईल . म्हिनु 

्र्धिवाचरि जविनु कवया करिे श्रेय्कर आह.े शजांकलव तर रवज्य 

भोगिील र् यदु्धवत ितृ्य ुआलव तर ्र्गा शिळेल . अथवात 

शनशककयतेपिेव कवया करिे श्रये्कर आह.े  

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

हतो र्व प्रवप््यशस ्र्ग्यां शजत्र्व र्व भोक्ष्यसे िशहि ्।(२-३७) 

 

२. दसुरव पयवाय श्रेष्ठ, शर्द्ववन लोकवांचव असतो. ते आदिवासवठी 

कवयारत असतवत. कवयवाचव एकशनिय असतो. िवगवात (दःुखवने) 

व्यशथत होत नवही. दबुालतव, अडथळव यवशर्रुद्ध कवयवाद्ववरेच हव 

लढव असतो. यवांत िशक्तची (दःुखवन्सत/योग) सवधनव असत.े  

योगः किास ुकौिलि ्। 

िवि ्अनु् िर यधु्य च । 

 

कवयवाचव एकशनिय होिे, शनष्ट्कवि किा यवसवठी बशुद्धयोग शनष्ठव 

असते, अथवात िवगवात ईश्वरवचव आश्रय असिे. िवगवाचे अांशति 



धवि ईश्वर म्हिनु िवगा "अितृांगिय" असतो. कवयवाचव एकशनिय, 

शनष्ट्कवि कवयारत अथवात फल ईश्वरवलव सिशपात होते.  

 

यवचवच अथा सविवन्सय लोक सकवि प्रर्शृत्तिळेु द्वांद्वर्ि होतवत, 

म्हिनु द्वांद्विकु्त होण्यवसवठी ्र्धिवाचरि ्र्तःच्यव िवगवासवठी 

Self approval असते. द्वांद्विशुक्तसवठी Tiebreaker ठरते.  

 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धःयोगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 

अथवात दसुरव पयवाय श्रेष्ठवांच्यव आदिा/Standard िवगवाचव असतो. 

किवाच्यव योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववतनु िकु्त (किाबांधां 

प्रहव्यशस)असतो. हव higher िवगा ठरतो. ईश्वरभशक्तसवठी 

कवयारत, आदिवासवठी कवयारत असतो.  

 

Herd morality (सक्तवः)vs. Master morality (असक्तवः) 

यवद्ववरे ्पि होते.  

 

****** 



(३. २५)/२ : 

"सक्तवः किाशि अशर्द्ववन्ससः यथव कुर्ाशन्सत भवरत " 

(किवालव पयवाय नवही) 

 

श्रेष्ठत्र् कुिवलव आर्डिवर नवही!यरु्वशपढीत बरेच यरु्व "िलव 

जीर्नवांत िोठे व्हवयचे आह े"असे ्र्प्न पवहतवत. यवांत कवांहीही 

र्वर्गे नवही पि हव िोठेपिव कवय आह?े यवचे शनशित ज्ञवन िवत् 

केर्ळ भगर्तगीतवच दते आह.े  

 

कतृात्र्वनेच अथवात किा करुनच िनषु्ट्य िोठव होतो. सिदृ्ध 

व्यशक्तच्यव श्रीिांशतशर्र्षयी लोक म्हितवत, कवांही न करतव त्यवच्यव 

सवत शपढ्यवांनव परेुल एर्ढी श्रीिांशत आह.े अथवात श्रेष्ठ(िोठव 

िविसु) र् किा यवांच्यव नवत्यवशर्र्षयी सिवजवत असलेलव हव 

गैरसिज असतो. हव गैरसिजच सिवजवतील अज्ञवन ठरते.  

 

िनषु्ट्यवलव इच्छव असतवत (State of want). म्हिनुच िनषु्ट्यजन्सि 

किवाने बद्ध (किवानबुांशधनी िनषु्ट्यलोके) आह.े अथवात किा 

जीर्नशर्कवसवत अशर्भवज्य भशूिकव बजवर्ीत असते. इच्छव कधी 

अियवादही असतवत र् कवि, िोध, लोभ यव शर्कवरवांनव जन्सि 



दतेवत. म्हिनु भगर्तगीतव कवयाकौिल्यवचे िवस्त्र(योगः किास ु

कौिलि)् सवांगते.  

 

श्रेष्ठ व्यशक्त कवयारत असतो. ्र्वर्लांशब(शनरपेि) असतो. 

परवर्लांशब असिवरव, दःुखविळेु शर्चशलत होिवरव श्रेष्ठ ठरत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

 

जो इच्छवहीन आह ेअथवात आत्ितिृ आह,े त्यवलव कवांहीही 

शिळशर्ण्यवची गरज र्वटत नवही. म्हिनु "प्रवशिसवठी किा" हव 

त्यवचव शर्र्षय नसतो.  

आत्िशन एर् च सांतिुः त्य कवयां न शर्द्यते।(३-१७) 

 

अथवात अिव श्रेष्ठ व्यशक्तच्यव कवयवाचव शर्र्षय "आदिवासवठी किा" 

हव असतो. सिवजवत सिवजहीतवसवठी कवया करिवरे (अनवसक्त) 

आढळतवत. अथवातच "चवांगले कवया" यव सांदभवात 

िवनर्कल्यविवसवठी सिवजवलव गरज असतेच.  

 

 अजुानवलव "चवांगले कवया" यव सांदभवातच सांिय यतेो. र् आपले 

शनयतकवया र्वईट आह,े जगतकल्यविशर्रोधी आह ेअसे शसद्ध 



करण्यवसवठी शनशककयतचेे सिथान करतो. ही भशूिकव 

चवांगलेपिवलवच अपिवनीत करीत असते. र् किवाचे िहत्र् किी 

करीत असते. म्हिनु भगर्तगीतेने श्रेष्ठत्र्, आदिा र् चवांगलेपिव 

यवचव सिन्सर्य सवधलेलव आह.े लोक किवाशिर्वय शर्कवस सवध्य 

करु िकत नवही, यव कवरिव्तर् हव लोकवांचव बशुद्धभेद ठरतो.  

 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि।् 

जोियते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन ्यकु्तः सिवचरन।्।(३-२६) 

 

अजुानवलव सांबोधनु श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, त ुदरै्ीगिुसांपशत्तसवठी 

जन्सिवलव आलेलव आह.े श्रेष्ठवलव िोभेल असेच तिुे र्तान हरे्. 

म्हिनु जसे सविवन्सय लोक प्रवशिसवठी किा करतवत तसेच श्रेष्ठवांनी 

आदिवासवठी किा करवर्े. अथवात शनशककयतेलव प्रोत्सवहीत करु 

नय.े  

सक्तवः किाशि अशर्द्ववन्ससः यथव कुर्ाशन्सत भवरत। 

कुयवात ्शर्द्ववन ्तथव असक्तः शचशकर्षुालोकसांग्रहि ्।।(३-२५) 

 

सवर: 



प्रवशचन कवळी आपलव योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी पवरांपररक 

कवयवाचीच शनर्ड लोक करीत होते. र्तािवनवत शििि आले. 

शिििवने व्यर्सवय यव िेत्वत िवशन्सत केली पि बेरोजगवरी 

(Unemployment) यव िब्दवलव र्तािवनवतील शिििवनेच जन्सि 

शदलव. कवरि शिििवचव उपयोग नोकरी शिळिे अपशेित असते. 

सिवजशर्कवसवत रोजगवरवसवठी औद्योशगशककरि आले. यविळेु 

बरेच पवरांपररक व्यर्सवय आशथाकदृि्यव दबुळे (Economic 

viability) ठरलेत. यविळेु सिवजवसिोर शििि िेत्वसवठी नर्ीन 

आव्हवन उभे िवले.  

 

यवच पवश्वाभशूिर्र शिििवचव शनशित हते ुजविनु घेण्यवसवठी 

भगर्तगीतेतील कवयाकौिल्यवचे (गिुवत्िक) ज्ञवन िहत्र्वचे ठरते.  

 

******** 

 

 

(३-२५)/३:"कुयवात ्शर्द्ववन तथव असक्तः शचकीर्षुाः लोकसांग्रहि ्" 

 

भगर्तगीतेत जीर्नवची ज्ञवनी(शर्द्ववन, श्रेष्ठ)अर््थव र् 

अज्ञवनी(सविवन्सय) अर््थव यवांतील ्पष्ठ भेद आलेलव आह.े  



जीर्नवत सखु आह ेतसेच दःुखही आह.े म्हिजेच जीर्नवत 

अडचिी(Barrier) असतवत. यवच अडचिीर्र िवत करण्यवचे 

ज्ञवन नसेल(Barrier breaker) तर िनषु्ट्य Shortcut र्वपरतो. 

अजुानवने( चवांगलव, शर्द्ववन असनुही) हवच shortcut र्वपरल्यविळेु 

शनशककय होतो र् ज्ञवनी भशूिकेत शनशककयतेचे सिथान करतो. (जसव 

एखवदव ्र्वथी व्यशक्त आपलव ्र्वथा परिवथा दिाशर्ण्यवसवठी 

प्रयत्न करतो, पि येथे अजुान ्र्तःलव लोभी म्हितो र् ्र्तःलव 

चवांगलव दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न असतो यवसवठी धवशिाक ठरर्वयचे 

असते!) ्र्तःच्यव अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव हव अथक प्रयत्न 

असतो.  

 

भगर्तगीतव यथेे Barrier breakerची भशूिकव करते. जो 

शर्श्ववसवन,े शनषे्ठने िवगा चवलतो, त्यवलव Barrier breaker चे ज्ञवन 

असल्यविळेु दःुखवने व्यशथत होत नवही, अिी ज्ञवनी अर््थव 

होण्यवसवठी अजुानवच्यव भशूिकेतील अज्ञवन दिार्नु शदले.  

 

सिवजवत िनषु्ट्यवची ज्ञवनी अर््थव, श्रेष्ठ अर््थव यव सांदभवात 

अनेक थोर लोकवांच्यव, शर्द्ववन लोकवांच्यव, शसद्ध परुुर्षवांच्यव 

भशूिकेकडे शदिवशनदिे करतव येईल. परांत ुसिवजवत ज्यवांचव सरळ 

सविवन्सयवांर्र अनकुरिवथा प्रभवर् (impact) असतो, असे लोक 



जि ुत्यव सिहुवचे प्रशतशनधीत्र्(Leadership) करीत असतवत. 

म्हिनु सिवजवत चकुीचे शनशककयतेचे सांदिे जवर् ुनयते, यवसवठी 

श्रेष्ठ, थोर, शर्द्ववन, ज्ञवनी अिव लोकवांनी ्र्तः अनवसक्त रवहुन 

कवयारत असवरे् हव सांदिे येथे आलव आह.े  

 

सक्तवः किाशि अशर्द्ववांसः यथव कुर्ाशन्सत भवरत। 

कुयवाद ्शर्द्ववन तथव असक्तः शचकीर्षुाः लोकसांग्रहि ्।। 

न बशुद्धभेदां जनयेद ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्।(३-२५, २६) 

 

अथवात सविवन्सय लोक प्रवशिसवठी किा करतवत. अज्ञवनविळेु 

आसक्त असतवत. शर्द्ववनवांनी, श्रेष्ठवांनी अनवसक्त रवहुन किवाचव 

आदिा लोकवांिध्ये ठेर्वर्व ह ेअपेशित आह.े  

 

अजुान ्र्तःलव ज्ञवनी सिजतो . यव प्रयत्नवत अज्ञवनवलव ज्ञवन 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. अिव "ज्ञवनविळेु" सिवजवत चकुीचे 

सांदिे जवतवत.  

 

 ्र्तःच्यव अज्ञवनवचे Awareness नसते पि ्र्तःलव ज्ञवनी 

सिजनु दसुर् यवलव उपदिे करिवर् यव (socalled, ्र्घोशर्षत 



श्रेष्ठ)शर्द्ववन व्यशक्तां ची सिवजवत र्वनर्व नसते. ्र्तःलव ज्ञवनी 

सिजनुच भवष्ट्य करतवत. इशतहवसवतनु ज्ञवन न घेतव त्यवांतील थोर 

व्यशक्तां च्यव चकुव कवढुन भवष्ट्य करतवत. जि ुआपलव जन्सि 

जगवतील चकुव कवढण्यवसवठीच िवलव आह,े अिव भशूिकेत 

र्वर्रत असतवत.  

 

यवच सांदभवात शर्द्ववनवांनी, सांभवशर्तवांनी कसे आचरि करवरे् ह े

भगर्तगीतव ्पष्ठ करते. म्हिनु येथे श्रीकृष्ट्िवची भशूिकव जविनु 

घेिे िहत्र्वचे ठरते.  

*अजुानवचे अज्ञवन दिार्नु दतेवांनव त्यवलव न दखुर्तव भवष्ट्य 

करतवत,  

"तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठ व्यशक्तलव(ज्यवची सिवजवत श्रेष्ठ म्हिनु 

ओळख आह)े अिव प्रसांगी दबुालतव िोभत नवही.  

*अजुान र्व्तर्, अज्ञवन श्र्कवरतो. श्रीकृष्ट्ि जीर्नवची योग्य र् 

अयोग्य भशूिकव ्पि करतवत. ह ेसवांशगतल्यवनांतर म्हितवत,  

"शनिाय तलुव घ्यवयचव आह"े 

(शर्िशृ्य एतद ्अिरेे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु) 

 ****** 

  



 (३-२६)  

 

************************ 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्। 

जोर्षयते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन ्यकु्तः सिवचरन।्। 

************************ 

 

(३. २६)१: 

 "न बशुद्धभदेां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्" 

 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्। 

जोर्षयते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन ्यकु्तः सिवचरन।्।(३-२६)  

 

यवद्ववरे भगर्तगीतव सांपिुा सिवजवलव कळकळीचव सांदिे दते आह,े 

यवचे िहत्र् लिवत घेतले पवशहजे.  

 

जगवचव इशतहवस कतृात्र्वचव असतो. हलेेन केलर अपांग असनुही 

कवयवानेच तीलव िहवन केले. शिर्वजी िहवरवजवांनी १५व्यव र्र्षी 

पन्सहवळव शजांकलव हव सर्ा इशतहवस श्रध्दनेे र्वचतो. पि सिवज 



शिििपद्धतीलव जबवबदवर धरुन लॉडा िेकवलेर्र दोर्ष ढकलतो. 

यव श्थतीत भगर्तगीतेचे असवधवरि िहत्र् जविनु घेतले पवशहजे. 

अज्ञवन, बशुद्धभेद कवय आह ेयवची शनशित ओळख िवली पवशहजे.  

 

अज्ञवन: 

भगर्तगीतेत अध्यवत्ि आह.े पि ते ज्ञवनशर्ज्ञवनवचवच भवग आह,े 

ह ेज्ञवनशर्ज्ञवनयोगवत ्पि होते. ह ेज्ञवन शनशककय शकां र्व दबुळे 

करण्यवसवठी नवही, तर शनशककय, दबुळव िवलेलव अजुान ्र्तःलव 

(धिा)ज्ञवनी सांबोधतो, त्यवलव अज्ञवनवचे अज्ञवन असते. यवलवच 

भगर्तगीतव अज्ञवन सांबोधते. यवच सांदभवात सॉिेशटस म्हितो,  

"To know, is to know that you know nothing. That 

is the meaning of true knowledge. " 

 

अज्ञवनवचे अज्ञवन िगृजळवसवरखे असते. अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो 

र् अज्ञवन कबलु करतो, तेंव्हवच ज्ञवनवचे द्ववर उघडते.  

 

बशुद्धभेद: 

ईश्वरवन ेप्रत्येक िवनर्वत कोितवतरी चवांगलव गिु शदलव असतो. यव 

गिुवची ओळख िवली तर त्यवची कवयािितव र्वढशर्ण्यवस िदत 



होते. पि कवयािितचेे अज्ञवन असेल तर त्यव गिुवची जवशिर्ही 

होिवर नवही.  

 

बशुद्धत चकुीचे शर्चवर पेरिे यवलव बशुद्धभेद सांबोधले आह.े "एक 

गरुडवचे शपल ुकोंबड्यवांच्यव कळपवत र्वढते. थोडे िोठे िवल्यवर्र 

त्यवलव उडवर्ेसे र्वटते. पि ह ेआपले कवि नोह ेअसव उपदिे 

करुन कोंबडे त्यवच्यव उड्डवनवलव िज्जवर् करतवत. हवच शर्चवर 

त्यवच्यव बशुद्धत Conditioned होतो. कवलवांतरवने तो( 

Bornfree)उड्डवन शर्सरतो. Born to win but conditioned 

to loose" 

 

* जीर्नशर्कवसवच्यव िवगवासवठी भगर्तगीतव िनषु्ट्यवच्यव जीशर्त 

िशक्तची(Conscious) ओळख करुन दतेे. र् यव अनरु्षांगवने 

ईश्वरवची ओळख करुन दतेे(Universal Conscious -िेत्ज्ञ).  

गशतः भतवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत ्।(९-१८) 

 

यविळेु जीर्नशर्कवसवचव िवश्वत/Universal िवगा 

(अितृांगिय)कळतो. यवप्रिविे भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसिवगवाचे 

ज्ञवन सवांगत.े यवांत शनष्ट्कवि किा, कवयवाचव दृढशनिय यवचे िहत्र् 

आह.े पि कवयवाचे िहत्र् न जवििवरव म्हिजे आांधळ्यवलव 



तवजिहवल दवखशर्ण्यवसवरख ेआहे. किवाशिर्वय िरीरयवत्वही 

चवलत नवही.  

िरीरयवत्व अशप च तेन ्प्रशसद्धयेत ्अकिािः(३-८) 

 

*कवयािितेचे, कतृात्र्वचे ज्ञवन नसलेलव परवर्लांशब होतो. जीर्नवत 

किवाचे, शनिाय अशधकवरवचे िहत्र् कळण्यवसवठी ्र्वर्लांशब होिे 

यव जीर्निलु्यवचे िहत्र् कळले पवशहजे. "Beggars are not 

choosers". जीर्नवत ्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन नवही त्यवलव 

भगर्तगीतेतील ्र्वतांत्र्यवचे रह्य( बांधन-िोि यव ज्ञवनवचे रह्य) 

कसे कळिवर? 

 

*जगवने कवय करवर्े, असे भवष्ट्य िनषु्ट्य सहज करतो र् ्र्तः कवय 

करवर्े?यवचे भवन दलुाशित होते. जीर्नवचे अिलु्य िि र् 

Energy चव नवि होतो.  

 

"So many people get involved with carrying grudges 

and having these moral battles with people, where 

they cast themselves as the righteous and the other 

guy is the dirtbag. They waste tons of energy on it, 



create all kinds of darkness around themselves and 

the other person. It gets you nothing. " 

 Stephen J. Cannell 

 

* जगवतील ह ेर्व्तर् जविनु भगर्तगीतेतील सांदिेवचे िहत्र् 

असवधवरि आह,े हे लिवत येते.  

 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर। 

असक्तो ही आचरन किा परिवप्नोशत परूुर्षः।।(३-१९) 

 ******** 

 

(३. २६)/२ : 

"जोर्षयेत ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन यकु्तः सिवचरन"् 

(सविवन्सयवकडुन श्रेष्ठत्र्वकडे, नरवचव नवरवयि) 

 

 िनषु्ट्य िी योग्य सिजनुच कवयारत असतो. चवांगले-र्वईट असे 

ठरर्नु ्र्तःचे सिथान र् परशटकव करीत असतो. चवांगले-र्वईट यव 

सांदभवातच पवप-पणु्य ह ेभवष्ट्य असते. अजुान ्र्तःचे सिथान 

करतवांनव आपल्यव शनयतकवयवालव पवपकिा ठरशर्तो.  



 

सांत कबीर म्हितवत,  

"बरुव जो दखेन िैं चलव, बरुव न शिशलयव कोय, जो शदल खोजव 

आपनव, ििुसे बरुव न कोय।" 

चवांगले-र्वईट यव सांदभवात अजुान चवांगलव असतो, पि सविवन्सयवची 

भवर्षव बोलतो. भगर्तगीतव सविवन्सय र् श्रेष्ठ यवांतील शनशित भेद 

्पि करते. ज्ञवन-अज्ञवन यव सांदभवात सविवन्सय श्रेष्ठवांचे अनसुरि 

करतवत. शर्द्ववनवांनी सविवन्सयवांचव बशुद्धभेद करु नये म्हिनु श्रेष्ठवांनी 

्र्तः जबवबदवरीने आचरि केले पवशहजे. हव (कशथत) श्रषे्ठवांसवठी 

प्रथि सांदिे आह.े  

 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्। 

जोर्षयते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन यकु्तः सिवचरन।्।(३-२६) 

 

अथवात सिवजवत किवाचे जीर्नशर्कवसवत िहत्र् सिजण्यवसवठी 

कवयवाचवच सांदिे जविे आर्श्यक असते. म्हिनु शर्द्ववनवांनी ्र्तः 

कवयासां्कवरीत असवरे्. र् किवाचवच आदिा ठेर्वर्व, 

शनशककयतेलव(शनयतकवया टवळिे) धिा ठरशर्िे हव बशुद्धभदे ठरतो. 

यवचवच अथा अजुान चवांगलव, शर्द्ववन असनुही अज्ञवन ठरतो. यवच 

अज्ञवनवची ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे.  



 

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

सिवजवतील लोक चवांगले शकां र्व र्वईट नसतवत, तर तो त्यवांचव 

्र्भवर् ( Behavior/Charecter) असतो. सिवजवत (अनसुरि 

करिवरे) सविवन्सय र् (जबवबदवरीने जगिवरे) श्रेष्ठ असतवत. सविवन्सय 

श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत. ज्ञवन-अज्ञवन हवच आधवर सविवन्सय-श्रेष्ठ 

यवसवठी ठरतो.  

 

"There is nothing either good or bad but thinking 

makes it so. " 

William Shakespeare 

 

अजुान दरै्ीगिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलेलव असतो. पि " श्रेष्ठ" 

यव सांदभवात अज्ञवन ठरतो. सॉिेशटस म्हितो, "िलव कवांहीच 

िवहीत नवही हचे िविे ज्ञवन आह.े " जग बदलवर्े ही इच्छव केली 

तरी ्र्तःचे अज्ञवन जविनु ज्ञवनी होिे ह ेअशधकवरवत आह,े हचे 

सॉिेशटसचे ज्ञवन असते.  

 

भगर्तगीतव म्हिनुच "श्रेष्ठवांचव िवगा " यवचे शनशित ज्ञवन सवांगते.  



१. दःुखवने शर्चशलत न होिे र् शनशित शदिेने (अितृत्र्वय 

कल्पते) िवगाििि करिे.  

यां शह व्यथयन्सतेते ...  

... अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

२. Determination 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अथवात शनष्ट्कवि किा िवस्त्र आचरि करिे. येथे कवयवाचव 

एकशनिय असतो. र् शनषे्ठने कवयारत असतो.  

 

३. अहांकवरवचव आश्रय vs ईश्वरवचव आश्रय हव अज्ञवनवचव आश्रय 

vs ज्ञवनवचव आश्रय असतो. ह ेभगर्तगीतचेे Exclusive ज्ञवन 

आह.े  

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां। 

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते। 

ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्। 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न ्भवरत । 

 

सवर: 

 



"When the divine vision is attained, all appear 

equal; and there remains no distinction of good and 

bad, or of high and low. " 

Ramakrishna 

सिवजवतील भवष्ट्यवचव सरू चवांगले-र्वईट यव आधवरवर्र असतो. 

इतरवांनव र्वईट र् ्र्तःलव चवांगले सिजनु जगले तर चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवचवही भ्रि होतो ह ेभगर्तगीतव दिार्नु दतेे. जगवत चवांगले-

र्वईट नसनु ज्ञवन-अज्ञवन आह ेयव तत्र्वचव श्र्कवर केलव तर 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव श्रेष्ठ होण्यवसवठी ्र्तःच्यव अज्ञवनवचव श्र्कवर 

करिे आर्श्यक असते.  

 

 ****** 

  

  



(३-२७) 

******************** 

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः। 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।। 

******************** 

 

(३. -२७)/१: 

"प्रकृतेः शियिविवशन गिुैः किवाशि सर्ािः" 

 ( Lifejourney &Mode of Wisdom ) 

 

Lifejourney: 

A life where the choices we make are decided by 

what it is that we most value.  

 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्त ्र्तःचव िवगा िहत्र्वचव असतो. 

Detachment सांदभवात शनष्ट्कवि किा, कवयवाचव दृढशनिय, ्र्तः 

जबवबदवरी श्र्कवरिे, शर्श्ववसवने र् शनषे्ठने कवया करिे यवांचव 

सिन्सर्य ्र्तःचव िवगा सवधत असतो. हव भगर्तगीतेचव सांदिे 

आह.े  



 

्र्तःचव िवगा: 

 

(3D: Decesion, Discipline & Determination) 

" Our life journey is made up of many factors. 

However, the decisions we make, the discipline we 

have for acting on those decisions, and the 

determination we have for adhering to those 

decisions will make a huge impact on our life. " 

 

१. गिु : 

 

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः।(३-२७) 

प्रकृशत गिुवनसुवर कवयारत(active) असते. "्र्तःचव िवगा" यवच 

सांदभवात यव गिुवची (mode of life-journey) ओळख 

भगर्तगीतव दते आह,े  

 

सत- Mode of Wisdom, goodness 

रज-Mode of passion (प्रर्शृत्त) 



ति-Mode of ignorance 

 

रज र् ति गिु यवांनव defeat करुन सत गिु प्रभवर्ी होतो. 

यवप्रिविे "गिु" यव सांदभवात सत गिुवचव प्रभवर् ्र्तःच्यव 

िवगवासवठी Priority ठरते.  

 

२. शनयि vs. िलु्य े

 

भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवसवठी ्र्तःचव पक्कव िवगा ही 

िनषु्ट्यवची Priority असवर्ी हव सांदिे दतेे र् त्यवसवठी सवधन र् 

जीर्निलु्यवांची(We most value) ओळख दतेे.  

 

 ्र्तःच्यव िवगवासवठी (अ). ्र्भवर्शनयत कवया (सहजकवया) (ब). 

शनिायअशधकवर ह ेसवधन आह.े  

 

जगवत नीशत, शनयि, धिा आपि ऐकत असतो. यवचवच आधवर 

घेर्नु चवांगले र्वईट, योग्य-अयोग्य यवर्र भवष्ट्य चवलत असते. 

्र्तःच्यव शनशककयतचेे सिथान करण्यवसवठी, जगवर्र शटकव 

करण्यवसवठी यवचवच उपयोग होत असतो. सिवजवत नीशत यव 



सांदभवात धिवाचे Interpretation आपल्यव सोयीने केले जवते, 

तेंव्हव लोक कसे र्वगतवत, कसे भवष्ट्य करतवत?यवचे दिान 

अजुानशर्र्षवदयोगवतील अजुानवची भशूिकव दतेे. अजुान शनशककयतेचे 

सिथान करतवांनव धिवाचव दवखलव दतेो.  

 

(अ)धिवाचरिवतील हव Tie भगर्तगीतव धिा(शनयि) vs. 

्र्धिा(िलु्य) यवद्ववरे सोडशर्ते. (सिथानवसवठी शनयि vs. िवगा 

पक्कव करण्यवसवठी िलु्ये).  

 

अजुानवच्यव शनयतकवयवात ्र्भवर्शनयतकवयवाचव उपयोग होतो. ह े

कवया ्र्धिवात transform होते, तेंव्हव ्र्धिा जीर्निलु्य ठरते. 

येथे धिा vs. ्र्धिा यवद्ववरे हव tie सटुतो. ्र्धिा Tiebreaker 

ठरते. येथे ्र्तःच्यव शनशित िवगवाचे िहत्र् ्पि होते.  

 

ब)चांचल बशुद्ध vs. बशुद्धयोग 

 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयोः अव्यर्सवशयनवि ्।।(२-४१) 

 



चांचलत्र्विळेु कवयवाचव एकशनिय होत नवही. चांचलत्र्वर्र िवत 

करण्यवसवठी बशुद्धयोग शनष्ठव र् त्यवचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि 

करते. यव सांदभवात बशुद्धयोग जीर्निलु्य ठरते, ज्यविळेु 

"अितृत्र्वय कल्पते" हव शर्कवसिवगा बनतो. व्यवर्हवररक 

शनयतकवयवाचे दृढशनियवत Transformation होते.  

 

******** 

 

 

 

(३. २७)/२:"अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते" 

 

जीर्निवगवात अज्ञवनवचव आश्रय vs. ज्ञवनवचव आश्रय ही 

भगर्तगीतेची भशूिकव आह.े यवच सांदभवात अहांकवरवचव आश्रय 

असतवांनव "शर्िढुवत्िव "(अज्ञवन) सांबोधले आह.े  

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

शर्कवसवलव सहवय्यक असललेे ईश्वरज्ञवन र् बवधक ठरिवरव 

अहांकवरवचव आश्रय यवतील शनशित बोध भगर्तगीतव करते. 



अथवात जीर्निवगवात अज्ञवनवचव आश्रय शक ज्ञवनवचव आश्रय?यव 

सांदभवात ईश्वरवचव आश्रय हव ज्ञवनवचव आश्रय असतो ही भशूिकव 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

अहांकवरवचव शनशित बोध होण्यवसवठी अहांकवर vs आत्िसन्सिवन, 

अहांकवर vs आत्िशर्श्ववस हव भेद जवििे आर्श्यक असते.  

 

Know your SELF:Ego & Self respect: 

"Often humanbeing is confused while interpreting 

Self respect and Ego. The former push the life 

ahead, the later plays obstacle. Wisdom is to know 

the difference between ego and Self-respect, and to 

become more aware towards these.  

 

The very basic difference is – ego is negative and 

counter productive while self respect is positive and 

sign of confidence. To have confidence is to have 

faith in your own abilities and believe in yourself, 

but the Ego is our false-self; it is a cover up for our 



insecurities. The best way of managing ego is to 

break the unhealthy attachment with the self. " 

 

 Bhagwatgeeta revealed the secret of "Breaking the 

unhealthy attachment" that will be hurting the self 

respect.  

अहांकवरवचव आश्रय अजुानवच्यव शर्कवसिवगवात अडथळव शनिवाि 

करते. Attachment of pain यविळेुच असते. Detachment 

सवठी (िवश्वत)ईश्वरवचव आश्रय यवचे िवस्त्र भगर्तगीतव ्पि 

करते.  

 

अहांकवर vs. ईश्वर 

अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु िनषु्ट्य ्र्तःलव कतवा सिजतो. 

प्रत्यिवत प्रकृशतिळेु(गिु) किा घडत असते.  

 

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः। 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।।(३-२७) 

 

 



सांपिुा प्रकृशत ईश्वरवच्यव उजेिळेु सांचशलत असते. यव सांदभवात 

ईश्वरवलव शर्श्ववचव अध्यि सांबोधले आह.े  

 

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्। 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

 

प्रत्येक व्यशक्त शर्श्ववचव घटक आह.े जगवचे र् िनषु्ट्यवचे नवते यवच 

ईश्वरविळेु ्पि होते. िनषु्ट्यवतील चवांगलेपि यवची सवि असत.े  

 

आत्िशर्श्ववस असलेलव शर्श्ववसवने शर्कवसिवगा चवलतो, तर 

अहांकवरवचव आश्रय शर्कवस थवांबर्तो. सांियविळेु चांचलतव 

असते. तर सांियिशुक्तसवठी ज्ञवन असते. ईश्वरवचव आश्रय "ज्ञवन" 

यव सांदभवात िवगवातील सांियिशुक्तसवठी अथवात कवयवाचव दृढशनिय 

होण्यवसवठी आह.े (ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

एखवदव व्यशक्त अहांकवरी आह ेअसे बोलल्यव जवते तेंव्हव अहांकवर 

यव िब्दवचव सांदिे दपा, घिेंड असव असतो. पि भगर्तगीतेत 

दःुखी िवलेल्यव र् त्यविळेु शनशककय िवलेल्यव अजुानवलव 



"अहांकवरवचव आश्रय शक ईश्वरवचव आश्रय?"असे Option शदलेले 

आह.े  

 

"Ego closes our mind and obstructs our vision so 

that we cannot see anything other than the ideas of 

our own. " 

 

अहांकवरविळेुच िनषु्ट्य "्र्ितवांध" होतो. र्व्तर् श्र्कवरीत नवही. 

यवचिळेु सिवजवत शनरथाक, नकवरवत्िक भवष्ट्य चवलत असते. 

ज्ञवनशर्ज्ञवन उपलब्ध असनुही त्यवचव शनशित उपयोग करण्यवस 

सिि नसतो.  

"Knowing the difference between self-respect and 

ego, if personal action is not decided accordingly, 

then acquired knowledge gets converted to 

ignorance, stagnates, becoming merely for 

exhibition. " 

 

यवच पवश्वाभशुिर्र ज्ञवन यव सांदभवातच ईश्वरवचव आश्रय िनषु्ट्यवचे 

"Perception"बदलशर्ण्यवस सहवय्यक ठरते. ज्यविळेु शर्श्ववसवने 

शर्कवसिवगवार्र जीर्नयवत्व चवलत असते. भगर्तगीतव यव 



ज्ञवनवलव गहु्ज्ञवन सांबोधते र् ईश्वरवचे अश्तत्र् िवनवयचे शकां र्व न 

िवनवयचे! यव शनरथाक र्वदवर्र पडदव टवकते.  

 

"The bond that links your true family is not one of 

blood, but of respect and joy in each other's life. " 

Richard Bach 

 

********** 

(३. २७)/३ : "अहांकवर शर्िढुवत्िव " 

 

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः। 

"अहांकवर शर्िढुवत्िव" कतवाहि ्इशत िन्सयते।।(३-२७) 

 

प्रकृशत कवयारत असते, ही प्रकृशत ईश्वरवच्यव उजेिळेुच कवयारत 

असते. "कतवा" ह ेश्रेय िनषु्ट्य घेत असतो. पि कतेपिवच्यव यव 

सांर्यीिळेुच दःुखी होतो. सांियविळेु द्वांद्वर्ि होतो. अथवात िोह 

पवर्त असतो. यवप्रिविे दःुखवचे कवरि अज्ञवन ठरते.  

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

 



यविळेु "अहांकवर शर्िढुवत्िव (Stupdity) " असव कठोर 

िब्दप्रयोग भगर्तगीतव करीत आहे.  

"The ego is only an illusion, but a very influential 

one. Letting the ego-illusion become your identity 

can prevent you from knowing your true self. Ego, 

the false idea of believing that you are what you 

have or what you do, is a backwards way of 

assessing and living life. " 

Wayne Dyer 

 

 What is Ego  

Ego is one of the Mind functionig faculty 

viz:Conscious mind(िन), Intelligence (बशुद्ध), 

Memory or Subconscious mind (शचत्त), Ego ("I 

maker"अहांकवर) 

 

Definition of Ego 

Ego=1/Knowledge 

" More the knowledge lesser the ego, lesser the 

knowledge more the ego. " 



Albert Einstein 

 

". Most commonly agreed definition of ego is, it is 

your self-defense mechanism and more importantly, 

your false concept. " 

*The ego is the opposite of self-esteem. Often 

humanbeing is confused while interpreting Self 

respect and Ego. The former push the life ahead, the 

later puts obstacle. " 

"Self Awareness" यव सांदभवात िनषु्ट्यवलव शनभायतव, धैया, 

आत्िशर्श्ववस, िवांती(Stable mind )आर्श्यक असते. 

भगर्तगीतव यवच सांदभवात Ego vs Self esteem ह ेज्ञवन ्पष्ठ 

करते. अहांकवरविळेुच दःुखी होतो. अहांकवरविळेु यिवचे श्रेय 

्र्तःकडे र् अपयिवची जबवबदवरी न श्र्कवरतव इतरवर्र दोर्ष 

ढकलतो. बेजबवबदवर होतो. ्र्तःच्यव अज्ञवनी अर््थेलव ज्ञवनी 

दिाशर्तो.  

 

"There is a vitality, a life force, an energy, a 

quickening, that is translated through you into 



action, and because there is only one of you in all 

time, this expression is unique. " 

Martha Graham  

िनषु्ट्यवचे जीर्न ईश्वरवच्यव उजेनेच शियविील असते र् 

Ultimate Aim (Goal)ईश्वर (तद ्धवि परिां िि) आह.े 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव उपयोग जीर्नयवत्ेतील कवयवासवठी होतो र् 

कवयवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि (सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने 

पररसिवप्यत)ेहोते. Matter(जड) र् Energy चे नवते भगर्तगीतव 

यवप्रिविे ्पष्ठ करते. यवलवच जीर्नशर्कवसवसवठी अध्यवत्िज्ञवन 

(Know Thyself/िवश्वतवचे ज्ञवन) म्हटले. (अध्यवत्िज्ञवन 

शनत्यत्र्ां).  

  

ईश्वरश्रद्धव असिवरे प्रत्यि, अप्रत्यिपिे यवच सवर्ाभौि ईश्वरवलव 

भजत असतवत.  

एकत्रे्न पथृक्त्रे्न ्बहुधव शर्श्वतोिखुि ्।(९-१५) 

म्हिनु र्तािवनवत व्यर्हवरवत जगत असतवांनव ईश्वरवचव आश्रय 

अहांकवरवलव replace करते. अप्रत्यिपिे ह ेConsciosness चे 

Shifting ठरते. ( " Elevating yourself to higher level of 

consciousness. ") 

 



यवप्रिविे भगर्तगीतेतील जीर्नशर्कवसवच्यव ज्ञवनवलव िवश्वत 

िनोर्ैज्ञवशनक ज्ञवनवचव आधवर आह.े  

 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे।.. (१८-५९) 

 

्र्भवर्जेन ्कौंतेय शनबद्धः ्रे्न किािव।.. (६०) 

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत।... (६१) 

 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

तद ्प्रसवदवत ्परवां िवांशतां ्थवनां प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(६२) 

 ***** 

 

३. २७/४: 

"अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते" 

(Ego vs Self realization) 

 

I believe that the biggest problem that humanity 

faces is an ego sensitivity to finding out whether one 



is right or wrong and identifying what one's 

strengths and weaknesses are.  

Ray Dalio 

 

The ego is the opposite of self-esteem.  

The very basic difference is – ego is negative and 

counter productive while self respect is positive and 

sign of confidence. Ego closes our mind and 

obstructs our vision so that we cannot see anything 

other than the ideas of our own.  

 

Wisdom is to know the difference between ego and 

self-respect, and to become more aware towards 

these. Ego is our false-self; it is a cover up for our 

insecurities.  

 

 Self-realization means that we are established in the 

Self as the Self due to the total dissolution of the 

ego.  

 



The best way of managing ego is to break the 

unhealthy attachment with the self.  

There is an external reality and an internal reality. 

External reality is a world of external objects. 

Internal reality is a world of thoughts and feelings. 

We experience the world more from an internal 

reality.  

Observe thoughts and feelings that make us happy 

or sad. If something makes us sad, renounce it.  

Renouncing involves not being attached to your 

thoughts and feelings as they emerge. You give 

them a reality when you merge with them. We get 

stuck to the wrong ‘I’ in us. This wrong self is the 

ego. Ego exists in ignorance. The shadow becomes 

real if you get attached to your shadow. Detachment 

is the key. Detachment is being aware of the sanity 

of life. Attachment is insanity.  

 *** *** 

 

  



(३-२८) 

********************** 

तत्र्शर्त्त ुिहवबवहो गिुकिाशर्भवगयोः। 

गिुव गिुेर्ष ुर्तान्सत इशत ित्र्व न सज्जते।। 

********************** 

३. २८: 

"तत्र्शर्त्त ुिहवबवहो गिुकिाशर्भवगयोः" 

(Wisdom of action ) 

गिुकिाशर्भवग: 

िनषु्ट्यजीर्नवत किा घडत असते. प्रकृशतचे तीन गिु(सत- Mode 

of wisdom, रज- Mode of passion, ति- Mode of 

ignorance) र् त्यवचव किवार्र पररिवि अनिुिे शनष्ट्कवि किा, 

सकवि किा र् प्रिवद यवप्रिविे होत असतो, यवलवच 

"गिुकिाशर्भवगयोः" म्हटले.  

तत्र्शर्त्त ुिहवबवहो गिुकिाशर्भवगयोः। 

गिुव गिुेर्ष ुर्तान्सत इशत ित्र्व न सज्जते।।(३-२८) 

SELF : Herd or Master! 

"The human race is a herd. Here we are, unique, 

eternal aspects of consciousness with an infinity of 



potential, and we have allowed ourselves to become 

an unthinking, unquestioning blob of conformity 

and uniformity. A herd. Once we concede to the 

herd mentality, we can be controlled and directed by 

a tiny few. And we are. " 

David Icke 

(Writer of"And the Truth Shall Set You Free") 

यव शर्श्ववत आपि आलेलो असतो. आपली जीर्नयवत्व चवल ु

असते. यव शर्श्वविी आपले नवते कवय? र् यव शर्श्ववत आपले 

अश्तत्र् कवय? यवसांबांधी शर्चवर केलव तर यव शर्श्ववत जीर्नवचे 

खेळ शनत्यच चवल ुरवहिवर. "आपि" यवच खेळवचव पि ियवाशदत 

(अशनत्य) भवग आहोत असव प्रथिदिानी शर्चवर येतो.  

भगर्तगीतव यवच "आपि" ची ओळख करुन दतेे. "आपि" यव 

सांदभवात िरीरयांत्वतील (िेत्) गिुवचव आपसवतील खेळ सरुु 

असतो (गिुव गिुेर्ष ुर्तान्सते), पि गिुवतीत (िवश्वत) यव सांदभवात 

आपि अशलि(Detached) असतो.  

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

अहांकवरविळेु "कतवा" यव सांदभवात ्र्तःलव अिवश्वत (ियवादीत) 

जवित असतो. म्हिनु दःुखी, शर्चलीत( pain- attached ) 



होतो. म्हिनु ्र्तःची अशलितव, िवश्वत अश्तत्र् जविण्यवसवठी 

भगर्तगीतेच्यव "गिुत्य" शर्भवगवत प्रकृशतचे तीन गिु र् गिुवतीत 

अिी ओळख र् िवश्वत- अिवश्वतवचे शर्ज्ञवन सवांशगतले आह.े  

व्यर्हवरवत किा घडण्यवस िखु्य दोन factors,  

१. State of Art र् 

 २. State of want कवरि असतवत.  

व्यर्हवरवतील ह ेकिा त्यवच Consciousness िध्ये perform 

केले तर ते सकवि कवया ठरत.े  

"No problem can be solved from the same level of 

consciousness that created it. " 

Albert Einstein 

भगर्तगीतव दःुखवच्यव, अिवश्वतवच्यव Detachment सवठी 

शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र सवांगत.े र् यवचसवठी किवाचे िहत्र् ्पि 

करते. शनष्ट्कवि किा Higher consciousness िध्ये घडते. 

म्हिनु भगर्तगीतव जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवात 

"शनत्यसत्र््थो"(Mode of wisdom/goodness) असे प्रयोजन 

करते.  

 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 



 

Obedience is detachment from the self. This is the 

most radical detachment of all. But what is the 

"Self"? 

The "Self" is the principle of reason and 

responsibility in us. It is the root of freedom, it is 

what makes us men.  

-Bede Griffiths(Swami Dayananda ) 

Leading thinker in the development of the dialogue 

between Christianity and Hinduism.  

 

 ******* 

  



 (३-३०) 

************************** 

िशय सर्वाशि किवाशि सांन्सय्य अध्यवत्िचतेसव। 

शनरविीः शनिािो भतू्र्व यधु्य्र् शर्गतज्र्रः।। 

************************** 

 

(३-३०) 

 : 

"िशय सर्वाशि किवाशि सांन्सय्य अध्यवत्िचेतसव" 

( जीर्नवतील किा, ज्ञवन र् भशक्त यवांची भशूिकव ) 

  

किवाशिर्वय िरीरयवत्वही चवलत नवही. म्हिनु जोर्र यव भतूलवर्र 

िनषु्ट्य आह,े किा घडिवर.  

 

िरररयवत्व अशप च तेन प्रशसद््ध येत ्अकिािः।(३-८) 

 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन असले तरी नर्नर्ीन प्रश्न शनिवाि होतवतच र् 

सिवजवलव, िनषु्ट्यजीर्नवलव आव्हवन दते असतवत. यविळेु शर्ज्ञवन 



शकतीही अश्तत्र्वत असले तरी त्यवच्यव अपिुातेची जविीर् होते. 

यविळेु अशर्रत िोध सरुुच असतवत.  

 

ज्ञवन म्हिजे ज्यव िक्ती िळेु कळते, सिजते, उिजते त्यव िक्तीलव 

ज्ञवन म्हितवत. (पयवायर्वचक िब्द awareness, 

knowingness, perception, attention, mind. ) जीर्नवत 

ज्ञवनवची भशूिकव यवच सांदभवात किवाचे जीर्नशर्कवसवत िहत्र् 

आह.े  

 

कवळ कोितवही असलव तरी िनषु्ट्यजीर्न शसशित कवळवसवठी 

असते. शर्ज्ञवन अपरेु असले तरी ज्ञवन अपरेु नवही ह ेभगर्तगीतेतनु 

्पि होते. ज्ञवन यव सांदभवातच अध्यवत्ि, ईश्वर हव शर्र्षय 

भगर्तगीतेत आलेलव आह.े र् कवळ कोि आह?ेत्यवचव सांदिे 

कवय आह ेह ेभगर्तगीतव शर्श्वरुपदिानवतनु ्पि करते. म्हिनु 

जीर्नवचव शर्कवसिवगा, ध्येय यव सांदभवात त्यवच(ेअध्यवत्ि, ईश्वर) 

िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते. र् यवच सांदभवात सर्ा किवाचे 

ज्ञवनवत शर्शलनीकरि होते असे ्पि होते.  

 

सर्ा किा अशखलां पवथा ज्ञवने परर सिवप्यते।(४-३३) 

 



 २. किवाची जीर्नवतील भशूिकव कवय?  

किवाचे ज्ञवन जवििवरे किवात आनांद अनभुर्तवत. तर यवच ेअज्ञवन 

असल्यविळेु कुिवलव किा कि र्वटतवत. यविळेु किा टवळण्यवकडे 

त्यवचव कल असतो. नकवरवत्िक, excuses भवष्ट्य बोलतो र् 

यवलवच आदिा दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. तर कुिी ज्ञवनी सिजनु 

उांटवर्रुन िेळ्यव हवकतो.  

 

सविवन्सय श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत. एखवदव यिश्र् उद्योगपशत 

्र्तःलव िक्यतोर्र free ठेर्नू आपले उद्योगसवम्रवज्य चवलशर्त 

असतो. योजक, शनयोजनकौिल्य सवध्य करतो. परांत ुपैसव असेल 

तर घरी बसनु कवि करुन घेतव येते असव अथा कवढुन पैिवलवच 

सर्ाश्रेष्ठ ठरशर्ले तर कवयािितेचव तो अनवदर ठरतो. किवाचे अज्ञवन 

ठरते. हव भ्रि ठरतो.  

 

श्रेष्ठ, ज्ञवनी जनवांनी किवाचवच सविवन्सयवांनव सांदिे द्यवर्व, बशुद्धभेद 

करु नये. हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्।(३-२६) 

 



म्हिनु िनषु्ट्यजीर्नवांत किा र् ज्ञवन यवांची शनशित भशूिकव कवय 

आह.े हे ्पशिकरि भगर्तगीतव करते. ज्ञवनशर्ज्ञवनवत शकशतही ज्ञवन 

शनिवाि िवले तरी िनषु्ट्यवचे किा अखेर ज्ञवनवतच शर्शलन होते. यव 

शर्शलनीकरिवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनवची भशूिकव, कवयाकौिल्य कलव 

्पि होते. ही कलवच िवनशसक exerciseचे सवधन ठरते.  

योगः किास ुकौिलि।् 

----- 

३. गहनव किािो गशतः 

 

*यज्ञकलव: 

सशृित प्रजव र् दरे्तव यवांचेत पर्पर सहकवया सवधण्यवसवठी परु्ी 

यज्ञवचे प्रयोजन केले होते.  

 

सहयज्ञवः प्रजवः सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः।(३-१०)  

 

 सशृिचिप्रर्तानवत यज्ञ, किा, ब्रह्म यवांची भशूिकव सवांगीतली र् यव 

यज्ञकलेद्ववरे किा िवनशसक exercise चे सवधन ्पष्ठ केले.  

 

श्रोत् आदीनी इांशद्रयवशि अन्सय ेसांयिवग्नेर्ष ुजहु्वशत। 



िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सये इांशद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत।।(४-२६) 

 

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयि योगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनददीशपते।।(४-२७) 

 

इच्छव कवयवाद्ववरे इांशद्रयवग्नीत भ्ि, इांशद्रयकवया सांयिवशग्नत भ्ि 

यवप्रिविे सर्ाकिा ज्ञवनवने प्रशदि िवलेल्यव योगवशग्नत भ्ि होतवत. 

भश्िकरि यज्ञकलेतील रह्य आह.े कवयवाचे goal लक्ष्य ठरर्नु 

शनषे्ठने लक्ष्य सवध्य होते, तेंव्हव goal िधील Fire ्पष्ठ होते. 

ज्ञवनवशग्न यवच अथवाने fire ठरतो.  

 

ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत कुरुते तथव।।(४-३७) 

 

४. श्रेष्ठत्र् : 

सखु यव सांदभवात भोगैश्वयाप्रवशि, शकती, ज्ञवनी, चवांगले, िरु, पढुवरी 

असे र्ेगर्ेगळे ित असते. तरी श्रेष्ठ सांदभवात शसांहवचव उल्लेख 

होतो. ज्यवची र्नरवज अिी ओळख आह.े  

"िगृविवां च िगृेन्सद्रो अहां ।" 



"I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I 

am afraid of an army of sheep led by a lion. " 

-Alexander the Great 

 

आतव शसांह म्हिजे कवय? 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

शर्चशलत न होिे यवचसवठी "योगः किास ुकौिलि ्" हव सांदिे 

आह.े  

 "People with a strong will power will always have 

the bigger picture in mind. They will be able to 

forgo small pleasures in order to help attain bigger 

goals. "  

-Brian Adams,  

 

५. भशक्त : 

भगर्तगीतेत अकतवा, अकिा, शनष्ट्कवि यव िब्दवांचव उल्लेख 

असलव तरी जीर्नवत किवाच ेिहत्र् कळल्यवशिर्वय अकतवा, 

अकिा, शनष्ट्कवि यव िब्दवचे िहत्र् कळत नवही. "न शह ज्ञवनेन 



सदृिां" यवद्ववरे ज्ञवनवलव सर्ाश्रषे्ठ ठरशर्ले तरी किवाचे िहत्र् 

कळल्यवशिर्वय ज्ञवनवचे िहत्र् कळत नवही.  

म्हिनु किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यव सांदभवात भगर्तगीतव सांदिे दते 

आह,े  

 

िशय सर्वाशि किवाशि सांन्सय्य अध्यवत्िचतेसव। 

शनरविीः शनिािो भतू्र्व यधु्य्र् शर्गतज्र्रः।।(३-३०) 

****** 

(३-३०) 

 : 

"शनरविीः शनिािो भतू्र्व यधु्य्र् शर्गतज्र्रः" 

(अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे) 

 

िनषु्ट्यजीर्न अिवश्वत आह ेह ेआपि जवितो. यव जीर्नवचव 

प्रर्वस िवत् िवश्वतवकडे आह.े जीर्नशर्कवसवच्यव िवगवाचव हवच 

आधवर आह.े हचे आपल्यवलव जविनु घ्यवयचे आह.े अिवश्वतविी 

Attachment िळेु िनषु्ट्य दःुखी होतो, शर्चशलत होतो. म्हिनु 

जीर्नवत अिवश्वत(अशनत्य) vs. िवश्वत (शनत्य) हव भेद जविनु 



िवश्वतवचव िवगवात आश्रय व्हवर्व र् अिवश्वतवर्र शर्जय शिळर्वर्व 

हचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

प्रकृशत(सत, रज, ति गिुयकु्त) र् परुुर्ष(आत्िव) अथवात जड र् 

चेतन यवद्ववरवच शर्श्ववची उत्पशत्त आह.े प्रकृशतगिु (सत, रज र् 

ति) किा घडण्यवस कवरि असतवत. जीर्नशर्कवसवत किा ह े

प्रिखु सवधन असते. यवच किवालव सवधन करुन Attachment 

vs. detachment िवस्त्र भगर्तगीतव ्पि करते. अिवश्वतवकडुन 

िवश्वतवकडे यव िवगवात Detachment चे िवस्त्र आह.े हव केर्ळ 

्र्तःचव िवगा असतो ह ेयेथे िहत्र्वचे आह.े यवचसवठी 

अध्यवत्िज्ञवन आह.े  

*िनषु्ट्य ्र्भवर्शनयत जगत असतो, कवयारत असतो. िग त्यवचव 

दोर्ष कोितव? 

Attachment! 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते। 

व्यर्हवरवत सकवि किा असते, अथवात Attachment असत.े 

यविळेुच अजुान (पररिविभयवने) दःुखी होतो. त्यवलव आपल्यव 

किवातच चकु जविर्ते. ही चकु टवळण्यवसवठी सरळ शनशककयतव 

पत्करतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. यव 

प्रशियेत र्व्तर् श्र्कवरीत नवही, ज्यविळेु प्रश्नवर्रच पडदव 

पडतो.  



जेंव्हव सिवजवत लोक जलपव(िी योग्य) mode िध्ये शकां र्व 

शर्तांड(त ुचकु) mode िध्ये भवष्ट्य करतो तेंव्हव सांर्वदवलव Space 

शिळत नवही. यव सांर्यीिळेु अज्ञवनवलवही ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न 

होतो. यवचे कवरि अहांकवर असतो र् यविळेु Attachment 

असते.  

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो र् सांर्वद सरुु होतो.  

*Detachment चे िवस्त्र (शनष्ट्कवि किा) 

िशय सर्वाशि किवाशि सांन्सय्य अध्यवत्ि चेतसव। 

(अथवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त) 

शनरविीः शनिािो भतू्र्व यधु्य्र् शर्गतज्र्रः।। 

शनरविी - शनष्ट्कवि किा 

शनिाि-अहांकवररशहत, ्र्वशित्र् नसिे.  

शर्गतज्र्र-आळस, उद्वेग सोडुन  

यधु्य्र् - 

िनषु्ट्य जन्सि घेतो, जीर्न जगतो र् गन्सतव्य ्थवनवलव जवतो (जवर्ेच 

लवगत)े. यव शसशित जीर्नवचव अथा कवय?यवचव हते ुकवय?यवचव 

शर्चवर करवयचे कवरिच नसते कवरि िनषु्ट्य प्रत्यि जगत असतो. 

जेंव्हव यव यवते्त दःुख यतेे, अडथळव जविर्तो, तेंव्हव िवत् 

गोंधळतो. यव गोंधळवचे उत्तर तो बवहरेच(व्यर्हवरवत/External) 



िोधत असतो. अजुानवनेही उत्तर िोधले असते!सिोरचव पि 

अज्ञवन असेल र् अज्ञवनविळेु, लोभविळेु त्यवांनव यदु्धविळेु घडिवरे 

पवप शदसत नसेल पि आपि ज्ञवनी आहोत नव!आपिवलव तर पवप 

्पि शदसत आह.े िहवण्यवचे कताव्य म्हिनु आपिच शनर्तृ्त होिे 

श्रेय्कर नवही कवां? 

अजुानवच्यव गोंधळवचे (Chaos) ह ेउत्तर नसते. कवरि हव गोंधळ 

आांतररक (Internal) असतो. भगर्तगीतेत External 

battle(व्यर्हवर) र् Internal battle (अध्यवत्ि) यवचव सिन्सर्य 

सवधलेलव आह.े External battle शनशित्त असत.े Internal 

battle गरज असते.  

 

"The battlefield is a scene of constant chaos. The 

winner will be the one who controls that chaos, both 

his own and the enemies. " 

-Napoleon Bonaparte 

 

 ******** 

  



 (३-३१) 

 ************************** 

 ये िे िति ्इदां शनत्यां अनशुतष्ठशन्सत िवनर्वः। 

श्रद्धवर्न्सतो अनसयून्सतो िचु्यन्सते तेअशप किाशभः।। 

************************** 

(३-३१): 

"ये िे िति ्इदां शनत्यां अनशुतष्ठशन्सत िवनर्वः" 

(भगर्दगीतेचव सांदिे-कवयाकौिल्य) 

िवनर्ी जीर्नवत किा अशर्भवज्य भवग आह.े  

 "किवानबुांशधशन िनषु्ट्यलोके". योगिेिवसवठी, भौशतक प्रगशतसवठी 

किा करिे हव व्यर्हवर आह ेर् ती ्र्वभवशर्क प्रर्शृत्त आह.े  

भौशतक शर्कवसवत किा सवधन असते. िनषु्ट्यवलव गरजवपशुतासवठी, 

व्यर्हवरवत प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी किा करवर्े लवगते. हचे किा 

करतवांनव अजुानवलव अडथळव जविर्तो. जे कवया करवर्यवचे आह े

त्यवचव पररिवि िोकदवयी आह ेम्हिनु ठरल्यवप्रिविे किा न करिे 

हचे ्र्तःसवठी श्रेय्कर सिजतो. र् आपि योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो.  

व्यर्हवरवत सकवि कवया असते. यव श्थशतत पररिविवचे भय 

शर्चशलत करते. र् कवयाशनिय ढळतो. तरी िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य 



शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. ही ्र्वभवशर्क सांर्य असते. 

अजुान अज्ञवनी भशूिकेलव ज्ञवनी भशूिकव दिाशर्तो र् येथनुच 

भगर्दगीतव ज्ञवनवलव सरुुर्वत होते. किा सहज घडत असते. 

किवाद्ववरेच शर्कवस होतो. यव शर्कवसवचे ज्ञवन र् शर्कवसवसवठी 

"कवयाकौिल्य" हवच भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े  

सिवज कवयाकौिल्यवलव Skilled work, State of Art असे 

जवितो. तर "जीर्नशर्कवसवतील कवयवाचे कौिल्य " यवसवठी 

भगर्दगीतेने कवयाकौिल्य िब्द र्वपरलव आह.े  

"योगःकिास ुकौिलि"् 

"कवयाकौिल्य" यवच सांदभवात अकिा, ्र्धिा, शनिायअशधकवर र् 

कवयवाचव एकशनिय, सित्र्योग यव कौिल्यवचव उल्लखे आह.े  

िशय सर्वाशि किवाशि सांन्सय्य अध्यवत्ि चेतसव। 

शनरविीः शनिािो भतू्र्व यधु्य्र् शर्गतज्र्रः।।(३-३०) 

१. "किाण्येर् अशधकवरःत"े हव भगर्दगीतेचव 

शनिायअशधशकरवशर्र्षयी सांदिे आह.े जीर्नशर्कवस ज्ञवनवत 

योगिेिवसवठी कवया करिे, ्र्वर्लांशब असिे यविळेु 

शनिायअशधकवर शिळतो.  

"Beggars are not choosers" 

२. ्र्तःचव ्र्धिा कवयवातील सांियिशुक्त(Tiebreaker) र् 

्र्वतांत्र्य(Self approval) अिी दहुरेी भशूिकव बजवर्ते.  



*सिहुवतील शनिायवचव श्र्कवर करिे र् शनयतकवयवालव ्र्धिा 

जवििे.  

*्र्तःच्यव ्र्भवर्शनयतकवयवालव ्र्धिा जवििे.  

३. शनष्ट्कवि किा, किासांन्सयवस(अकिा) 

किा घडिे ही प्रकृशत असते. प्रकृशत र् परुुर्ष(ईश्वर) यवद्ववरे सशृिची 

शनशिाशत आह.े िनषु्ट्यवचे प्रवितत्र् यवच ईश्वरविी सांबांशधत आह.े 

(आत्िव-परिवत्िव, Mind-Universal mind). हवच आधवर 

जीर्नशर्कवसिवगवाचव आह.े यवनसुवर िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" 

असव ठरतो. यव िवगवात किा ईश्वरवलव सिपाि होते तेंव्हव 

"किासांन्सयवस " हव उल्लेख आह.े तर कवयवाचव एकशनिय करुन 

फलत्यवग करिे र् सित्र्योगवने कवयारत असिे यवलव "किायोग" 

सांबोधले आह.े  

हवच Attachment (सकवि किा) vs. Detachment (शनष्ट्कवि 

किा) यवचव आधवर आह.े अजुानवचे शनयतकिा/्र्भवर्शनयतकिा 

यव अथवाने "यधु्य्र् शर्गतज्र्रः" यव िब्दवचे प्रयोजन असले तरी 

प्रत्येक िवनर्वसवठी ह ेInternal battle असते.  

ये िे िति ्इदां शनत्यां अनशुतष्ठशन्सत िवनर्वः। 

श्रद्धवर्न्सतो अनसयून्सतो िचु्यन्सते तेअशप किाशभः।।(३-३१) 

 ********** 

  



(३-३३) 

 ************************** 

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप। 

प्रकृशतां यवशन्सत भतूवशन शनग्रहः शकां  कररष्ट्यशत।। 

 ************************** 

 

(३. ३३)/१ : "सदृिां चेिते ्र््यवः" 

  

"सदृिां चेिते ्र््यव" यव सांदिेवतनु प्रकृशतचे र्व्तर् दिार्नु दोर्ष 

कोितव?ह ेभगर्तगीतेने दिाशर्ले आह.े यवद्ववरे जीर्नशर्कवसवत 

प्रकृशततील Strength र् Weakness यवचव बोध होतो. ज्यविळेु 

िनषु्ट्यवलव जगण्यवतील अडथळव जविनु बदल करिे िक्य होते.  

 

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप। 

प्रकृशतां यवशन्सत भतूवशन शनग्रहः शकां  कररष्ट्यशत (३-३३) 

 

ज्ञवनीसह सर्ाच लोक आपवपल्यव प्रकृशतनसुवर जगत असतवत. 

यवच प्रकृशतिळेु ्र्भवर्शनयत कवयारत असतवत. ह ेप्रकृशततील 

Distinction असते.  



सहजकिा जीर्नशर्कवसवचे सवधन असते. ही Strength असते. 

अडथळव आलव असतव िनषु्ट्यवलव त्यवची ओळख नसते र् तो 

प्रकृशतर्ि जगत असतो.  

 

प्रकृशततील हव अडथळव कोितव? शनशित दोर्ष(Weakness) 

कोितव आह?ेहव दोर्ष शनिवाि िवलव असतव कसे भवष्ट्य करतो?ह े

जविनु घ्यवयचे असते, ज्यवशर्र्षयी िनषु्ट्यवलव सवर्धवनतव 

बवळगवयची आह!े 

 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगद्वेर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयो नः र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

अजुान प्रत्यिवत अिवच द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत अडकतो र् हव 

अडथळव न जवितव (सिथानवसवठी)प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य करतो. 

भगर्तगीतव यवच िदु्यवर्र िनषु्ट्यवचे लि रे्धते.  

श्रीकृष्ट्ि अजुानवचे भवष्ट्य ऐकुन घेतवत. पि ते शनरथाक आह,े हे 

दिार्नु दतेवत. (शकशता, ्र्गा शिळशर्ण्यवचे ह ेज्ञवन नव्ह ेतर अज्ञवन 

आह!े). र्व्तर् र्ेगळे असत.े हचे र्व्तर् अजुान कबलु करतो.  

What I want?  



यदु्ध करिे िवझ्यवसवठी चकु आह ेअसे िलव र्वटते . कवरि जर 

योग्य असेल तर यदु्धवच्यव पररिविवने िलव होिवरव िोक कसव नि 

होिवर ? 

जीर्नयवते्त िनषु्ट्यवलव अडथळव जविर्लव तर दःुखी होतो. 

सिवधवनवसवठी प्रज्ञवर्वदी (बौशद्धक) भवष्ट्य करतो. यव भवष्ट्यवचे 

Purpose "िी योग्य" शसद्ध करण्यवसवठी असते . असे भवष्ट्य 

भवष्ट्यकवरवच्यव दृशिने योग्य असले तरी इतरवांच्यव दृशिने 

Purposeless असते. यविळेु अिव भवष्ट्यवत सांर्वद होत नवही. 

म्हिनु प्रथि भवष्ट्यवचे Purpose जवििे र् ठरशर्िे आर्श्यक 

असते.  

 

भगर्तगीतेतील हवच िदु्दव त्यवांतील ज्ञवनवचव उगि आह.े हव िखु्य 

शबांद ुलिवत घतेलव तरच भगर्तगीतेचे िहत्र् कळते. शनरथाक 

भवष्ट्य(Purposeless) र् सवथाक भवष्ट्य(Purposeful -ज्ञवन ) 

यवांतील भदे जवितो.  

 

सिवजबोलीत "सदृिां चेिते ्र््यव" यवच सांदभवात "्र्भवर्वलव 

और्षध नवही "असे बोलल्यव जवते पि भवष्ट्यवतील सवथाकतव र् 

शनरथाकतव यवांतील भेद जवितव येिे र् त्यवपवसनु सवर्ध असिे 

िनषु्ट्यवलव िक्य असते. हवच अडथळव िनषु्ट्यवलव दृढतेने पवर 



करवयचव असतो. यवच अडथळ्यवलव "पवय ओढिे" यव 

सांदभवातही बोलले जवते. तर भवष्ट्यवचे सांदभवात र्चन िलु्य, "बोले 

तैसव चवले त्यवची र्ांदवर्ी पवऊले"ही Strength असते.  

 

*भवष्ट्य Communication चे सवधन असते, म्हिनु सिवजवत 

शनरोगी सांर्वद आर्श्यक असतो. तरी शनरथाक भवष्ट्य, नकवरवत्िक 

भवष्ट्य, शचथवर्िी दिेवरे भवष्ट्य, ्र्वथासवध ुभवष्ट्य असे शर्शर्ध 

प्रकवरचे भवष्ट्य सिवजवत चवलत असतवत. िोहवच्यव िवध्यिवतनु 

िनषु्ट्य अिव (Toxic) भवष्ट्यवच्यव जवळ्यवत अडकत असतो. 

असेच भवष्ट्य सिहुवत, सिवजवत Conflict (Lack of healthy 

communication) तयवर करतवत.  

 

जिी दृशि तिी सशृि.  

"It is Persuer that pollutes the Perception and create 

Toxicity. " 

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत । 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

 



सर्ा जग प्रकृशतनसुवर जगत असते, तसे आपिही जगत असतो. 

जगतवांनव ्र्तःलव द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत अडकर्नु न घेिे (र् 

Toxicity पवसनु िकु्त असिे), यवशर्र्षयी सवर्ध व्हवयच ेआह.े 

यवचेच सशर््तर ज्ञवन भगर्तगीतव शर्शर्ध प्रकवरे (्र्धिा 

asTiebreaker, कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त) दतेे.  

 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि ्। 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

**********०** 

 

(३-३३)/२:"सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतेः ज्ञवनर्वन अशप" 

 

प्रत्येक िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवचे िहत्र् असते, पि यवचे ज्ञवन र् 

जविीर् ्र्तःलवच हर्ी, हचे रह्य भगर्तगीतव सवांगत आह.े 

िहवभवरत यदु्धवत अजुानवची भशूिकव शर्िरे्ष िहत्र्वची होती र् 

यवसवठी जि ुईश्वरवनेच त्यवची शनयशुक्त केली असते हव परुवर्वच 

भगर्तगीतेतनु शिळतो.  

 

प्रकृशत र् प्रकृशतर्ि: 



"Repetition of the same thought or physical action 

develops into a habit which, repeated frequently 

enough, becomes an automatic reflex. " 

Norman Vincent Peale 

 

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

िनषु्ट्य चवांगलव असलव, शर्द्ववन असलव तरी आपल्यव 

(्र्भवर्)प्रकृशतनसुवरजगत असतो, कवयारत असतो. पि यव 

प्रर्वसवत िनषु्ट्यवची इच्छव नसतवांनवही नकळत तो शनरवि होतो, 

दःुखी होतो र् द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत अडकतो. हव जीर्निवगवातील 

अडथळव (Error)ठरतो.  

 

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः। 

अहांकवरशर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।।(३-२७) 

 

द्वांद्वर्ि हव error आलव असतव कोि चकु कोि बरोबर यवचव 

उलगडव होत नवही, म्हिनु अजुान ्र्तःलवच चकु ठरर्नु 



यदु्धकवयवापवसनु बवजलुव होतो पि ्र्तःची भशूिकव योग्य आह,े 

धिवाची आह ेअसे ठविपिे (अहांकवरविळेु) बोलतो. अथवात येथे 

प्रत्यिवत "योग्य" कळत नवही ह ेर्व्तर् असते, तरीपि ्र्तःलव 

योग्य ठरशर्ण्यवसवठी सिथानभवष्ट्य(प्रज्ञवर्वद) बोलतो. यविळेुच 

Error कळत नवही, र् ्र्तःच्यव जीर्नवचे िहत्र् कळत नवही. ही 

िनोर्ि अर््थव असते र् नकळत ्र्तःिीच ित्तु्र् करतो. यवच 

पवश्वाभशुिर्र िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव जीर्नवचे िहत्र् कळण्यवसवठी 

भगर्तगीतव िनोर्ि (प्रकृशतर्ि) अर््थव र् 

आत्िर्ि(शजतवत्िनः) अर््थव यवांतील भेद ्पि करते.  

 

प्रत्येक िनषु्ट्य प्रकृशतनसुवर जगतो, यवचव अथा तो र्तािवनवत सत, 

रज शकां र्व ति यव कोित्यवतरी एकव Mode िध्ये असतो. सत 

ज्ञवन, रज प्रर्शृत्त-किा, ति अज्ञवन असते. ति भय, शर्र्षवद, आळस 

दिाशर्ते.  

 

सत म्हिजे चवांगले, चवांगले कवया यव अथवाने िनषु्ट्य जवितो. यवच 

चवांगलेपिविळेु अजुान दःुखी होतो र् गोंधळतो. योग्य कवय?हव 

सांिय शिटत नवही र् चकु होईल, पवप लवगेल यव भयवने 

(Committed)शनयतकवया टवळतो. अथवात ति mode िध्ये 



जगतो र् सवशत्र्क(सत mode) सिजनु सिथान करतो/दिाशर्तो. 

म्हिनु ति mode vs. सत mode हव प्रश्न असतो.  

 

सत mode: Wisdom & Happiness mode (Courage & 

Confidence) 

रज mode: Action mode(State of want-State of art, 

action) 

ति mode:Doubt & fear mode,  

 

 १. ज्ञवनसश्छन्सन सांियि ्। 

Confidence mode vs. doubt mode 

(सांियवत्िव शर्नश्यशत) 

सांियविळेु कवयवाचव शनिय होत नवही. आत्िशर्श्ववस नसतो. 

कवयाशनिय होण्यवसवठी ज्ञवनवचे िहत्र् (बशुद्धयोग) भगर्तगीतव 

सवांगते. आत्िशर्श्ववस येण्यवसवठी िवगवातील अज्ञवन दरु करिे ही 

Priority ठरते.  

 

२. योगसांन्सय्त किवािां। 

 Fear mode vs. Courage mode 



 

Being in a state of fear is generally not very 

pleasant. This is because we are designed to exist in 

a state of love.  

vs.  

 

"You were put on this earth to achieve your greatest 

self, to live out your purpose, and to do it 

courageously. " 

Steve Maraboli 

 

िनषु्ट्य भयविळेु कृशत टवळतो, प्रत्यि कृशतसवठी Courage 

mode आर्श्यक असते. सित्र्योगवने कवया करिे यविळेु िहत 

भयवर्रही िवत होते. (त्वयते िहतो भयवत)् 

 

****** 

 

(३-३३)३: 

"प्रकृशत यवशन्सत भतूवशन शनग्रहः शकि ्कररष्ट्यशत" 



(Replacement of habit/Good habit) 

"A long habit of not thinking a thing wrong gives it 

a superficial appearance of being right. " 

Thomas Paine 

भगर्तगीतेत अजुान ्र्तःच्यव शनशककयतेलव धिवाचव दवखलव दतेो 

अथवात Superficial apperance दतेो. अिव प्रकवरची भशूिकव 

जेंव्हव Repeat होते, तेंव्हव सांर्य बनते. अिवच सांर्यीिळेु िनषु्ट्य 

द्वांद्वर्ि अथवात सकवि भशूिकव जगत असतो. हीच भशूिकव 

शर्कवसिवगवात सहकवया न करतव अडथळव करीत असते. ्र्तःच 

्र्तःचव अडथळव बनतो, अथवात ित्रु्त बनतो.  

 

"Repetition of the same thought or physical action 

develops into a habit which, repeated frequently 

enough, becomes an automatic reflex. " 

 Norman Vincent Peale 

सदृिां चेिते ्र््यव प्रकृतेः ज्ञवनर्वन अशप। 

प्रकृशत यवशन्सत भतूवशन शनग्रहः शकि ्कररष्ट्यशत।। 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 



सांर्य बदलशर्िे यवचसवठी बदलवर्/Transformation हव शर्र्षय 

येतो.  

"The only proper way to eliminate bad habits is to 

replace them with good ones. "  

-Jerome Hines 

चवांगली सांर्य-"योगयकु्तो भर्वजुान" 

"चवांगली सांर्य" यव सांदभवात ईश्वरभशक्त, चवांगलेपिव आपि जवित 

असतो. यवच ईश्वरश्रद्धेचव, चवांगलेपिवचव आधवर घेतलव तर 

"चवांगली सांर्य "यव सांदभवात भगर्तगीतव योगयकु्त होिे, र् 

शर्कवसवचव रवजिवगा सवांगते. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही 

म्हिनु सकवरवत्िक असतो. अथवात आत्िशर्श्ववसवने 

शर्कवसिवगवार्र असतो. अथवात "चवांगली सांर्य "म्हिजे ्र्तःचव 

बांध ुहोि,े आत्िर्ि असिे .  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।(९-३३) 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

त्िवद ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

 ****** 

  



 (३-३४) 

 ************************** 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

************************** 

 

 

 (३-३४)/१ : 

"इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ" 

(जीर्नवतील Weakness र् Strength :बांधन िशुक्त) 

 

 

जीर्न : 

"जीर्न प्रत्यिवत सोपे आह ेपि आपलव प्रयत्न त्यवलव कठीि 

करण्यवचवच असतो" ह ेकन्स्यशुियसचे र्वक्य आह.े िनषु्ट्य 

व्यर्हवरवत चचवा करतो. कवय योग्य ?कवय अयोग्य? यवर्र भवष्ट्य 

होते. पि िनषु्ट्य जे प्रत्यिवत करीत असतो ते ्र्तःसवठी योग्य 

आह ेह ेसिजनुच करीत असतो. योग्य असेल तर सिवधवन असते 



म्हिनु त्यवलव िी योग्य आह,े ह ेजगवलव पटर्नु दणे्यवची गरज 

पडत नवही.  

 

पि सिवधवन नसेल तर(अिवांती) िी योग्य आह,े ह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी तलुनव, judgement thinking यवचव र्वपर 

करतवत. जे कवयवाचे िहत्र् जवित नवहीत, ते अिवच भवष्ट्यवची 

सांर्य करुन घेतवत र् आपलव अिलु्य रे्ळ नि करतवत. अिवच 

चकुीच्यव सांर्यीिळेु जीर्न Complicatedहोते. र् ्र्तःच 

्र्तःचव अडथळव बनतो.  

 

्र्वभवशर्क सांर्य र् प्रश्न: 

"िलव कोित्यवच प्रवशिची इच्छव नसतवांनव जे कवया िलव िोकदवयी 

र्वटत आह,े ते कवया िी कवां करवरे्?" हव अजुानवचव प्रत्यिवत प्रश्न 

असतो, पि ह ेसरळ भवष्ट्य न बोलतव तो िलव पवपकिा करवयचे 

नवही अिी आदिार्वदी भवर्षव करतो. सिवजवत सत्यवलव बगल 

दरे्नु आदिार्वदी भवष्ट्य र्वपरले जवते, तेंव्हव असे भवष्ट्यच र्वदवचव 

शर्र्षय बनतो.  

 

अडचिीचव असव प्रसांग िनषु्ट्य जविनु ्र्तःर्र ओढर्नु घेत 

नवही. तरी आयषु्ट्यवत असे प्रसांग उभे ठवकतवत. र् आपल्यवलव 



सोयी्कर होईल अिी शनर्ड करुन यवत्व सरुु ठेर्तवत. र् िी योग्य 

आह ेहव आधवर बनर्नु जगवतील योग्य-अयोग्य यव चचेत 

्र्तःलव गुांतर्नु घतेवत. ्र्तःचे सिवधवन करुन घेतवत.  

 

भगर्दगीतव हीच शक्लितव दरु करते. प्रश्नवची पवरदिाकतव येते. र् 

सांर्वद सरुु होतो.  

 

दःुखिशुक्त: 

भगर्दगीतव सोप्यव भवरे्षत जीर्नवचे रह्य सवांगते. दःुख बांधन 

अनभुर्तो, तर सखु िशुक्त असते. म्हिनु दःुखवतनु िशुक्तसवठी 

िनषु्ट्यवचव प्रयत्न असतो. अथवात दःुखिशुक्तचव हव जीर्नप्रर्वस 

बांधनिशुक्तचव असतो.  

 

सांघर्षा पररर्तानवची सचुक : 

सखुप्रवशिसवठी िनषु्ट्य जगत असतो. पि यवच प्रर्वसवत दःुख 

अनभुर्तो. शर्चशलत होतो. अिव श्थशतत अडचिीचव सविनव 

करिे हव सांघर्षा जीर्नवत अनभुर्तो. हव सांघर्षा पररर्तानवचे सचुक 

असते. जीर्नप्रर्वसवत यवच सांघर्षवालव जीर्नवचव लढव म्हिनु 

ओळख आह.े भगर्दगीतव सांदिे दते आह,े  

"िवि अनु् िर यधु्य च " 



 

जीर्नप्रर्वस : 

 िनषु्ट्य बांधनवत जन्सिवलव आलव र् त्यवचव प्रर्वसच बांधनिशुक्तचव 

ठरतो. अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे हव सांदभा यवसवठी घेतलेलव 

आह.े  

 

 -दःुखवचे attachment बांधन असते.  

-अिवश्वतविी attachment बांधन र् िशुक्तसवठी िवश्वतविी 

attachment.  

 -िवश्वत यवसांदभवात ईश्वरवच्यव devine qualities (दरै्ी ) चव 

उपयोग जीर्निवगवात होतो.  

-िनषु्ट्य कुटुांब, व्यवर्सवशयक सां्थव, सिवज, दिे अिव शर्शर्ध 

Platformर्र(्र्, सिहु, सर्ा) असतो. कुटुांबवतही पशत्न िलेु, 

आईर्शडल असतवत र् कुटुांबवतही शद्वधव अर््थव कधी 

अनभुर्तो. शद्वधव अर््थेत सवपडिे हचे बांधन आह.े म्हिनु किा ह े

शर्कवसवचे सवधन दिार्नु कवयवाची दृढतव यवबद्दल भवष्ट्य आह.े  

 

१. प्रकृशत र् बांधन(Weakness) 

 



प्रत्येक व्यशक्त ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर जगतो.  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

Tie बांधन 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

शद्वधव अर््थव द्वन्सद्विोह शनिवाि करते. यवलव र्ि होउन िनषु्ट्य 

आपल्यव सोईची शनर्ड करतो, पि ्र्तःलव योग्य दिार्ण्यवसवठी 

आदिार्वदी भवष्ट्य करतो.  

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सम्िोहां सगे यवशन्सत परांतप ।(७-२७) 

 

३. िशुक्त(्र्वतांत्र्य)  

Tiebreaker 

Tie िनषु्ट्यवलव ्र्तःलव सोडर्वयचव असतो.  

अ) ्र्धिा:शद्वधव िनःश्थशत सोडशर्ण्यवसवठी " ्र्तःचव ्र्धिा" 

ह ेजीर्निलु्य (Tiebreaker) असते.  

Committed कवयवालव ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करिे.  



 

ब)ईश्वर आश्रय(बशुद्धयोग) 

धिा जर Tie सोडशर्ण्यवस असिथा ठरलव तर अध्यवत्िवचव र्वपर 

होतो. ईश्वर आश्रय होिवरव बशुद्धयोग आह,े यवद्ववरे जीर्निवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. यव िवगवार्र कवयवाचव शनिय दृढ 

होतो. Right-Wrong यव द्वांद्ववतनुही िकु्त होतो.  

 

सवर : 

 

" Nobody thinks that they're evil or bad, they think 

that they're doing the right thing. Everyone seems to 

have a clear idea of how other people should lead 

their lives, but none about his or her own. " 

िवझ्यवसवठी कवय योग्य आह ेह ेिनषु्ट्य जविनु घेण्यवचव प्रयत्न 

करीत नवही. िनषु्ट्यवच्यव सखुदःुखवचे इतरवांनव घेिेदिेे नसले, तरी 

हव ्र्तःसवठी शजव्हवळ्यवचव शर्र्षय असतो. शजव्हवळ्यवच्यवच 

शित्वची अजुानवलव सोबत असते. हव शित् प्रत्येकवसोबत आह.े 

त्यवची ओळख नसते. हव Permanent शित् असतो. यवच 

शित्वची ओळख भगर्दगीतव करुन दते आहे.  



बांधरुवत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः।अनवत्िनः त ु

ित्तु्रे् र्तेत आत्िैर् ित्रु्त ्।।(६-६) 

प्रकृशत र् परुुर्ष (ईश्वर) यवद्ववरे सशृिची शनशिाशत आह.े यवप्रिविे 

भगर्दगीतेत ईश्वर यव सांकल्पनेलव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर आह.े 

िनषु्ट्यवचे प्रवितत्र् यवच ईश्वरविी सांबांधीत आह.े हचे रह्य केर्ळ 

िनषु्ट्यजन्सिच जवि ुिकतो.  

 

********** 

 

(३. ३४)२: "तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्" 

 (Be aware of Trap) 

 

"A trap is only a trap if you don't know about it. If 

you know about it, it's a challenge. " 

China Miéville,  

 

भगर्तगीतव प्रकृशतची Strength र् Weakness दोन्सहीचे ज्ञवन 

अर्गत करुन िनषु्ट्यवलव सवर्ध करते. ्र्भवर्शनयत कवया (करि)े 



Strength असते, तर कवयवातील इच्छव-दे्वर्ष यविळेु शनिवाि 

होिवरव द्वांद्व Trap ठरतो.  

 

जसे शिकवरी आशिर्ष दिार्नु शिकवर जवळ्यवत ओढतो, तसेच 

प्रकृशत िनषु्ट्यवलव िोहवद्ववरे द्वांद्व जवळ्यवत सहज र्ि 

करते(अडकर्त)े.  

 

इच्छवदे्वर्ष सितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

 

िनषु्ट्यवलव यव Trapचे ज्ञवन नसते. हवच Trap िनषु्ट्यवलव दबुाल 

करतो. त्यवचव (िवगवातील) दृढशनिय कच्चव करतो. अनर्धवनवने 

यवच Trapिध्ये जीर्न व्यतीत करतो.  

 

जसे अांधवरवशिर्वय प्रकविवचे िहत्र् कळत नवही, दःुखवशिर्वय 

सखुवचे िहत्र् कळत नवही, तसेच जीर्नवतील Trapची ओळख 

भगर्तगीतेतील 

Wisdom of Ignorance ठरते.  

 



व्यर्हवरवत व्यवर्हवररक शनयि असतवत, नीशतशनयि- धिाशनयि 

असतवत . यव सर्वांचव उपयोग करुनच कवयािवगा (कवयवाचव शनिय) 

ठरतो. अजुानवलव यवचद्ववरे शनयतकवया शिळते. प्रत्यि कृशत 

करण्यवची र्ेळ आली असतव हव कवयािवगा कच्चव होतो. येथेच 

भगर्तगीतव सरुु होते.  

 

अजुान (िोहवद्ववरे)द्वांद्ववच्यव Trap िध्ये सवपडतो. र् यवच Trap ची 

ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे.  

 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

व्यर्हवरवत यव Trapची ओळख ्र्तःचव पक्कव िवगा यवचव 

सां्कवर असेल तरच होते. यव Trapपवसनु िशुक्तसवठी यव Trap 

लव बांधन म्हटलेले आह.े र् यव िशुक्तसवठी (िोि-्र्वतांत्र्य) 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त हव सांदिे भगर्तगीतव दतेे.  

 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि ्। 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 



 

कवयािवगा पक्कव(दृढशनिय) असेल तर कवया शनषे्ठने होईल. यव 

प्रशियेत ईश्वरभशक्तची भशूिकव कवया शनषे्ठने घडशर्ते. िवगा पक्कव 

करण्यवसवठी ्र्तःचव ्र्धिा(Self approval) िवगवात 

Tiebreakerची भशूिकव करते र् िवगा पक्कव होतो. तसेच 

किायोगवत बशुद्धयोग(Grace of God) कवयवाचव शनिय दृढ करते.  

 

************० 

 

 (३. ३४)३: "तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ" 

 

जीर्नशर्कवस र् Barrier यवचव आधवर द्वांद्व र् शनद्वांद्व यवचे तवांशत्क 

शर्र्ेचन (Technical facts) भगर्तगीतेने केलेले आहे. 

सशृिसांचलनवत प्रकृशत-परुुर्ष अनिुिे द्वांद्व, शनद्वांद्व यव आधवरवर्र 

प्रकृशत द्वांद्व र् ईश्वर (शनद्वांद्व)एकत्र् हव तवांशत्क आधवर आह.े  

  

प्रकृशतिध्ये सखु-दःुख, प्रेि-द्वेर्ष, अांधवर-प्रकवि, चवांगले-र्वईट, 

योग्य-अयोग्य असे द्वांद्व आपि अनभुर्त असतो.  

 



The Law of Polarity (One of Universal Laws) tells 

us that "Everything is dual, everything has poles; 

everything has its pair of opposites; opposites are 

identical in nature, but different in degree".  

 

व्यर्हवरवत द्वांद्वदृशि र् शनद्वांद्व दृशि यवचव बोध पशुढल गोशिर्रुन ्पि 

होते.  

 

"एकव िेतकर् यवचव घोडव जांगलवत हरर्तो. लोक 'र्वईट िवले 

'म्हिनु सवांत्र्न करतवत.  

दरम्यवन तो घोडव अजनु तीन घोडे घेर्नु परततो. लोक 'चवांगले 

िवले'म्हितवत.  

िेतकर् यवचव िलुगव नर्ीन घोड्यवांनव शिकशर्तवांनव पडतो र् लांगडव 

होतो. लोक 'र्वईट िवले' म्हिनु सवांत्र्न करतवत.  

त्यव रवज्यवर्र यदु्धवचे सवर्ट येते र् सर्ा यरु्कवांनव यदु्धवत सवशिल 

केल्यव जवते. हव िलुगव लांगडव असल्यविळेु सटुतो. लोक 

िेतकर् यवलव सदुरै्ी र् ्र्तःलव ददुरै्ी ठरर्तवत. " 

लोक घटनवांचे र्व्तर् श्र्कवर न करतव त्यविध्ये सखुदःुख, भवग्य 

िोधतवत. ही द्वांद्व दृशि असते. िेतकर् यवसवठी त्यवच्यव जीर्नवत 



घडिवरे र्व्तर् Destiny (Design of God) असते. ही शनद्वांद्व 

दृशि असत.े  

 

This Principle of Duality may appear to be very real 

in your life but it operates only in the physical and 

mental realms, not in the spiritual realm where All is 

One.  

 

यवच तत्र्वचव आधवर घेर्नु दृशिबदल, शर्चवरबदल, दबुालतव 

सिितेत बदलशर्िे यवचव भगर्तगीतेत बोध होतो.  

 

िरीरयांत्वत कवयव, र्वचव र् िन अनिुिे कवया, ज्ञवन र् प्रसन्सनतव( 

सखुदःुख )यवांचेिी सांबांशधत असते. जीर्नशर्कवसवत किा प्रिखु 

सवधन आह ेतर ज्ञवन जगवत सर्ाश्रेष्ठ आह.े ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

स्रोत आह.े प्रकृशतत द्वांद्व र् ईश्वर एकत्र् दिाशर्ते. म्हिनु 

जीर्नशर्कवसिवगा द्वांद्व ते शनद्वांद्व यव आधवरवर्र ठरतो. 

शर्कवसिवगवात प्रकृशत कवयारत असते तर यव प्रकृशततील द्वांद्ववलव 

र्ि होिे अडथळव ठरते. हचे सत्य भगर्तगीतव दिाशर्त.े  

 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 



तयो न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।। 

 

द्वांद्ववलव र्ि असतवांनव िनःश्थशत, किा र् ज्ञवन  

 

िन -अश्थरतव, दःुखवने शर्चशलत होतो. चांचलत्र् 

किा -सांिय असतो, कवयािवगा दृढ नसतो. शनशष्ट्िय होतो.  

ज्ञवन-सांिय, सिथानवसवठी प्रज्ञवर्वदी, (Judgement thinking, 

Compare thinking)  

 

शनद्वांद्व अर््थव: 

 

िन- श्थर बदु्धी(शर्चशलत न होिे), प्रसन्सन, िवांशत 

किा - दृढशनिय 

ज्ञवन - शर्श्ववस दतेे. एकत्र्, सित्र्, दृढत्र् 

 

यवच आधवरवर्र ज्ञवनवद्ववरे सांियिशुक्त, किवाचव दृढिवगा, किवाद्ववरे 

भशक्त यवचे भगर्तगीतेतील शर्र्ेचन ्पि होते.  

 ****** 

 



(३-३४)/४ : 

"तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ" 

(जीर्नवतील अडथळव) 

 

भगर्दगीतव अजुानवलव श्रेष्ठ िनषु्ट्यवने र्तािवनवत कसे जगवरे् यवचे 

ज्ञवन सवांगत.े जगवत ज्ञवन आह,े धिा आहे तरी प्रत्यिवत िनषु्ट्य 

आपल्यव ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर जगत असतो. आपल्यव 

िवनशसकतेनसुवर, ज्ञवनवनसुवर, Belief system नसुवर शर्चवर 

करतो र् कवयारत असतो.  

 

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप। 

प्रकृशत यवशन्सत भतूवशन शनग्रहः शकि ्कररष्ट्यशत।(३-३३) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत सखुदःुख आहते. सखु हरे् असते, दःुख नको 

असते. यव दःुखवने िनोधैया खच ुन दतेव यवच अडथळ्यवलव 

शर्कवसवची पवयरी (Higher step)करिे ह ेज्ञवन भगर्दगीतव 

सवांगत आह.े अजुान शर्द्यवशर्भशुर्षत, िरु, चवांगलव (दरै्ीगिुसांपन्सन) 

असतो, तरी प्रत्यि कवयवाच्यव र्ेळी त्यवचे िनोबल खचत.े 

िनषु्ट्यजीर्नवतील हवच अडथळव असतो. यवच अडथळ्यवचे 

शर्र्रि भगर्दगीतव दते आह.े  



 

िनोदबुालतव : 

क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते। 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परन्सतप।।(२-३) 

 

*जीर्निवगवातील अडथळव र् िवगा 

 

१. ज्यवप्रिविे र्वर् यवने नवर् र्हवत रहवर्ी र् यवचिळेु शदिवहीन 

होते. ही िनोर्ि अर््थव असते.  

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्शधयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

२. िवगवातील द्वन्सद्व (योग्य-अयोग्य, पररिविवतील यि-अपयि 

यविळेु इच्छव-द्वेर्ष)अथवात इच्छव-द्वेर्ष ्र्वभवशर्क असते. यव 

द्वन्सद्ववलव र्ि होिे अडथळव ठरतो.  

 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगद्वेर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 



 

३. जीर्निवगा: 

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

श्रेष्ठ िनषु्ट्यवचव िवगा "अितृत्र्वय कल्पत"े यवप्रिविे शनदशेित केलव 

आह.े अथवात ईश्वरधवि ह ेजीर्निवगवाचे अांशति ध्येय 

(Destination ) ठरते. अथवातच जीर्निवगवात ईश्वरवचव आश्रय 

असतो. यविळेु शर्श्ववसवने िवगा चवलतो.  

अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत। 

सांिय म्हिजे अज्ञवन, अडथळव र् ज्ञवन म्हिजे शर्श्ववस.  

 

"योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

 

अथवात ज्ञवनवने सांियवचव नवि होतो र् कवयवाचव एकशनिय होतो. 

जीर्नशर्कवसवच्यव यव िवगवात(किायोग) कवयवाचव एकशनिय 

असतो.  

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 



बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयो अव्यर्सवशयनवि।्।(२-४१) 

 

एकशनिय Determination : 

शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करिे हव द्वन्सद्ववचव 

Tiebreaker असतो. तसेच िनषु्ट्यवजर्ळ शर्कवसवसवठी 

शनिायअशधकवर (किा करण्यवचव अशधकवर) ह ेिस्त्र असते. चांचल 

व्यशक्तचे Determination होत नवही. चांचलतव म्हिजचे िनोर्ि 

र् िवगवाची द्वन्सद्वर्ि अर््थव असिे. कवयवाच्यव सकवि किवाचव हव 

पररिवि असतो. म्हिनु बशुद्धयोग प्रयोजन आह.े बशुद्धयोगविळेु 

द्वन्सद्ववर्र िवत करतो. यव अर््थेत शनष्ट्कवि किा (सित्र्योगवने किा 

करिे) करतो. यवलवच र्तािवनवतील कवयाकौिल्य म्हटले आह.े  

 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिवः फलहतेर्ः।(२-४९) 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

 *********** 

  

  



(३-३५) 

********************* 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ्र्नशुष्ठतवत ्। 

्र्धिे शनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः।। 

********************* 

 

(३. ३५) /१:" श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः " 

 

 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत सतत सरुु आह.े िनषु्ट्यवलव आपली 

कवयािितव र्शृद्धगत करण्यवसवठी यवचव लवभ शनशर्ार्वद होतो. परांत ु

यव शर्कवसप्रशियेत पनुः नशर्न प्रश्न शनिवाि होतच असतवत. 

शर्कवसवच्यव यव प्रशियेत जग तर कळले (यवच भशूिकेत िनषु्ट्य 

बोलत असतो !)पि जीर्नच कळले नवही, अिी अर््थव िवली 

म्हिनु 'शसकां दर ररकवम्यव हवतवने गेलव ह ेजगवलव कळु द्यव' अिी 

शसकां दरवने इच्छव व्यक्त केली.  

 

"धलु थी चेहरेपर, हि आईनव सवफ करते रह,े उम्रभर यही भलु 

करते रह।े" 



 

यवच सांदभवात जीर्नवचे ज्ञवन कळण्यवसवठी सांपिुा शर्श्ववत 

"भगर्तगीतव" हचे प्रथि र् अांशति ज्ञवन आह.े यव दृशितनु 

भगर्तगीतेची ओळख जगवलव होिे आर्श्यक आहे.  

 

भगर्तगीतेतील "्र्धिा" हव िब्द प्रथिदिानी 'Religion' यव 

अथवाने भवसतो. भगर्तगीतेत ्र्भवर्शनयत कवया, द्वांद्विशुक्तचव 

Tiebreaker अथवात ्र्तःची ्र्तःच्यव िवगवार्र िांजरुी अथवात 

ईश्वरभशक्तसवठी जीर्निलु्य, अिव शर्शर्ध अथवाने आलेलव आह.े  

 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ्र्नशुष्ठतवत ्। 

ह ेverse दोनदव आलेले आह.े  

जीर्निलु्य सांदभवात- 

्र्धिे शनधनां श्रेय परधिो भयवर्हः।।(३-३५) 

्र्भवर्शनयतकवया सांदभवात- 

्र्भवर्शनयतां किा कुर्ान ्न आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।।(१८-४७) 

 

 



"Be yourself; no base imitator of another, but your 

best self. There is something which you can do 

better than another. Listen to the inward voice and 

bravely obey that. Do the things at which you are 

great, not what you were never made for. " 

Ralph Waldo Emerson,  

 

्र्भवर्शनयत कवया यव सांदभवात भगर्तगीतव म्हित आह,े  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

 

सांपिुा जगवत ्र्भवर्शनयत कवयवाद्ववरेच िनषु्ट्य कवयारत असतो. 

शर्द्ववनही आपल्यवच प्रकृशतनसुवर जगत असतवत. 

"्र्भवर्शनयतकवया" ही प्रकृशतची Strength आह,े तर 

द्वांद्व(इच्छव-द्वेर्ष) Weakness आह.े  

 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

अजुान आपल्यव सिथान भवष्ट्यविध्ये धिवाचव दवखलव दतेो. यव 

सांदभवात ्र्भवर्शनयतकवया ्र्धिा ठरते, र् अजुानवलव धिाकवया 



करण्यवची ही िहवन सांधी आह,े हे ्र्गाद्ववर आहे . असे श्रीकृष्ट्ि 

सवांगतवत. थवॅॅिस कवलवायल म्हितो, आर्डीचे कवया 

व्यवर्सवशयक (Professional) कवया म्हिनु लवभले तर िनषु्ट्यवलव 

ईश्वरवकडे कवांशहही िवगण्यवची गरज उरत नवही.  

 

 शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करुन ईश्वरसिशपात कवया 

करिे, यव प्रशियेत Elevation of Consciousness होते, िवगा 

द्वांद्विकु्त(दृढ) होतो. ्र्तःची िवगवार्र िांजरुी(्र्वतांत्र्य) असते. 

नैष्ट्किाशसशद्ध लवभते.  

 

न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्किां परुुर्षो अश्नतुे। 

न च सांन्सयसनवत ्एर् शसांशद्धां सि ्अशधगच्छशत।।(३-४) 

 

शनशककय व्यशक्तलव नैष्ट्किाशसशद्धचव (Freedom from 

reaction)आनांद कसव कळिवर? 

 

यवप्रिविे कवयवाद्ववरे जीर्नशर्कवस हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आहे.  

 



"Your work is going to fill a large part of your life, 

and the only way to be truly satisfied is to do what 

you believe is great work. And the only way to do 

great work is to love what you do. ” 

Steve Jobs 

*********** 

(३-३५)/२:"्र्धिे शनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः" 

 (्र्तःचव िवगा vs इतरवांचव िवगा) 

 

"Be yourself", "Everyone is unique" यव सांदभवात 

तत्र्रे्त्त्यवांनी सिवजवलव प्रबदु्ध केले. भगर्तगीतव यवच सांदभवात 

शनशित भवष्ट्य करीत आह.े  

 

"धिा" हव िब्द Religion यव अथवाने सिवजवत ओळखल्यव 

जवतो. धिवाची शनशित ओळख भगर्तगीतव दते आहे.  

 

सिवजवत व्यर्हवर असतो. यव व्यर्हवरवत व्यवर्हवररक 

धिा(Ethics, शनयि) असतो. व्यवर्हवररक धिा सिवजवत पर्पर 

शर्श्ववस शनिवाि करतो. व्यर्हवरवत पवरदिाकतव असते. 



व्यवर्हवररक धिवानसुवरच पवांडर्वर्र अन्सयवय िवलव म्हिनु धिायदु्ध 

शनशित होते. यव व्यवर्हवररक धिवाशिर्वय ्र्तःच्यव िवगवाचव धिा 

(Values) असतो, ज्यविळेु ्र्तःचव िवगा शनशित ( दृढ) होतो र् 

शर्कवसिवगवार्र असतो. यवच िवगवाचे ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

अजुान प्रत्यि यदु्धवपरु्ी दःुखी होतो र् लोभविळेु यदु्ध करिे अधिा 

ठरशर्तो. हव त्यवचव प्रज्ञवर्वद असतो. यव प्रज्ञवर्वदवचव आधवर 

व्यवर्हवररक धिा असतो. यवच िदु्यवर्र व्यवर्हवररक धिा र् 

्र्तःच्यव िवगवाचव धिा यवत भगर्तगीतेने पवरदिाकतव आिलेली 

आह.े  

 

१. व्यवर्हवररक धिवानसुवर अजुानवलव "्र्धिा "सांधी शिळवली ह े

्र्तःच्यव शर्कवसवसवठी ्र्गाद्ववर आह.े  

यदृच्छयव चोपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्अपवर्तृि ्।(२-३२) 

 

२. व्यर्हवरधिा पवळलव नवही तर (्र्शर्कवसवसवठी) ्र्धिा र् 

(सिवजवतील) शकशता यव दोहोपवसनु र्ांशचत रवहिील र् (सिवजवत 

अशर्श्ववस ठरिवरे) पवपवचरिच ठरेल.  

 अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 



 

यवप्रिविे व्यर्हवरधिा सिवजवत पर्पर शर्श्ववस दिाशर्तो तर 

्र्तःचव धिा(्र्धिा) ्र्तःचव िवगा शनशित (दृढ) करतो. 

सांियवतनु िकु्त होतो. ्र्तःच्यव िवगवार्र (्र्तःर्र) शर्श्ववस येतो.  

 

्र्तःच्यव िवगवाचव धिा : 

१. ्र्धिा 

्र्धिाि ्अशप चवरे्क्ष्य न शर्कशपतिु ्अहाशस।(२-३१) 

 

प्रत्येकवचे ्र्भवर्शनयत कवया, शनयतकवया यव अथवाने िनषु्ट्यवलव 

्र्तःचव ्र्धिा शिळतो. प्रत्येक िनषु्ट्य त्यवलव (्र्भवर्शनयत) जे 

जिते तेच कवया तो करीत असतो. हचे ्र्भवर्शनयत कवया 

्र्तःच्यव शर्कवसवचव िवगा बनशर्ते. ्र्तःचव िवगा र् इतरवांचव िवगा 

यव अथवाने ्र्धिा र् परधिा यव िब्दवांचे प्रयोजन आह.े  

 

श्रेयवन ्र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत ्। 

्र्धि ेशनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः।।(३-३५) 

 



 जो िवगा श्रेष्ठ आचरि करतवत त्यवचे अनसुरि सविवन्सय करतवत. 

हचे उत्तर "कः िवगा?" यव यिवच्यव प्रश्नवलव यशुधशष्ठर दतेो. सविवन्सय 

बवह्दिानी िवगवाचे अनसुरि करतवत. ईश्वर "अध्यि" भशूिकेत 

कवयारत असतो पि बवह्दिानी कवांहीच करीत नवही. िनषु्ट्यरुपवत 

कवया केले नवही तर सविवन्सयवचव बशुद्धभेद होईल असे श्रीकृष्ट्ि ्पि 

करतवत. येथे ्र्तःच्यव िवगवाचव धिा यव सांदभवात कवयवाचे िहत्र्, 

्र्धिवाचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

२. बशुद्धयोग 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धःयोगे त ुइिवां ििृ।ु(२-३९) 

 

अ. शनभाय होिे, दःुखवन्सत (योग) ह ेयव धिवाचे रै्शिि आह.े  

किा करण्यवचव(शनिाय) अशधकवर यव धिवाचव पवयव आहे.  

 

ब. यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय आर्श्यक असतो. चांचलतेिळेु 

एकशनिय होत नवही. व्यवर्हवररक धिवात ्र्गा-नरक ही सांकल्पनव 

पवपपणु्य यव सांदभवात असते. यव सांदभवात शर्िेर्ष किा असले तरी 

सकवि िवनशसकतव असल्यविळेु कवयाशनिय होण्यवस अडथळव 

होतो. म्हिनु हव धिा शनद्वांद्व होण्यवसवठी शनष्ट्कवि किवाचे प्रयोजन 

आह.े  



 

क. शनष्ट्कवि किा:पररिविवच्यव भयवने शनशककय न होिे, 

सित्र्योगवने कवयारत असिे.  

 

ड. शर्कवसवत"योग(दःुखवन्सत िशक्त) " िहत्र्वचव आह.े  

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धन्जय।(२-४९) 

 

्र्तःच्यव शर्कवसिवगवात बशुद्धयोग Priority असते. यविळेु 

कवयवाच्यव योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववपवसनु िकु्त होतो.  

 

"योगः किास ुकौिलि ्" (२-५०) 

 ****** 

  



(३-३६) 

********************* 

अथ केन प्रयकु्तोअयां पवपां चरशत परुुर्षः। 

अशनच्छन ्अशप र्वष्ट्िेय बलवत ्इर् शनयोशजतः।। 

********************** 

(३. ३६):"अथ केन प्रयकु्तोअयां पवपां चरशत परुुर्षः" 

 

भगर्तगीतव केर्ळ चवांगले-र्वईट (दरै्ी-असरु) यवर्रच भवष्ट्य 

करीत नवही तर जीर्नवचव शर्कवस यव सांदभवातील ज्ञवन र् अज्ञवन 

यवर्र भवष्ट्य करते. धिा, अध्यवत्ि यवच ज्ञवनवचव परुक भवग आह.े 

म्हिनु भगर्तगीतकेडे आपि कोित्यव नजरेतनु पहवत आहोत- 

धिा, अध्यवत्ि शक ्र्शर्कवस(SELFHELP)?ह े्र्तःचे 

Perception िहत्र्वचे ठरते.  

 

Any book is a self-help guide if you can take 

something from it.  

 Kevin Smith 

 



आपले जीर्न सखुी व्हवरे् ही प्रत्येक िनषु्ट्यवची इच्छव असते. 

इच्छव असल्यविळेु कवयारत असतो. कवयवाद्ववरे शर्कवस सवधतो. 

यवच प्रर्वसवत अजुान दःुखी होतो. रवज्य शिळवले नवही तरी चवलेल 

पि दःुख नको ही त्यवची भशूिकव असते. अथवात शभक नको कुत्व 

आर्र अिी त्यवची श्थशत होते. पि िनषु्ट्य सिवधवन िोधतच 

असतो. त्यवलव सिवधवन शिळते. यदु्ध करिे पवप आहे, धिवाशर्रुद्ध 

आह ेयवचव दवखलव दतेो.  

 

यवच भशूिकेतील र्व्तर् (यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य?) 

श्र्कवरल्यवनांतर अजुानवलव चकु कळते र् भगर्तगीतेतील 

SELFHELP ज्ञवन सरुु होत.े  

 

अजुान चवांगलव िनषु्ट्य असतो. चवांगल्यव Intentionनेच त्यवचव 

जीर्नप्रर्वस चवल ुअसतो. यवच प्रर्वसवत (इच्छव नसतवांनवही) चकु 

घडते!र् यवच सांदभवात तो प्रश्न करतो. इच्छव नसतवांनवही िनषु्ट्य कवां 

चकुतो? 

 

अथ केन प्रयकु्तोअयां पवपां चरशत परुुर्षः। 

अशनच्छन ्अशप र्वष्ट्िेय बलवत ्इर् शनयोशजतः।।(३-३६) 

 



गरजवपशुतासवठी िनषु्ट्य कवया करतो. र्तािवनवत सखुी होण्यवसवठी 

कवयासां्कवरीत होिे ही गरज ठरते. िनषु्ट्यवच्यव गरजव शसशित 

असतवत पि इच्छव अियवाद असतवत. (कवयासां्कवररत न होतव 

)इच्छव शचांतनविळेु इच्छेचे "कवि" िध्ये(सांगवत ्स्जवयत ेकविः), 

"कवि"चे िोधविध्ये रुपवांतर होते. िोधविळेु सांिोह होतो र् 

सांिोहविळेु बशुद्धनवि(भ्रि) होतो.  

िोधवत ्भर्शत सांिोहः सांिोहवत ््िशृत शर्भ्रिः। 

्िशृतभांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।।(२-६३) 

 

यवच सांदभवात जीर्नशर्कवसिवगा जवििे, अडथळव कोितव?र् 

त्यवर्र उपवय करिे आर्श्यक असत.े ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर 

शर्द्ववनही कवयारत असतो. पि (सां्कवरवअभवर्ी) कवयवातील 

इच्छव-दे्वर्ष यव द्वांद्ववचे जवळे िनषु्ट्यवच्यव शर्कवसिवगवालव trap करते. 

अथवात िवगवात अडथळव शनिवाि करतो. िनषु्ट्यवचे (lower)िन 

बशुद्धर्र हवर्ी होते. ही िनोर्ि अर््थव असते.  

 

धिा यव सांदभवात कवय योग्य हव प्रश्न अजुानवसिोर उभव ठवकतो. र् 

सिवधवन न शिळवल्यविळेु द्वांद्वर्ि होतो. यवच सांदभवात "्र्धिा" 

हव Tiebreaker असतो. Selfhelp यव सांदभवात ्र्धिा 

जीर्निलु्य ठरते.  



 

धिा यव सांदभवात Destination ्र्गा असव उल्लेख होतो. ह े

destination जेंव्हव भ्रि शनिवाि करते, तेंव्हव जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन 

यव सांदभवात जीर्नप्रर्वसवतील Last Destination 

ईश्वरधवि(ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत) यवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव 

्पि करत.े येथेच अध्यवत्ि सरुु होते.  

 

ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनि ्इदां र्क्ष्यवशि अिरे्षतः।(७-२) 

 

हचे ज्ञवन जविनु जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा(अितृत्र्वय कल्पते) 

कळतो. जीर्नवची शनत्य शर्कवस श्थशत (आत्िोन्सनशत) जवितो. 

यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. िनोर्ि अर््थव आत्िर्ि होते. 

सकवि किा शनष्ट्कवि कवयवात Transform होते. येथे 

शनिायअशधकवर जवितो . कवयवाचव एकशनिय असतो. शनषे्ठन ेकवया 

घडते.  

 

व्यर्हवरबोध: 

 

सिवजवत ्र्वथा-परिवथा यवर्र चचवा होते. ्र्तः ्र्वथा सवधवर्व र् 

इतरवांनी परिवथा करवर्व पि आपल्यव ्र्वथवालव परिवथा शसद्ध 



करिे यविळेु सिवजवत प्रचांड भ्रि असतो. र्व्तर् न श्र्कवरतव 

अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधण्यवत येते. चवांगल्यव Intention ने जगत 

असलेलव व्यशक्तही ्र्तःलव दबुाल अनभुर्त असतो. 

सिवजवतील, िनषु्ट्यजीर्नवतील हवच भ्रि भगर्तगीतव दरु करते.  

 

जगवत िवांशत होते, र् बदलवर् होतवत. व्यशक्तगत अजुानवच्यव 

जीर्नवत िवांशत घडुन आली. थवांबलेलव शर्कवसरथ 

शर्कवसिवगवार्र सरुु िवलव. ही आध्यवशत्िक िवांशत ठरली.  

 ****** 

  



 (३-३८) 

********************** 

धिेून ्आशव्रयते र्शन्सहः यथव आदिो िलेन ्च. । 

यथव उल्बेन ्आर्तृो गभाः तथव तेन ्इदि ्आर्तृां।। 

********************** 

 

(३-३८) 

"धिेून ्आशव्रयते र्शन्सहः यथव आदिो िलेन ्च...  

. ... तथव तेन ्इदि् आर्तृां" 

(ज्ञवनवर्र आर्रि/ Barrier) 

 

"Infuse your life with action. Don't wait for it to 

happen. Make it happen. Make your own future. 

Make your own hope. Make your own love. And 

whatever your beliefs, honor your creator, not by 

passively waiting for grace to come down from 

upon high, but by doing what you can to make grace 

happen... yourself, right now, right down here on 

Earth. " 



Bradley Whitford 

 

 िनषु्ट्यवजर्ळ रे्ळ असतो. ्र्तःची कवयािितव असते. ्र्तःचे 

ज्ञवन असते, शनिायअशधकवर असतो. र्तािवनवत यवचव उपयोग न 

करतव तो इच्छव नसतवांनवही चकुीचे कवां जगतो?यव अजुानवच्यव 

प्रश्नवत ्र्तःतील अडथळव करिवरव ित् ुकोि यवचे रह्य कळते.  

जीर्नवचव शनत्य शर्कवसिवगा आत्िोन्सनशतचव िवगा असतो. किवानेच 

आत्िोन्सनशत किी सवध्य करवयची ह ेकिायोगवचे रह्य आहे. हव 

शर्कवसिवगा जविनु िनषु्ट्य शनत्य शर्कवसिवगवार्र असतो यवचव 

अथा Consciousness च्यव उच्च पवतळीर्र(चेतनव जवगशृत) 

असतो.  

िनषु्ट्यवलव इच्छव असतवत . कवयासां्कवरविळेु शर्कवसिवगवार्र 

असतो. कवयासां्कवरवचव अभवर् असेल अतशृि असेल तर िन 

इच्छेत भटकत असते. अथवात Lower consciousness िध्ये 

िन चांचल असते. येथे कवि िोध शियविील होतवत र् अज्ञवनवचे 

आर्रि (्र्तःच्यव ज्ञवनवर्र) होते.  

 

धिेून ्आशव्रयते र्शन्सहः यथव आदिो िलेन ्च।(३-३८) 

आर्तृां ज्ञवनि ्एतेन ज्ञवशननो शनत्यरै्ररिवां। 

कविरुपेि कौंतेय दषु्ट्परेूि ्अनलेन ्च।।(३-३९) 



 

अशग्न धरुवने रे्ढलेलव असतो, आरिवर्रील धळु असते तसे ज्ञवन 

"कवि" ने र्ेढले असते र् हचे अज्ञवनवचे कवरि ठरते.  

 "जीर्नशर्कवसवतील अडथळव " भगर्तगीतेने दिाशर्लव आहे, 

ज्यविळेु द्वांद्वर्ि ठरतो. कवि (इच्छेची अतशृि, पररिविभय 

यवचिळेु )हव िनषु्ट्यवतील ित् ुआह ेजो द्वांद्वर्ि करतो. शनशककय 

करतो, आत्िशर्श्ववसवचव अभवर् असतो. ज्ञवनवर्र आर्रि अथवात 

जीर्नवतील अज्ञवनवचे कवरि ठरते. म्हिनु िनोर्ि vs. आत्िर्ि 

अर््थेचे िहत्र् जविनु शनत्य शर्कवसिवगवार्र असिे र् यवप्रिविे 

कविरुपी ित्लुव ठवर करिे. हव सांदिे येथे येतो.  

 

जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।।(३-४३) 

 

"धलु थी चेहरेपर हि आईनव सवफ करते रह।ेउम्रभर यही गलती 

दोहरवते रह।े" 

 ******* 

  



 (३-३९) 

************************* 

आर्तृां ज्ञवनिेतेन ज्ञवशननो शनत्यरै्ररिव। 

कविरुपेि कौंतेय दषु्ट्परेूि अनलेन च।। 

*********************** 

 

(३-३९): 

"आर्तृां ज्ञवनिेतेन ज्ञवशननो शनत्यरै्ररिव" 

(Ignorance and Wisdom) 

"Wisdom is not a product of schooling but of the 

lifelong attempt to acquire it. " 

-Albert Einstein 

िनषु्ट्य व्यर्हवर जगतो अथवात इच्छवपशुतासवठी कवयारत असतो, 

यवसवठीच शििि घेतो. इच्छव अियवाद असतवत, यविळेु 

जीर्नवत(शर्कवसिवगवात) कवयाकौिल्य सवधले नवही तर ज्ञवन 

असनुही ते अपिुा कसे ठरत?ेही "अपिुातवच " भगर्तगीतव 

highlight करते.  

इच्छव नसतवांनवही िनषु्ट्य चकुीचे कवां जगतो? हव अजुानवचव प्रश्न 

असतो. यवचे उत्तर आह-ेअज्ञवन! 



आर्तृां ज्ञवनिेतेन ज्ञवशननो शनत्यरै्ररिव। 

कविरुपेि कौंतेय दषु्ट्परेूि अनलेन च।।(३-३९) 

जगवतील हलेेन केलर र् तत्सि उदवहरि पवशहले शक आढळते, 

एखवदव िरीरवने पांग ुअसनुही जीर्नवत यि्र्ी होतो, सिथा ठरतो, 

तर एखवदव िरीरवने सिथा असनुही (िवनशसक) पांग ुठरतो. हीच 

"अपिुातव" ठरते, अज्ञवन ठरते. यवच अज्ञवनविळेु दःुख, अडचिी 

िनषु्ट्यवलव बांधनवत टवकते, त्यवलव (शर्चवरवन)ेनकवरवत्िक करते. 

यव अज्ञवनवर्र शर्जय शिळशर्लव तर दःुख, अडचिी 

शर्कवसिवगवातील सांधी ठरतवत.  

जगवत सर्वात सोपव व्यर्सवय िहविपिवचव असतो. परशटकव, 

्र्सिथान ही सांर्य (शर्कवसिवगवार्र) चवलिवर् यवची नसते, तर 

चवलिवर् यवच(े्र्तःचे /इतरवांचे) पवय ओढण्यवची असते. यवांत 

्र्तः चवलण्यवचव, कतृात्र्वचव आनांद अनभुर्त नवही, तर भवष्ट्य 

बोलनु िनोरांजन करीत असतो. यवच "िहविपिवचे" दिान 

अजुानवच्यव प्रज्ञवर्वदवत आढळते. र् ्र्तःच्यवच शर्कवसिवगवात 

्र्तःच अडथळव ठरतो(र्ततेआत्िैर् ित्रु्त)्. म्हिनु 

भगर्तगीतव ्र्तःचव बांध ुव्हव (आत्िर्ि) हव सांदिे दतेे.  

भगर्तगीतव दरै्ी र् असरुी अिव दोन शर्भवगवत जगवतील लोकवांचे 

र्शगाकरि करते. असरुी अज्ञवनविळेु असते, तर दरै्ी असनुही 



अज्ञवनी असिे र् यव अज्ञवनवचेही अज्ञवन असिे ही अपिुातव 

"दरै्ीगिु सांपशत्तसवठी जगिवर् यव" अजुानवत आढळते.  

कवयाकौिल्य: 

जीर्नवचव शर्कवसिवगा चवलिे र् यव शर्कवसिवगवार्रील िवनशसक 

िशक्तची (योग)सवधनव होण्यवसवठी कवयाकौिल्य ज्ञवन भगर्तगीतव 

्पि करत.े िनषु्ट्यवच्यव जीशर्त तत्र्वचे अांशति धवि ईश्वर आह.े 

हवच ईश्वर सशृिची िळु प्रर्शृत्त आह ेर् यवचवच अांि जीशर्त 

तत्र्वत िवश्वतरुपवने श्थत आह.े  

िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यत ्च अशप उत्िविशत ईश्वरः। 

गहृीत्र्व एतवशन सांयवशत र्वयःु गांधवन ्इर् आियवत ्।।(१५-८) 

अथवात जेंव्हव िनषु्ट्य दहे सोडतो, तेंव्हव र्वय ुजसव फुलवचव गांध 

र्वहुन नेतो, तसे िवश्वत तत्र् प्रकृशतगिुवलव र्वहुन नेते. हवच 

आधवर "अितृत्र्वय कल्पत"े यव शर्कवसिवगवाचव आह.े कवया 

व्यवर्हवररक शर्कवसवतील सवधन असले तरी शर्कवसिवगवात यवच 

कवयवाद्ववरे ईश्वरवची भशक्त घडते. हीच भशक्त घडण्यवचे 

कौिल्य(्र्धिा, किायोगवतील दृढशनिय, "योगः किास ु

कौिलि"् ) भगर्तगीतव ्पि करते.  

 ******  



 (३-४१) 

 

************************ 

त्िवद ्त्र्ि ्इांशद्रयवशि आदौ शनयम्य भरतर्षाभ। 

पवप्िवनां प्रजशह ह्ेनां ज्ञवनशर्ज्ञवननविनि ्। 

************************ 

 

(३-४१) 

 

"त्िवत ्त्र्ि ्इांशद्रयवशि आदौ शनयम्य भरतर्षाभ" 

(सां्कवर) 

 

जीर्नवत किा घडते. सखुवसवठी इच्छव र् इच्छवपशुतासवठी किा 

(State of want-State of art) ह ेव्यर्हवरवतील किा घडण्यवचे 

सविवन्सय logic आह.े यवांत इच्छवपशुता ही priority असत ेम्हिनु 

(बशुद्धची) सकवि िवनशसकतव असते. जीर्नवची ही सविवन्सय 

पवतळी असते. इच्छवपशुता ही priority असल्यविळेु शर्र्षयशचांतन, 

फलवसशक्त असते. यविळेु "कवि" उत्पन्सन होतो र् बशुद्धनविवचे 

कवरि ठरतो.  



ध्यवयतो शर्र्षयवन्सपुांसः सांग्तरे्ष ुउपजवयते।... (२-६२) 

्िशृतभांिवद ्बशुद्धनविो बशद्धनविवत ्प्रिश्यशत।।(२-६३) 

 

सखुी म्हिजे बशुद्धची श्थर अर््थव असते. म्हिनु सां्कवरवचे 

िहत्र् आह.े िनषु्ट्यजीर्नवांत सखु हरे् असते. दःुख आले असतव 

बशुद्ध शर्चशलत होते. सखुी अर््थव म्हिजे बशुद्धची श्थतप्रज्ञ 

अर््थव भगर्दगीतेने ्पि केली आह.े हीच अर््थव सवध्य 

करण्यवसवठी बशुद्धयोग, शनष्ट्कवि किा, कवयवाद्ववरे सित्र्योग, 

कवयवाद्ववरे (ईश्वरवची )अनन्सयभशक्त असे प्रयोजन आहे.  

 

यज्ञ यव तत्र्वने किा घडण्यवची प्रशियव: 

त्िवद ्त्र्ि ्इांशद्रयवशि आदौ शनयम्य भरतर्षाभ 

पवप्िवनां प्रजशह ह्ेनां ज्ञवनशर्ज्ञवननविनि ्।(३-४१) 

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसःत ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः।।(३-४२) 

िरीरयांत्वत इांशद्रयवपेिव श्रेष्ठ िन, िनवपेिव श्रेष्ठ बशुद्ध र् बशुद्धपेिव 

श्रेष्ठ आत्िव यवप्रिविे जेष्ठत्र् असते. यवनसुवर जीर्नशर्कवसवत किा 

घडण्यवच्यव प्रशियेचव प्रर्वस इच्छव-किा-कवयवाचव एकशनिय-

बशुद्धची श्थरतव-बशुद्धयोग यवप्रिविे असतो.  



 

श्रोत्आदीशन इांशद्रयवशि अन्सये सांयिवशग्नर्ष ुजहु्वशत। 

िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सय इशन्सद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत।(४-२६) 

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनशदशपते।(४-२७) 

 

शर्र्षय(इच्छव) इांशद्रयवच्यव अशग्नत(किवात) भ्ि होतवत. किा 

सांयिवच्यव अशग्नत(शनिय, ध्येय) भ्ि होते. (ईश्वर)ज्ञवनवने 

सांयिवशग्न प्रशदि होतो.  

किा घडण्यवच्यव प्रशियेतील यव प्रर्वसवची सविवन्सय अर््थव र् 

उच्च अर््थव यवप्रिविे शर्भवगशि होते.  

 १. सविवन्सय अर््थव (इच्छवपशुतासवठी किा) र् २. उच्च अर््थव 

(यकु्त यव िब्दवने शनदिे आह)े. यवच उच्च अर््थेत 

किासां्कवर(कवयवाचव शनिय, जीर्निलु्यवांचव र्वपर) र् किवाद्ववरे 

योग सवध्य करिे असते. दोन्सही अर््थेत किा सवधन असते. पि 

Priority र्ेगळी असते.  

Priority in life : 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।(२-४९) 



सविवन्सय पवतळीर्र इच्छवपशुता ही Priority असते. यविळेु सकवि 

िवनशसकतव असते, तर उच्च पवतळीर्र बशुद्धची श्थर अर््थव 

(यकु्त) ही Priority असते. यवचे र्िान भगर्दगीतव ्पि करते,  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्।(२-५०) 

 कवयवातील द्वन्सद्विशुक्त म्हिजचे कवयवाचव एकशनिय असतो. 

किाफलवतील द्वन्सद्विशुक्त म्हिजे सित्र्योग सवध्य करिे.  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ु

Higher consciousness यव सांदभवात उच्च पवतळीचे िहत्र् 

आह.े म्हिनु किा घडण्यवच्यव प्रशियेतील दोन्सही पवतळीची 

ओळख(Level of consciousness)होिे आर्श्यक ठरते. प्रश्न, 

अडथळे सविवन्सय पवतळीर्र शनिवाि होतवत.  

"No problem can be solved from the same level of 

consciousness that created it. " 

-Albert Einstein 

 ******** 

  

  



( ३-४२) 

********************** 

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः ।। 

********************** 

 

(३-४२)१: "िनसः त ुपरव बशुद्धः " 

 

 

"िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः " ( ३-४२) 

एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्य आत्िवनि ्आत्िनव।(३-४३) 

 

 िनवपशलकडे बशुद्ध र् बशुद्धपशलकडे आत्िव जविनु िन Lower 

consciousness र् आत्िव Higher Consciousness दिाशर्ले 

आह.े यवर्रुन िन, बशुद्ध, शचत्त, आत्िव, ईश्वर हे सर्ा 

िनोशर्ज्ञवनवचव भवग आह ेह ेभगर्तगीतव ्पि करते.  

 

जसे िन शदसत नवही तसेच ईश्वरही शदसत नवही. पि (कवयवाद्ववरे 

अनन्सयभशक्तद्ववरव)ज्ञवनवने जवितव येते. ही जविीर् िेत्-िेत्ज्ञ 



ज्ञवनवद्ववरे होते. िरीरवलव जवििवरव िेत्ज्ञ ्र्तः (Own mind) 

असतो, तर सर्ा िेत्वलव जवििवरव ईश्वर (Universal Mind) 

असते.  

 

भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्य अहां एर्ां शर्धो अजुान। 

ज्ञवतुां द्रिुां च तत्र्ेन प्ररे्िुां च परांतप।।(११-५४) 

 

"Our Soul is the connection between our physical 

body and our Spirit, and provides communication 

between the two. It is our consciousness, and 

forever remains connected to the Creator, God. Our 

Spirit is our individual spark of the Divine, and it 

fills us with the higher guiding intelligence of the 

Universe. " 

 

 

*िनषु्ट्यवचे सखुदःुख िनोशर्ज्ञवनवचवच भवग असतो. हचे 

िनोशर्ज्ञवन जविण्यवसवठी भगर्तगीतेचे ज्ञवन आहे.  

सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्िो। 



ित्तः ्िशृतज्ञवनां अपोहनां च।(१५-१५) 

 

"Character cannot be developed in ease and quiet. 

Only through experience of trial and suffering can 

the soul be strengthened, ambition inspired, and 

success achieved. " 

-Helen Keller 

 

कवयाकवरि कतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२१) 

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नवत सखुदःुख येतवत. सखु सर्वांनवच हरे् असते र् 

दःुख नको असते, तरी दःुख जीर्नवत डोकवर्ते. दःुखविळेु दबुळव 

होतो. Tense होतो. दःुखवच ेिनोशर्ज्ञवन जवित नवही. ईश्वरवचे 

Design जवित नवही. हचे (Designed plan) दिान शर्श्वरुपवत 

शदले.  

 

(Designed plan of God यवर्र दांतकथव: 

 



"एक िनषु्ट्य िशुतातील दरे्वलव म्हितो, त ुकवांहीच बोलत नवही 

तरीसदु्धव लोक तलुव भजतवत. र् सिवधवनी होतवत. यवचे रह्य 

िलव जविवयचे आह.े एक शदर्स िी तझु्यव जवगी िशुता बननु उभव 

होतो. दरे् म्हितो, ठीक आह ेपि एक अट आह,े कवांहीच बोल ु

नको. ठरल्यवनसुवर तो िशुता बननु उभव होतो.  

त्यव शदर्िी िांशदरवत एक िेटजी, नांतर एक गररब िनषु्ट्य र् नांतर 

जहवजवचव किवन, येतो . िेटजीची पैिवची पसा िांशदरवत पडते. 

गरीब िनषु्ट्य आपली गरीबी दरु करण्यवसवठी दरे्वलव शर्नर्तो, 

तेंव्हव त्यवलव पसा शदसते. र् प्रसवद म्हिनु पसा उचलनु चवलतव 

होतो. नांतर िेटजी पोलीस घरे्नु िांशदरवत येतो र् किवनवनेच पसा 

लवांबर्ली असेल म्हिनु किवनवलव चोर ठरशर्तो. िशुतातील 

िनषु्ट्यवलव रवहर्त नवही, तो सत्य जवितो. र् तेच तो िेटजीलव 

सवांगतो.  

 

दरे् म्हितो, त ुतोंड उघडुन िविे Design शबघडशर्ले. किवन जे 

जहवज घेर्नु जविवर आह,े त्यवलव अपघवत होिवर आहे. आतव 

त्यवलव नवहक प्रवि गिर्वर्े लवगिवर. ") 

 

जगवत ईश्वरवच्यव सांकल्पनव आपवपल्यव धिवानसुवर व्यक्त केल्यव 

आहते. भगर्तगीततेील ज्ञवनवचव आधवर िनोशर्ज्ञवन आह.े ह ेज्ञवन 



जविले तर दःुख िनषु्ट्यवलव हरशर्िवर नवही, तर दःुख 

जीर्नशर्कवसवतील Stepping Stone ठरेल हवच भगर्तगीतेचव 

सांदिे आह.े  

 

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

 ***** 

 

३-४२ : 

"इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयेभ्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः ।।" 

(Regulating the senses-किाकौिल्य) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवलव िरीर नवांर्वचे यांत् शिळवले आह.े यव यांत्वचव योग्य 

उपयोग होण्यवसवठी भगर्दगीतव यवांतील System ्पि करुन 

सवांगत आह.े  

 

अजुानवचव प्रश्न असतो, िनषु्ट्य(इच्छव नसतवांनवही, बळजोरीने 

शनयोजन केल्यवप्रिविे) पवपवचरि कवां करतो?यवचे उत्त्तर असते, 

यव System िधील सर्वात कशनि इांशद्रयशनशिात "कवि" ज्ञवनवर्र 



आच्छवदन करतो, जसे धरु अशग्नलव, धळु आरिवलव आच्छवशदत 

करते.  

 

िनोर्ि अर््थेत "कवि" शियवशिल असतो र् बशुद्धचे हरि 

करतो. बशुद्धनवि म्हिजे सर्ानवि असतो.  

्िशृतभ्रांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।(२-६३) 

 

त्िवत ्त्र्ि ्इांशद्रयवशि आदौ शनयम्य भरतर्षाभ। 

पवप्िवनां प्रजशह ह्ेनां ज्ञवनशर्ज्ञवननविनि।्।(३-४१) 

 

यव पवश्वाभशुिर्र बशुद्धची श्थरतव, आत्िर्ि अर््थव (्र्तःर्र 

command, िनवलव र्ि करिे) भगर्दगीतेची Priority आह.े 

यवच सांदभवात िरीरवतील Functioning system चे र्िान, 

प्रत्येकवचे श्रेष्ठत्र्-कशनित्र् यव सांदभवात आलेले आह.े  

 

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः ।।(३-४२) 

 



जड(्थलु)िरीरवपेिव (Senses)इांशद्रय श्रेष्ठ, इांशद्रयवपेिव िन श्रेष्ठ, 

िनवपेिव बशुद्ध श्रेष्ठ(अथवात इांशद्रय िनवलव जवित नवही पि िन 

इांशद्रयवलव जविते, िन बशुद्धलव जवित नवही पि बशुद्ध िनवलव 

जविते), बशुद्धपेिव आत्िव श्रषे्ठ म्हिनु आत्िर्ि (आत्िर्ि 

अथवात ्र्तःलव ्र्तःच्यव िवश्वत ्र्रुपविी जोडिे)असिे 

िहत्र्वचे ठरते.  

 

किाकौिल्य : 

िरीर, िन, बशुद्ध (अशनत्य)प्रकृशतचे अांि आह.े िनषु्ट्य 

अशनत्य/जडविी ्र्तःलव जोडतो.  

"सांगवत ्स्जवयते कविः।" (२-६२) 

शर्र्षयवची आर्ड (इच्छव) आसशक्त शनिवाि करते. आसशक्तिळेु 

कवि उत्पन्सन होतो, जो बशुद्धनविवचे कवरि ठरतो. म्हिनु कवि ित् ु

ठरतो.  

 

"Several Self help or Enlightenment books cite the 

Seven Deadly Sins. They are: pride, greed, lust, 

envy, wrath, sloth, and gluttony. " 

. -Dave Mustaine 

 



 

किा जीर्नशर्कवसवत सवधन असते. कवयवाच्यव सकवि 

िवनशसकतेिळेु अजुानवलव अडथळव जविर्तो र् यविळेु कवया 

टवळतो. म्हिनु किाकौिल्य हव शर्र्षय भगर्दगीतेत आलेलव 

आह.े िनषु्ट्यवलव सखु हरे् म्हिनु भगर्दगीतव कवयाकौिल्यवची 

(योगः किास ुकौिलि)् आर्श्यकतव र् प्रशियव सवांगत आह.े यव 

पवश्वाभशुिर्र कवयवाच्यव किाकौिल्य यव सांदभवात शनष्ट्कवि 

िवनशसकतेसवठी ईश्वरविी जोडिे हव उपवय असतो.  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

 

 *********** 

  

  



(३-४३) 

******************** 

एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्य आत्िवनि ्आत्िनव। 

जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपां दरुवसदि।्।(३-४३) 

********************* 

 

३. ४३ : 

"एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्यआत्िवनि ्आत्िनव" 

(िन ित् ुशक शित्?) 

 

जसे रथवचे घोड्यवांनव लगवि नसेल तर घोडे बेलगवि िवल ेअसे 

बोलल्यव जवते. तसेच िन आह.े ते र्ि असेल तर शित् आह,े र्ि 

नसेल तर बेलगवि(चांचल) असते र् ित् ुठरते.  

 

इांशद्रयशर्र्षयशचांतनविळेु "कवि" शनिवाि होतो र् बशुद्धनविवचे कवरि 

ठरते.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगःतरे्षपुजवयते। 

सांगवत ्सांजवयते कविः ...  

.... बशुद्धनविवत ्शर्नश्यशत।(२-६३) 



 

यविळेु म्हटले,  

त्िवद ्त्र्ि ्इांशद्रयवशि आदौ शनयम्य भरतर्षाभ। 

पवप्िवनां प्रजशह एनां ज्ञवनशर्ज्ञवननविनि ्।।(३-४१) 

 

िरीरिवस्त्रवप्रिविे िनोशर्ज्ञवनवत इांशद्रयशर्र्षय-किेंशद्रय-े िन-बशुद्ध-

आत्िव(-परिवत्िव) अिी जषे्ठतव आहे.  

 

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः परतः त ुसः।।(३-४२) 

एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्यआत्िवनि ्आत्िनव। 

जशह ित् ुिहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।।(३-४३) 

 

यव ज्ञवनवनसुवर िनवर्र शनयांत्ि म्हिजे आत्िर्ि श्थशत असते, 

बशुद्धची श्थरतव असते (त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव). िनवर्र शनयांत्ि 

नसल्यविळेु िनषु्ट्य ्र्तःिी ित्रु्त र्वगतो, िन ित्रु्त आचरि 

करते. अथवात कवि ित् ुठरतो. यवच ित्रु्र शर्जय 

शिळशर्ण्यवसवठी बशुद्धची श्थरतव, आत्िर्ि अर््थव िहत्र्वची 

असते.  



 

आत्िर्ि अर््थेसवठीच सां्कवर यव अथवाने "यकु्त" यव िब्दवचे 

प्रयोजन भगर्द ्गीतेत केले आह.े यकु्त म्हिजे शनष्ट्कवि कवया 

करिवरव, अयकु्त सकवि कवया करिवरव म्हिनु अिवांत असतो. यव 

श्थतीत िनोर्ि असतो. जिी नवर् र्वर् यवने र्वहते तिी जीर्न 

जगण्यवची अर््थव असते. शजकडे र्वरव र्वहतो तसे जीर्नवलव 

जगर्त असतो.  

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न ज अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।।(२-६६) 

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्शधयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

त्िवद ्...  

इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-६८) 

 

"A soul without a high aim is like a ship without a 

rudder. " 

Eileen Caddy 



 

जीर्नवच्यव उच्च पवतळीचव आधवरच आत्िर्ि अर््थव आहे.  

 

*जीर्नवची उच्च पवतळी: 

 

"It's better to be a lion for a day than a sheep all 

your life. " 

Elizabeth Kenny 

 

िनषु्ट्य सविवन्सय पवतळीर्र जगतो ही जीर्नवची Survival mode 

असते. तर उच्च पवतळी जगण्यवची Spiritual mode असत.े 

यवचेच ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

बदुध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

यव िवगवात बांधन-िोि हव आधवर असतो. किवाच्यव बांधनवतनु 

सटुकव यवचव अथा योग्य-योग्य/चवांगले-र्वईट यव द्वन्सद्ववपवसनु िकु्त 

असिे अथवात शनद्वान्सद्व असिे.  

 

Nonduality (अद्वैत/शनद्वान्सद्व) 



 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

कवयाकौिल्यवचे िहत्र्: 

"When you have balance in your life, work becomes 

an entirely different experience. There is a passion 

that moves you to a whole new level of fulfillment 

and gratitude, and that's when you can do your 

best... for yourself and for others.  

Cara Delevingne 

 

******* 

 

(३. ४३):"जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपां दरुवसदि ्" 

 

भगर्तगीतेत "कवि"हव िब्द बशुद्धलव शर्चशलत करिवरव ित् ुयव 

अथवाने आलेलव आह.े यवर्रुन जीर्नवलव लढवई कवां म्हटले?कवय 

सवध्य करवयचे आह?े यवची ्पितव कळते.  



बशुद्ध श्थर असिे, शर्चशलत न होिे यवसवठी "योग" (दःुखवन्सत) 

म्हटले आह.े म्हिनु बशुद्धयोगवचव आश्रय ्पि होतो. जीर्न 

शर्कवसिवगवार्र (आत्िोन्सनशत) असते. म्हिनु शर्कवसिवगवार्र 

असतवांनव श्रेष्ठ िनषु्ट्य (दःुखवने, अपयिवने) शर्चशलत होत नवही. 

यवच सांदभवात बशुद्धयोगवचे िहत्र् ्पि केले.  

 

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धन्जय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिवः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

अथवात फलहतेनेु कवया करि(ेसकवि कवया) यवपेिव (शनष्ट्कवि) 

कवया श्रेष्ठ, कवयवापेिव बशुद्धयोग श्रेष्ठ आह.े म्हिनु बशुद्ध श्रेष्ठ जवि 

कवरि फलहतेिुळेु (अतशृििळेु, अपयिविळेु) कवि हव ित् ु

सशिय होतो.  

 

अजुान यवच सांदभवात प्रश्न करतो, बशुद्ध श्रेष्ठ तर किा किवलव?(३-

१) 

िनषु्ट्यवलव लवभलेली प्रकृशत कवयारतच(कवयव, र्वचव, िन) असते. 

िनषु्ट्य व्यर्हवरवत (सकवि) कवयारत असतो. कवयासां्कवर नसेल तर 

शर्चशलत होतो. अथवात दःुखविी (अडचिी, प्रश्न)deal करण्यवचे 

ज्ञवन नसते तेंव्हव शचांतव, भय, िोध इ. शर्कवरवने 

अिवांत(Tension) असतो. यविळेु बशुद्ध शर्चशलत होते. म्हिनु 



कवयासां्कवर असिे आर्श्यक आह,े ज्यवत कवयवाचव दृढशनिय 

असतो, शनष्ट्कवि कवयारत असतो अथवात पररिवि भय नसते र् 

अपयिवने खचत नवही.  

 

यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान । 

किेशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।।(३-७) 

 

िवनशसक functiong यव सांदभवात इांशद्रयवपिेव िन श्रेष्ठ, िनवपेिव 

बशुद्ध श्रेष्ठ, बशुद्धपेिव (परि)्आत्िव श्रेष्ठ यवद्ववरे बशुद्धची श्रषे्ठतव 

जविनु तीलव कोि Disturb करतो?र् कोि (श्थर रवहण्यवसवठी 

)सहवय्यक ठरतो ?अथवात बशुद्धचव ित् ुकोि र् शित् कोि?ह े

जवि.  

 

एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्य आत्िवनि ्आत्िनव। 

जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपां दरुवसदि।्।(३-४३) 

******************* 

  



  

 

 

भगर्दगीतव 

 

 

 

 

अध्यवय ४ 

ज्ञवनकिासांन्सयवसयोग 

 

******************** 

  



भगर्दगीतव : अध्यवय ४ 

ज्ञवनकिासांन्सयवसयोग 

 

यज्ञकौिल्यवची धवरिव िवली तर किा कि जविर्त नवही, बांधन 

जविर्त नवही, म्हिनु िशुक्तसवठी यव कौिल्यवचे िहत्र् किायोग 

अध्यवयवत श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत. सशृिसांचलनवत यज्ञतत्र् 

ज्ञवनकिायोगवत शर््तवरवने सवांगतवत. यज्ञकौिल्यवचव र्वपर करुन  

ज्ञवनवद्ववरे किासांन्सयवस (अकिा श्थशत) हव यव अध्यवयवतील शर्र्षय 

आह.े यवांत व्यर््थवपन कौिल्यवचव सांदिे शिळतो.  

 

हव योग परांपरवगत िवझ्यवकडुन सयुवाकडे, सयुवाकडुन िनकुडे र् 

िनकुडुन इक्ष्र्वकुकडे आलव . केर्ळ रवजशर्षा हव योग जवित होते, 

कवलवांतरवने नि िवलव. तेंव्हव कुतहुलवने अजुान शर्चवरतो, आपलव 

जन्सि र्तािवनवतील आह.े िी यव भवष्ट्यवर्र कसव शर्श्ववस करु? 

 

यवर्र भवष्ट्य करतवांनवच ्र्तःतील ईश्वरवची भशूिकव ्पि करतवत. 

यव ज्ञवनवसह पशुढल िदु्यवर्र शर््तवरवने भवष्ट्य करतवत.  

४. १ पवरांपररक ज्ञवन: 

जगवचे व्यर््थवपनवत ईश्वरवची भशूिकव (६-१५) 



४. २ गहनव किािो गशतः(अकिा र् अकतवा ज्ञवन) (१६-२३) 

४. ३ यज्ञ:सशृितील यज्ञकवया र् यज्ञकौिल्य (२४-३३) 

४. ४ ज्ञवन: न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते (३४-४२) 

 

४. १ पवरांपररक ज्ञवन: 

जगवचे व्यर््थवपनवत ईश्वरवची भशूिकव: 

यव भतूलवर्र आपले अनेक जन्सि िवले आहते. तूां जवित नवही, िी 

जवितो. यव भतूलवर्रील सर्ालोकवत ओळखल्यव जविवरव िीच 

ईश्वर आहे. सिवजवत जेंव्हव अधिा हवर्ी होतो, सिवजवत िोर्षि 

होते, यविळेु सशृिसांचलनवलव ह ेआव्हवन ठरते. चवांगले, सज्जन 

सांभ्रिवत सवपडतवत, जि ुसर्ा िशक्त लोप पवर्ली अिी अांधवरिय 

श्थशत होते, तेंव्हव प्रकविवची गरज भवसते. यवच प्रकविवची 

ििवल (सयुाकोशटसिप्रभवः)घेर्नु िी जन्सि घेत आलो आह.े  

 

जो िलव िवझ्यव यव रह्यिय जन्सिवसह, शदव्य किवासह तत्र्तः 

जवितो. तो िवझ्यवप्रत पोहोचिवर् यव िवगवार्र असतो. 

(अितृांगिय). तो िविे कवया िवझ्यवसवठी करुन अांतकवळी 

िवझ्यवच भवर्वत शर्शलन होतो. जो जसव िलव ओळखतो, तसव 

भजतो र् िविव िवगा अनसुरतो.  

 



सविवन्सय लोक किाशसशद्धसवठी, इच्छवपशुतासवठी दरे्तवांनव भजतवत. 

त्यवांची प्रकृशत त्यवांच्यव इच्छवपशुतासवठी conditioned होते. यवच 

प्रकृशतनसुवर किा करीत असतवत. ही प्रकृशत गिुकिवानसुवर चवर 

शर्भवगवत शर्भवगलेली आह.े *(१) 

 

ईश्वर यव सशृिचव अध्यि यव नवत्यवने(अ. ९) कतवा असनुही अकतवा 

ठरतो. ही ईश्वरवची भशूिकव जविनु शनयतकिा केल्यवने किवाचे 

पररिवि बांधनवत अडकशर्त नवही. किवाचे अकिवात, कतवा 

अकतवात transform होण्यवचे परांपरवगत िवस्र आह.े  

एर्ां ज्ञवत्र्व कृतां किा परैु्ः अशप ििुिुशुभ:। 

कुरु किेर् त्िवत ्त्र्ि ्परैु्ः परु्ातरां कृतां।।(४-१५) 

  



४. २ गहनव किािो गशतः *शतसरव शर्कल्प 

 

सविवन्सयतः किासांदभवात करि ेशकां र्व न करिे, चवांगले शकां र्व र्वईट 

यव दोनच िदु्यवर्र शर्चवर होतो. करिे योग्य र्वटले नवही तर" न 

करिे" यवचे सिथान करतो. कोितवही प्रश्न उपश्थत िवलव तरी 

सिथान शकां र्व शटकव असेच भवष्ट्य सिवजवत चवलते. यव 

िवनशसकतेिळेुच प्रश्न सटुत नवही.  

 

श्रीकृष्ट्िवने प्रवशचन ज्ञवनवचव आदर केलव. सिथान शकां र्व शटकव 

केली नवही. प्रवशचन ज्ञवनवचे logic र्तािवनवतील प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी, त्यवलव नशर्न आकवर दरे्नु र्वपरले. यवच 

शर्कल्पवलव शर्किा म्हटले.  

 

एकव िेतकर् यवने फळलवगर्डीसवठी िेती शर्कत घतेली. तेथे 

सवपवांचव सळुसळुवट पवहुन फळलवगर्ड करिे शकां र्व ितेी शर्किे 

असे दोनच शर्कल्प होते. पि त्यवलव शतसरव शर्कल्प सचुलव, 

शर्र्षवपवसनु और्षधशनशिाशत. तथेे Snake Institute उभी िवली.  

 

िनषु्ट्यवने शर्कल्पवर्र शर्चवर केलव तर अनेक शर्कल्प सचुतवत. 

यवतच िनषु्ट्यवची रह्यिय प्रशतभव दडलेली असते.  



 

किािो शह अशप बोधव्यां बोधव्यां च शर्किािः। 

अकिािि बोधव्यां गहनव किािो गशतः।।(४-१७) 

 

यदु्ध करिे र्व न करिे अिव दोन शर्कल्पवर्र अजुान शर्चवर करतो. 

शर्किा अथवात शतसरव शर्कल्प श्रीकृष्ट्ि सचुर्तवत, किा र्ेगळ्यव 

पद्धशतने करिे. किा करुनही अकतवा*(२)जवििे. यविळेु किवाचे 

अकिवात transformation होते. किाबांधनवतनु सटुतो.  

 

गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवन अर्श्थतचेतसः। 

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।।(४-२३) 

 

ज्ञवनवचव आश्रय करुन यज्ञकौिल्य सवध्य करिे यविळेु 

पररिविवपवसनु िकु्त असतो र् सर्ा किा (अकिवात) शर्शलन 

होतवत.  

  



भवग (ब) यज्ञकौिल्य र् ज्ञवन 

 

*एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

 

यव ब्रह्मिय सशृित यज्ञरुपवने किा घडत असतवत. द्रव्यसांदभवात 

द्रव्ययज्ञ, जीर्नशर्कवसवसवठी 

िरीर-र्वचव-िन ्र््थ र् पोर्षक असवर्ेत यवसवठी तपोयज्ञ, 

्र्तःचे जीर्नज्ञवन जविनु शर्कवसिवगवार्र असण्यवसवठी 

्र्वध्यवयज्ञवनयज्ञ यवांत कठोरतेने शनयि पवळुन यज्ञकौिल्य सवध्य 

करतवत.  

 

*यज्ञवतील अशग्नत हर्न करिे ह ेभश्िकरि असते. हर्न त्यवग 

दिाशर्ते. िरीरयांत्वत इच्छव-कवया-सांयि(दृढत्र्)-योग-ज्ञवन अिव 

चढत्यव शर्भवजिीत यज्ञकौिल्यवची प्रशियव दिाशर्ली आहे.  

 

श्रोत् आदीशन इांशद्रयवशि अन्सय ेसांयिवशग्नर्ष ुजहु्वशत। 

िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सय इांशद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत।।(४-२६) 

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि च अपरे। 



आत्िसांयि ्योगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

 

कवयवात इच्छेचे भश्िकरि, आत्िसांयि योगवशग्नत कवयाकिवचे 

भश्िकरि, ज्ञवनवने अशग्न प्रशदि होतो. कोित्यवही यज्ञवपिेव 

ज्ञवनयज्ञ श्रेष्ठ ठरतो. कवरि सर्ा किा अखेर ज्ञवनवत शर्शलन होतवत.  

 

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

*यवनसुवर ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्रोत ठरतो. यव ज्ञवनवने सर्वात िी र् 

िवझ्यवत सर्ा पवहतो. शर्शर्ध प्रश्नोत्तरवने ह ेज्ञवन अशधकवरी 

व्यशक्तकडुन जविनु घेतव येते. येथे हचे ज्ञवन श्रीकृष्ट्ि िवशहती करुन 

दतेवत. जसे कवि(लवकडे) अशग्नने भ्ि होतवत, तसे सर्ाकवया 

ज्ञवनवशग्नत भ्ि होतवत. कवयवातील कोितवही पवपवचव सांिय 

शिटतो.  

 

*न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 

ज्ञवन जगी सर्ाश्रेष्ठ आह।ेज्ञवनवने कवयवातील सांिय शिटतो. यव 

ज्ञवनवने योग सवध्य होर्नु किासांन्सयवस अनभुर्तो. म्हिनु हृदयवतील 

सांियरुपी अांधवर ज्ञवनवने शिटर्नु योगवसवठी शसद्ध हो.  



भवष्ट्य शर्र्चेन 

भगर्तगीतव व्यर्हवरवत शकतपत उपयोगी आहे, हवच शर्र्षय 

र्तािवनवत जविनु घेण्यवचव आह.े  

 

*अजुान यदु्धिैदवनवर्र भजनशकतान ऐकण्यवसवठी आलव नव्हतव. 

यदु्ध करिे हव त्यवच्यव व्यर्हवरकवयवाचवच भवग होतव. यव सत्यवचव 

श्र्कवर केलव तरच व्यर्हवरज्ञवनवलव पिुात्र् दणे्यवचे ज्ञवनच 

भगर्तगीतव ज्ञवन आह,े यव सत्यवचव बोध होतो.  

 

(*१)*जगवचे सांचलन सरुशळत चवलण्यवसवठी प्रकृशतचे सांचलन  

१. जगवचे कल्यवि सवधण्यवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवन कवया.  

२. सिहुकल्यविवसवठी िवत्कवया (सिहु प्रिवसन, सांरिि) 

३. द्रव्यर्शृद्ध, सिशृद्धसवठी उत्पवदन र् व्यर्सवयकवया ४. र्रील 

शतन्सही िेत्वलव परुक ठरिवरे सेर्वकवया 

 यव चवर शर्भवगवत होते. हव जगवचे सांचलन होण्यवसवठी 

व्यर््थवपनवचव भवग ठरतो. यवच आधवरवर्र कवयाशर्भवगिी 

जगवतच आढळते.  

 



यवच आधवरवर्र चवर प्रकवरच्यव सिवजव्यर््थव सिवजवत 

आढळतवत, असे अथातज्ञ डॉ. जे. सी. कुिवरप्पवने प्रशतपवदन केले 

१. Economy of Permanance िवश्वत व्यर््थव 

२. Economy of gregation सिहुप्रधवन व्यर््थव 

३. Economy of Enterprise व्यर्सवयप्रधवन व्यर््थव 

४. Economy of Parasites असां्कृत/रवनटी/िोर्षिवशधशष्ठत 

व्यर््थव 

(Ref. Economy of Permanance) 

 

यवच व्यर््थेचे प्रशतशबांब सिवजिनवर्र शबांबलेले असते. म्हिनु 

सिवजव्यर््थेलव योग्य आकवर दणे्यवसवठी यवांतील तवांशत्क ज्ञवन 

जविनु घिेे आर्श्यक आह.े  

 

 *जीर्नशर्कवसवसवठी किवाचव ्र्धिा करण्यवस सिथा व्हवर्व, 

यवसवठी कवयाशर्भवगशिनसुवर भवरतवत प्रवशचन सिवजव्यर््थव 

जवतीर्र आधवररत बनली. जवत कवयवाची State of 

art(Specialized expertise)चे शनदिाक होते. 

कवयाशर्भवगशिनसुवर शर्िेर्ष आर्श्यक गिुवांची आर्श्यकतव 

प्रशतपवदन केली आह.े (Detailअ. १८). म्हिनुच िवत्वलव 

यदु्धसांशध ही ्र्धिासांशध म्हटले.  



 

*र्तािवनवत Professional कवयवासवठी शनर्ड करतवांनव आर्डीचे 

कवया, आर्डीचव शर्र्षय आधवर बनशर्तवत. पवरांपररक व्यर्सवयवत 

जर चवांगले भशर्ष्ट्य आढळले, तर यरु्वशपढी त्यवच व्यर्सवयवलव 

शनर्डतवत. -डॉक्टर, कवरखवनदवरी इ. यविळेु व्यर्सवय 

शनर्डीसवठी जवत factor कवलबवह् ठरलव असलव तरी 

व्यर्सवयशनर्डीसवठी तसेच सर्वांगीि उन्सनशतसवठी भगर्तगीतेतील 

ज्ञवन गिुवत्िक ज्ञवन(Quality education) ठरते. िवळव, 

िहवशर्द्यवलयीन शििि केर्ळ सांख्यवत्िक ज्ञवन(Quantity 

education)ठरते. म्हिनु प्रवशचन व्यर््थेतील तवांशत्क ज्ञवन जविनु 

घेिे आर्श्यक आह.े ] 

(*२) 

 

*सविवन्सयतः िनषु्ट्य कवया प्रवशिसवठी जवित असतो. 

जीर्नशर्कवसवच्यव िनषु्ट्यवच्यव सांकल्पनव प्रवशिपयांत शसशित 

असल्यविळेु, सर्ा भोगैश्वया लवभले तर कवयवाची गरज कवय?असव 

सवधवरि सिज असतो. (असवच सिज जगवत असल्यविळेु एक 

शपशढ किवर्ते, दसुरी उडर्ते र् शतसरी र्त्यवर्र येते ह ेशर्दवरक 

शचत् कवांही तत्र्ज्ञ दिार्तवत) 

 



*अजुान असेच भवष्ट्य बोलतो, "िलव कवांही नको"ज्यव कवयवाने 

िोक होिवर ते करवयचेच किवलव?एकीकडे धिापवलन र् 

दसुरीकडे िोक अिव द्वांदवत सवपडतो र् "करिे"र् "न करिे" 

यवतनु दसुरव पयवाय श्र्कवरतो. अिवांती आली तर िनोर्ि 

अर््थव बनते. यव अर््थेत बशुद्ध श्थर नसते. त्यवच्यव दृिीत 

दोनच पयवाय आढळतवत(करिे र्व न करिे). शतसरव शर्कल्प 

सचुत नवही. भगर्तगीतव हवच शर्कल्प सवांगत आह.े किवाद्ववरे 

अकिा, अकतवा अनभुशुत!किासांन्सयवस! भल्यवभल्यवांनवही यव 

रह्यवचे कुतहुुल र्वटते.  

 

शकि ्किा शकि ्अकिेशत कर्यः अशप अत् िोशहतवः। 

 

*शनष्ट्कवि किा, यज्ञकौिल्य, ्र्धिा हे सर्ा शर्कल्प कवयाकौिल्य 

सांदभवात आहते. िनोर्ि अर््थेतनु आत्िर्ि अर््थेत 

येण्यवसवठी ह ेशर्कल्प आहते. आत्िर्ि अर््थेत उच्च चेतनव 

(Higher Self) जवगतृ असते.  

 

*किायोग किवसवठी? यवचे उत्तर  

१. त्वयते िहतो भयवत ्(शनभाय होिे) 

२. योग -दःुखवपवसनु शर्योग करिवरी िशक्त 



 

िशक्तसवधनेचव हव शर्र्षय प्रत्यि अनभुशुतचव आह ेर् प्रत्यि 

कृशततनुच अनभुशुत होते. भवष्ट्य कोित्यवही शदिेने र्ळशर्ल्यव जवर् ु

िकते. अजुान आपल्यव भवष्ट्यवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. 

म्हिनु जीर्नवत ज्ञवनवची भशूिकव हवच शर्र्षय भगर्तगीतचेव आह.े  

 

*शनिायिितव नसिे(यविळेु दृढतव नसिे), कवयाजबवबदवरी 

टवळिे, ्र्तःच्यव िवगवाचे ज्ञवन नसिे हे सर्ा व्यर्हवरज्ञवनवतील 

अज्ञवनच दिाशर्ते. यवचिळेु आपले हीत सवधवरे् ही इच्छव असते 

र् यवच शदिेने त्यवचे भवष्ट्य र्ळत असते. केर्ळ भवष्ट्य 

बोलण्यवसवठी ज्ञवन घेिे र् प्रत्यि कृशतसवठी ज्ञवन यवांतील भेद 

भगर्तगीतेने ्पष्ठ केलव आह.े  

 

*ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आज िहवपरु र्हवत असतवांनवही 

िनषु्ट्यजीर्नवतील प्रश्न असो र्व सिवजवतील प्रश्न असोत, ते 

Resolve करण्यवसवठी ज्ञवन सवपडत नवही!र्तािवनवतील प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी श्रीकृष्ट्िवने परुवतन ज्ञवनवलव र्तािवनवत 

Translate केले.  

 



*ज्ञवन यव सांदभवात िी योग्य सिजनुच िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व सरुु 

असते. अज्ञवनी असलव तरी(नकवरवत्िक) िी योग्य ह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो, येथे अहांकवर बोलत असतो. म्हिनु 

अहांकवरवचव आश्रय शक ईश्वरवचव आश्रय? हव शर्कल्प िेर्टी 

अजुानवलव शदलव. ईश्वर ही सांकल्पनव ज्ञवनवसवठी आह,े ह ेयेथे शसद्ध 

होते. अथवात हव श्रद्धेचव भवग असतो, म्हिनु सर्वात िेर्टी श्रदे्धचे 

िहत्र् सवांशगतले आह.े  

 

*सविवन्सयतः किाशसशद्धसवठी दरे्तवांनवच ईश्वर जविनु लोक भजत 

असतवत, पि िलव जवित नवही!हव भेद श्रीकृष्ट्ि दिाशर्तवत. पि 

ईश्वरश्रद्धव असिे ही Strength असते. र् यवच श्रदे्धचव उपयोग 

जीर्नवची र्रची पवतळी गवठिे म्हिजे ज्ञवनी होिे (आता-अथवाशथा-

शजज्ञवस-ुज्ञवनी) यवसवठी होण्यवसवठीच व्यर्हवरज्ञवनवतील 

कवयाकौिल्यवचे शर्कल्प भगर्तगीतव सवांगते.  

******** 

  



अध्यवय ४-िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

(४-२) : 

"एर्ां परांपरव प्रविि ्इिां रवजर्षायो शर्दःु " 

(्र्तःसवठी रह्यज्ञवन) 

४. ७/१ : 

"यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत" 

४. ७/२: 

"अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद ्आत्िवनां सजृवम्यहि ्" 

(ईश्वरवच्यव अर्तवरकवयवाचे रह्य र् र्तािवनवतील ज्ञवन) 

४-८/१ : 

"पररत्विवय सवधनुवि ्शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि ्" 

(र्तािवनवतील सांदिे :Empowering goodness) 

४. ८/२: "सांभर्वशि यगुे यगुे " 

(४-८)/३: 

"धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे" 

(अथवात आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च) 

(४-९):"जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः" 

 (The philosophy of Change) 



(४-१०) /१: 

" र्ीतरवगभयिोधव िन्सियव िवि ्उपआशश्रतवः" 

(ईश्वरवचवआश्रय:आध्यवशत्िक व्यर््थवपनवचव आधवर) 

४-१०/२ : 

"बहर्ो ज्ञवनतपसव पतूव िद ्भवर्ि ्आगतवः" 

(Power of Creator) 

४. ११/१: 

"ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवन ्तथैर् भजवशि अहां" 

(Transformation) 

४. ११/२: 

"िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः" 

४. १२: 

"कवङ््किन्सतः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः" 

(४-१३) : 

"त्य कतवारि ्अशपिवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि ्" 

(कतवा, अकतवा यवांचे Logic) 

४. १४/१: 

"न िवां किवाशि शलम्पशन्सत न िे किाफले ्पहृव" 



( 'Doer sounds Nondoer') 

(४-१४)/२ : 

"इशत िवां योअशभजवनवशत किाशभः न स बध्यते" 

(जीर्नवची श्रेष्ठ गशत(भशूिकव)/ज्ञवनी) 

(४. १६)/१:"शकि ्किा शकि ्अकिेशत कर्यः अशप अत् 

िोशहतवः" 

 (Life driven modes&Mental gears) 

(४-१६)/२ : 

"तत्ते किा प्रर्क्ष्यवशि यत ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसेअिभुवत"् 

[सखुी जीर्नवसवठी किवाचे रह्य (गहनव किािो गशतः)जवििे] 

४. १७/१: 

"अकिािि बोधव्यां गहनव किािो गशतः" 

४. १७/२ : "गहनव किािो गशतः" 

(४-१८)/१: 

"किाशि अकिा यः पश्यते ्अकिाशि च किा यः" 

(भगर्तगीतेलव अशभपे्रत सां्कवर-Discipline) 

(४-१८)/२ : 

"स बशुद्धिवन िनषु्ट्येर्ष ुयकु्तः कृत््नकिाकृत"् 

(बशुद्धिवन vs. अबदु्धयः) 



४. १९ : 

"ज्ञवनवशग्न दग्ध किवािां ति आहुः पांशडतां बधुव" 

(४. २०)/१: 

"त्यक्त्र्व किाफलवसांग शनत्यतिृो शनरवश्रयः" 

(कवयाकौिल्य :Art of Akarma) 

(४. २०)/२ : 

"किाशि अशभप्रर्तृ्तः अशप नैर् शकश्चत ्करोशत सः" 

(Logic of Akarma -The inaction) 

(४-२१) : 

"शनरविीः यतशचत्तवत्िव त्यक्तसर्ापररग्रहः। 

िवरीरां केर्लां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।" 

(किाकौिल्यवचे Universal Standard) 

४. २२: 

"यदृच्छव लवभ सांतिुः द्वन्सद्ववतीतो शर्ित्सरः" 

(Self approval ) 

 (४-२३)/१ : 

"गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवन अर्श्थत चेतसः" 

किाकौिल्य(व्यर्हवर+आत्िोन्सनशत) 



(४-२३)/२ : 

 "यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्शलयते" 

(कवयवाचे आध्यवशत्िक व्यर््थवपन) 

(४-२५): 

"ब्रह्मवग्नौ अपरे यज्ञां यजे्ञनेर् उपजहु्वशत" 

(यज्ञ सांकल्पनेचव जीर्नशर्कवसवच्यव व्यर््थवपनवत उपयोग) 

४. २६: 

"िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सय इशन्सद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत" 

(State of want vs. State of Art) 

४. २७: 

"आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते" 

(४-२८) : 

"्र्वध्यवय ज्ञवनयज्ञवि यतयः सांशितव्रतः" 

(Self learning, Self cultivation) 

(४-३२)/१: 

"एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखु"े 

(शर्श्वसांचलनवत िनषु्ट्यवचे योगदवन) 

(४-३२)/२ : 



"किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे" 

(किवाद्ववरे िशुक्तचे तत्र्ज्ञवन) 

(४. ३३)/१: 

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञवत ्ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।। 

(किा vs. ज्ञवन) 

४. ३३/२: 

"श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञवत ्ज्ञवनयज्ञः परांतप" 

(ज्ञवनवची श्रेष्ठतव र् किवाचे िहत्र्) 

४. ३३/३ : 

"सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यत"े 

४. ३६/१:"अशप चेत ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्तिः । 

सर्ां ज्ञवनप्लरे्नैर् र्शृजनां सांतररष्ट्यशस।।" 

(Improving Self) 

४. ३६/२: 

"सर्ाज्ञवन प्लरे्नैर् र्शृजनां सांतररष्ट्यशस" 

(४-३६)/३ : 

"अशपचते ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्ति।् 



सर्ां ज्ञवनप्लरे्नैर् र्शृजनां सन्सतररष्ट्यशस।।" 

(ज्ञवनरुपी नौकव) 

(४-३७)/१ : 

"यथव एधवांशस सशिद्धो अशग्न भ्िसवत ्कुरुते अजुान" 

(ज्ञवनवशग्न-शर्कवसवत्िक अशग्न) 

(४-३७)/२:"ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत ्कुरुते तथव" 

 (व्यर्हवर, आदिा र् ज्ञवन) 

४. ३८/१:"न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते" 

४. ३८/२:" न शह ज्ञवनेन सदृिां " 

४. ३९/१:" श्रद्धवर्वन लभते ज्ञवनां" 

४. ३९/२ : 

"ज्ञवनां लब्ध्र्व परवां िवांशतां अशचरेि अशधगच्छशत" 

I. (जीर्नवत ज्ञवनवची भशूिकव) 

(४-३९)/३: 

"ज्ञवनां लब्ध्र्व परवां िवांशति ्अशचरेि अशधगच्छशत" 

II. (Secret of Confidence, Peace) 

४. ४०/१ :"अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत" 

 (Wisdom of Darkness) 



४. ४०/२: " सांियवत्िव शर्नश्यशत" 

(४-४०)/३:"नवयां लोकोअश्त न परो न सखुां सांियवत्िनः" 

 (भयवची िवनशसकतव vs शर्श्ववसवची िवनशसकतव) 

४. ४१/१: 

"योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्" 

(४. ४१)/२: 

"योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि"् 

(जीर्नशर्कवसवतील ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांची भशूिकव) 

(४-४१)/३: 

"आत्िर्न्सतां न किवाशि शनबध्नशन्सत धन्जय" 

(जीर्नशर्कवस-सखु-State of mind) 

४. ४२/१ : 

"त्िवत ्अज्ञवन सांभतुां हृत््नां ज्ञवनअशसन आत्िनः" 

४. ४२/२: 

"शछत्रै्नां सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत" 

 *********** 

  



 (४-२) 

************************ 

एर्ां परांपरव प्रविि ्इिां रवजर्षायो शर्दःु। 

स कवलेन इह िहतव योगो निः परांतप।। 

************************ 

  

(४-२): 

"एर्ां परांपरव प्रविि ्इिां रवजर्षायो शर्दःु " 

(्र्तःसवठी रह्यज्ञवन) 

 

भगर्दगीतेतील ज्ञवनकिासांन्सयवसयोग प्रवशचन कवळी फक्त रवजशर्षा 

जवित होते. र् कवलवांतरवने तो नि िवलव.  

एर्ां परांपरव प्रविि ्इिां रवजर्षायो शर्दःु। 

स कवलेन इह िहतव योगो निः परांतप।।(४-२) 

 

अजुानवलव शर्िेर्ष शठकविी "भवरत "असे सांबोधन आलेले आह.े 

भगर्दगीतव यवतनु कोितव शर्िेर्ष सांदिे दते आह?ेयवचव िोध 

घेतलव तर रवजशर्षा जवित होत ेते रह्य कळते. यव शर्िेर्ष रह्यिय 

योगवत दोनदव भवरत ह ेसांबोधन आलेले आहे.  



१. यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत।(४-७) 

२. शछत्रै्नां सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत।(४-४२) 

 

अथवात ह ेसांबोधन १. सिवजवतील धिा (सां्कृशत) र् २. ्र्तःलव 

जीर्निवगवाचे सां्कवर यव सांदभवात आह.े सिवजवत सां्कृशतचव 

अभवर् असेल तर ्र्तःलव सां्कवर असिे ही Priority ठरते.  

 

सिवजवत/सिहुवत शनशित सां्कृशत(धिा) असेल तर पर्पर 

सहकवया असते. पि शनशित सां्कृशत नसेल तर िनषु्ट्य गोंधळतो. 

यव श्थतीत पर्परवर्र दोर्ष ढकलत असतवत. (यविळेु हव केर्ळ 

व्यर्हवर ठरतो. यवच कवरिवने िहवभवरतवत धिायदु्ध ठरले होते. ) 

 

 िनषु्ट्य ्र्तः चवांगलव असलव तरी त्यवलव ्र्तःलव योग्य 

असल्यवचव Confidence नसतो. अजुान "योग्य" असनुही 

्र्तःलव लोभी ठरशर्तो र् यदु्धवतनु िवघवर घेतो. यवच पवश्वाभशुिर्र 

भगर्दगीतव सांदिे दते आह,े सिहुवत सां्कृशत असेल र्व नसेल 

पि चवांगल्यव व्यशक्तने ्र्तःलव सां्कवरीत करिे Priority ठरते. 

यविळेुच त्यवलव ्र्तःर्र शर्श्ववस असतो.  

 



िवनर्ी जीर्नवत सखुिवांशतसवठी व्यर््थव, सांतलुन, सांयि अथवात 

सां्कवर आर्श्यक आहते . सां्कवरवच्यव अभवर्विळेु िनषु्ट्यवच्यव 

शर्शर्ध िशक्त िीि होत असतवत. र् िशक्तहीनतव हवच िवप ठरतो.  

 

यवच पवश्वाभशुिर्र ्र्तःचव सां्कवर यव सांदभवात भगर्दगीतते 

व्यवर्हवररक िवगवाचे(सकवि कवया) आत्िोन्सनशत िवगवात(शनष्ट्कवि 

कवया) Transformation व्हवरे् यवसवठी िवस्त्र सवांशगतले आह.े 

ज्ञवनवद्ववरे सांिय शिटर्नु कवयवाचव शनिय करिे र् कवयवाद्ववरे 

सित्र्योग सवध्य करिे हव सांदिे आलेलव आह.े योग हव िब्द 

िशक्त (दःुखवन्सत) यव सांदभवात आह.े  

 

्र्तःलव सां्कवरीत करण्यवसवठी ज्ञवन यवलव येथे Priority आह.े 

ज्यविळेु किासांन्सयवस अथवात किा अकिा जवितो. हचे ज्ञवन 

जीर्नशर्कवसवतील गिुवत्िक ज्ञवन ठरते.  

 

सवर : 

सिवजवत व्यर्हवर असतो. सिवजवतील िनषु्ट्य आपवपल्यव 

Survival सवठी जगत असतवत. सिवजवच्यव सां्कृशतत उशिर् 

शनिवाि िवली तर सिवजवतील लोक (्र्सिथान करुन) पर्परवर्र 

दोर्ष ढकलत असतवत. Survival of the fittest यव न्सयवयवने 



लोक जगत असतवत. अिव श्थशतत ्र्तः चवांगले(दरै्ीगिु) 

असले तरी िनषु्ट्यवलव ्र्तःर्र शर्श्ववस नसतो . अिव श्थशतत 

जगवने बदलले पवहीजे ही इच्छव केली तर िनषु्ट्य ्र्तःचवच 

अशधकवर शर्सरतो. यवच अशधकवरवची जवशिर् भगर्दगीतव करुन 

दतेे र् सांदिे दतेे, "्र्तःलव बदलर्व, जग बदलेल. " 

 

जो अजुान(शनशककय िवलव तरी) िी योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी सिथानभवष्ट्य करतो, तोच ज्ञवन ऐकल्यवनांतर "िी 

योग्य आह"े हव अनभुर् घेतो. आत्िशर्श्ववस अनभुर्तो.  

 ********  



 (४-७) 

************************ 

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत। 

अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद ्आत्िवनां सजृवम्यहि ्।। 

************************ 

(४. ७)/१ : 

"यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत" 

 

जगवतील िवांतीच्यव इशतहवसवचे अर्लोकन केले तर 

"िोर्षिवशर्रुद्ध लढव" असे त्यवचे ्र्रुप आढळते. कवला 

िवक्साप्रशित िवांतीचे ्र्रुप "सिवजव्यर््थेतील िोर्षिवशर्रुद्ध 

लढव" दिाशर्तो. पि िवक्साने िोर्षिवसवठी धिवालवच आरोपी 

केले.  

 

प्रत्यिवत धिा यव सांदभवातच अधिा िोर्षि(बवह्शर्घ्न) दिाशर्ते 

तसेच जीर्निवगवातील सांिय(अिवांशत-आांतशर्ाघ्न) अथवात अज्ञवन 

दिाशर्ते. धिा यव सांदभवातच लोकवांनव अन्सयवयवशर्रुद्ध लढण्यवस 

सिि करण्यवसवठी खवलसव पांथवची ्थवपनव िवली. धिा यव 



सांदभवात अधिा म्हिजे िोर्षि र् धिा्थवपनव म्हिजे िोर्षिवशर्रुद्ध 

पकुवरलेली िवांती असते.  

 

यरुोपवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे यगु म्हिनु १५रे् ितक Enlightenment 

Age(Age of reasoning) ठरले. यवच आधवरवर्र फ्रें च िवांती 

िवली. ज्ञवनशर्ज्ञवनवने पररर्तान घडुन आले. अपेशित पररर्तान 

होण्यवसवठीच ज्ञवनशर्ज्ञवनवची भशूिकव भगर्तगीतव ्पि करते. 

यविळेु धिा यव सांदभवातील प्रवचीन Logic लव नशर्न सांदभा 

शिळवलव. धिवालव ज्ञवनशर्ज्ञवनवची बैठक शिळवली. धिवालव ियवादव 

आह,े पि ज्ञवनशर्ज्ञवनवलव ियवादव नसली तरी ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे पिुात्र् 

ईश्वरज्ञवनवने शसद्ध होते. भगर्तगीतव धिवातील ियवादव दिाशर्ते, 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे िहत्र् दिाशर्त ेर् िनषु्ट्यजीर्नवत ईश्वरज्ञवन 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचवच भवग आह,े ज्यविळेु ज्ञवनशर्ज्ञवनवलव पिुात्र् येते. 

ह ेशर््तवरवने ्पष्ठ केले.  

 

िहवभवरतयदु्ध िोर्षिवशर्रुद्ध पकुवरलेले धिायदु्ध असते. यवसवठी 

चवांगलेपिवलव सिि, बलर्वन, शनभाय होण्यवचे ज्ञवन अजुानवच्यव 

िवध्यिवतनु भगर्तगीतेद्ववरव शदले. यवचवच अथा िनषु्ट्यजीर्नवतील 

चवांगलेपिव सिि, बलर्वन, शनभाय होण्यवचे सवधन आह,े ह ेरह्य 

भगर्तगीतव ्पि करते. हवच िळु हते ुआह.े  



यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत। 

अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद ्आत्िवनां सजृवम्यहि ्।।(४-७) 

 

श्रीकृष्ट्िवची भशूिकव यवच िवांतीसवठी आह.े जगवलव ह ेरह्यज्ञवन 

सवांगण्यवसवठी ईश्वरवने िनषु्ट्यरुपवत अर्तवर घेतलव. र् भगर्तगीतव 

जगवसिोर आली. यवतनु जीर्नवचे र् ईश्वरवचे नवते ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह 

्पि केले. जगवतील ज्ञवनशर्ज्ञवनवलव पिुात्र् आले. जगवत 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवत दररोज भर पडत असते. ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव कवयवात 

उपयोग होतो. पि िेर्टी सर्ा किवाचे ज्ञवनवत शर्शलनीकरि होते. 

यवचवच अथा ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत ठरतो.  

 

र्तािवनवतील प्रश्न : ज्ञवनशर्ज्ञवन आह ेतर सिवजवतील प्रश्न कवां 

सटुत नवही? 

यवर्र िवत् प्रज्ञवर्वदी, नकवरवत्िक भवष्ट्य होत असते. कुिी धिवार्र 

दोर्ष ढकलतो, कुिी रवजशकय पिवलव जबवबदवर धरतो, कुिी 

िोशर्षतवांच्यव नशिबवर्र, अज्ञवनवर्र दोर्ष ढकलतवत. यव भवष्ट्यवलव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवची बैठक नसते, सांर्वद नसतो, ही र्तािवनवतील 

िोकवांशतकव ठरते. र्व्तर् श्र्कवरिे, सांर्वदवचव आधवर असतो, 

(ज्यविळेु प्रश्नवलव पवरदिाकतव येते) तर र्व्तर् hide करिे, 



प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्यवचे कवरि असते. ह ेसत्य भगर्तगीतव प्रकविवत 

आिते र् सांर्वद सरुु होतो.  

 

 

प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य vs ज्ञवन 

 

यदु्धवची प्रत्यि रे्ळ आली असतव अजुान दःुखवने गभागशळत होतो. 

चवांगलेपिवचे ह ेएक रुप असते. अजुान शनशककयतेचे सिथान 

करण्यवसवठी ्र्तःलव ज्ञवनी दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. दबुळ्यव, 

दःुखी अर््थेतील त्यवचे भवष्ट्य प्रज्ञवर्वद असतो. यविळेु 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव हव प्रयत्न असतो. सिवजवतील अिव 

्र्रुपवचे भवष्ट्यच शर्कवसिवगवातील Roadblocks असतवत. 

यविळेु ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही सिवजवतील प्रश्न सटुत नवही.  

 

ज्ञवन शर्कवसिवगवात प्रकवि टवकत असते.  

 

अजुानवची श्रीकृष्ट्िवर्र श्रद्धव होती. अजुानवचव सांिय शिटलव. 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवने सकवरवत्िक, सिि व्हवर्े हचे भगर्तगीतेलव 

अपेशित आह.े अहांकवरविळेु िनषु्ट्य नकवरवत्िक भवष्ट्य "िी योग्य" 

दिाशर्ण्यवसवठी करीत असतो. जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आह,े ईश्वर नवही 



असेही भवष्ट्य होत असते. म्हिनु श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, श्रद्धव असेल 

तरच ह ेरह्यिय ज्ञवनशर्ज्ञवन सवांगिे योग्य आह.े  

इदां ते नव तप्कवय नवभक्तवय कदवचन। 

न च अिरु्षशु्ररे् र्वच्यां न च िवां योःअभ्यसयूशत।।(१८-६७) 

 

जीर्नवत दःुख, अडचिी असतवत. सिि होण्यवसवठीच ज्ञवनवची 

गरज असत.े अिवांती दरु करण्यवसवठी र्व्तर् न श्र्कवरतव 

प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य बोलिे, ही चकुीची सांर्य ठरते. यवांत अज्ञवनवलव 

ज्ञवन ठरशर्ण्यवचव प्रयत्न होतो. अज्ञवनवचव अांधवर शिटशर्ण्यवसवठी 

ज्ञवन असते. म्हिनु भगर्तगीतव "ज्ञवनवलव" सर्ाश्रेष्ठ ठरशर्ते.  

 

"न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।" 

 

सांियविळेु कवयवाचव शनिय दृढ होत नवही. शर्कवसिवगा दृढ 

करण्यवसवठी, सांिय शिटशर्ण्यवसवठीच ज्ञवनवचव उपयोग करिे 

आशि शनभाय, सिि होण्यवसवठी योग असे भगर्तगीतव भवष्ट्य 

करते. ही ्र्तःिधील आध्यवशत्िक िवांती ठरते.  

" योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि"्(४-४१) 

 *********** 



४. ७/२: 

"अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद ्आत्िवनां सजृवम्यहि ्" 

(ईश्वरवच्यव अर्तवरकवयवाचे रह्य र् र्तािवनवतील ज्ञवन) 

 

जेंव्हव जेंव्हव धिवालव ग्लवनी येते, तेंव्हव अधिवाचव उदय होतो. 

सज्जनवांनव जगिे कठीि होत!ेतेंव्हव ्र्तः ईश्वर अर्तवर घतेो. 

"श्रीकृष्ट्ि" यव अर्तवरकवयवातील रह्य  

भगर्तगीतव ्पि करते.  

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनभार्शत भवरत। 

अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद ्आत्िवनां सजृवम्यहि।्।(४-७) 

 

र्तािवनवतील धिा-अधिा ज्ञवन: 

येथे अधिा म्हिजे बवह्शर्घ्न (सिवजवतील िोर्षि) र् आांतशर्ाघ्न( 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव सांभ्रि) यव अथवाने असतो . भ्रिवचवयवांनव 

प्रशतष्ठव शिळिे र् सज्जन रे्ड्यवत शनघिे, प्रविवशिकपिे कि 

करिवर् यवर्र आत्िहत्त्यव करवयची र्ेळ येिे. सज्जनवांची अडचि, 

भय ही दजुानवांसवठी सांशध असते. ही श्थशत अधिवाची जविली तर 

चवांगलेपिव प्रभवर्ी होिे आर्श्यक असते.  

 



र्तािवनवतील गरज: 

 सज्जनवांसवठी त्यवची ्र्तःची अडचि, दःुख ही 

शर्कवसिवगवातील सांशधच (Stepping stone) असते. यवचसवठी 

िवश्वत शर्कवसिवगवाचे (अितृत्र्वय कल्पते, योगः किास ुकौिलि ्

) प्रयोजन आह.े हचे ज्ञवन भगर्तगीतव दते आहे.  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

चवांगलेपिविळेुच अजुानवलव दःुख िवले. र् िवगवात अडथळव 

शनिवाि िवलव. चवांगलेपिवचव पढुील Chapter शनभायतव, सवहस 

असते. कवयवातनु िशक्तची सवधनव हव किायोग असतो. यविळेु 

शर्चशलत होत नवही. (दरै्ीगिुवच्यव एकव टोकवलव नम्रतव र् दसुर् यव 

टोकवलव अभय आह ेर् अभयच प्रथिगिु आह.े ) 

“Without courage we cannot practice any other 

virtue with consistency. We can’t be kind, true, 

merciful, generous, or honest. ” –DR. MAYA 

ANGELOU 

धिा, चवांगले सां्कवर यव सांदभवात "चवांगलेपिव" (नम्रतव) यवर्रच 

उपदिे चवलत असतवत. जगवने बदलवर्े, चवांगले व्हवरे् ही इच्छव 

करीत लोक जगत असतवत. पि जे अशधकवरवत आह ेयवचव शर्सर 



पडतो. "चवांगले, शर्द्ववन असले तरी ्र्तःिध्ये बदल घडर्नु 

आििे" र् यवचसवठी भगर्तगीतव "अध्यवत्ि" रह्य सवांगते. 

ईश्वरवची ओळख करुन दतेे.  

 

ईश्वरवची ओळख/ ज्ञवन: 

 

जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः। 

त्यक्त्र्व दहे पनुजान्सि न एशत िविेशत सो अजुान।।(४-९) 

र्रुन अर्तवर अर्तरेल यवची र्वट न पवहतव िनषु्ट्यवने ज्ञवनवचव 

र्वपर करुन ्र्तः ईश्वरवचेच कवया जविनु करिे ह ेरह्य 

भगर्तगीतव ्पि करते र् यवद्ववरे ईश्वर ्र्तःचे अशधकवर 

delegate करीत आह.े (शनशित्तिवत्ांभर् )र् यवद्ववरे चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवलव सांभ्रिवतनु िकु्त करीत आह.े  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः।।(११-५५) 

 

"God always gives His best to those who leave the 

choice with him. " 

Jim Elliot 



 

सवर : "भगर्तगीतेची िहत्तव" यव सांदभवात िनषु्ट्यवचव जो सिज 

आह,े त्यवपेिव तीची िहत्तव िहवन आह,े अनांत आह,े 

सिजण्यवपशलकडे आह.े कवरि हचे रह्यज्ञवन सवांगण्यवसवठी 

सविवत ईश्वरवने अर्तवर घतेलव. ह ेरह्यवचे रह्य (गहु्वत ्गहु्तरां) 

जविले तर िनषु्ट्यवचव आपल्यव ्र्तःच्यव जीर्नवशर्र्षयी जो सिज 

आह ेत्यवपेिव त्यवची िहवनतव अशधक आहे. यवची जविीर् होते 

अथवात ्र्तःर्र प्रगवढ शर्श्ववस असतो. यवलवच आपि 

आत्िशर्श्ववस म्हिनु ओळखत असतो.  

 

"Trust yourself. You know more than you think you 

do. " - 

- Dr. Benjamin Spock 

 

 *********** 

  

  



(४-८) 

************************ 

पररत्विवय सवधनुवि ्शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि ्। 

धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे।। 

************************ 

 

 (४-८) : 

"पररत्विवय सवधनुवि ्शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि ्" 

(र्तािवनवतील सांदिे :Empowering goodness) 

 

 

भगर्तगीतेतील"सांभर्वशि यगुे यगुे" यवचव "सज्जनवांचे रिि र् 

दजुानवांचव शर्नवि करण्यवसवठी ईश्वरवचे अर्तवरकवया" असव सरळ 

अथा आपि जवितो.  

पररत्विवय सवधनुवि ्शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि ्। 

धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे।।(४-८) 

 

यव सांदिेवतील गशभात अथा न जवितव अिव सांदिेवलव लोक 

िवशब्दक प्रज्ञवर्वद (Advocacy) करुन र्वदवचव शर्र्षय बनर्तवत. 



अशहांसव दरै्ीगिुसम्पशत्त सवांगिवर् यव भगर्तगीतेर्र शहांसेलव 

प्रोत्सवहन दिेवरे सवशहत्य अिीही शटकव करतवत.  

 

िवशब्दक प्रज्ञवर्वद vs ज्ञवन 

 

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े ज्ञवनशर्ज्ञवनवने अिक्य "िक्य" िवले 

आह.े कृशत आशि उशक्त यव सांदभवातील ज्ञवनी र् अज्ञवनी भशूिकव 

यवतील भदे भगर्तगीतव ्पि करते. अथवात बोलल्यवप्रिविे 

(Committed/शनयत) प्रत्यिवत कृशतचे दिान होत नवही तेंव्हव 

सिवज शर्श्ववस गिवर्तो. र् यवच िदु्यवलव भगर्तगीतेने focus 

केले अॅवह.े र् भगर्तगीतव ज्ञवन जगवसिोर आले.  

 

धिायदु्ध अजुानवचे Committed कवया होते. पि हचे कवया 

टवळण्यवसवठी त्यवलव शनशर्षद्धकवया ठरशर्तो. ह ेशसद्ध करण्यवसवठी 

र्वद करतो, तोच प्रज्ञवर्वद असतो.  

 

िनषु्ट्य चवांगलव जरी असलव तरी सविवन्सय अर््थेत त्यवची Herd 

िवनशसकतव असते. प्रत्यि लढवईत श्रीकृष्ट्िवची भशूिकव योध्यवची 

नसनु सवरर्थयवची असते. अथवात अजुानवलव ्र्तःच लढवयचे 

असते. ्र्तः जीर्नवची लढवई न लढतव कुिीतरी दसुर् यवनेच 



आपल्यवसवठी लढवर्े ही Herd िवनशसकतव असते. यवच 

िवनशसकतेत भगर्तगीतेलव बदल अपेशित आह.े कोित्यवही 

िवगवाने असो पि यव जगवत शदग्िढु (handicapped )होिे ही 

Herd िवनशसकतवच दिाशर्त.े र् यव िवनशसकतेतनु ्र्तःलवच 

बवहरे यवयचे असते. यवसवठी भगर्तगीतव एकच Option दतेे,  

Master of your own life.  

बांधरुवत्िव आत्िनः त्य येन ्आत्िैर् आत्िनव शजतः। 

अनवत्िनः त ुित्तु्रे् र्तते आत्िैर् ित्रु्त ्।।(६-६) 

 

Question: Why are we Masters of our Fate, the 

captains of our souls? 

 Because we have the power to control our thoughts, 

our attitudes.  

That is why many people live in the withering 

negative world.  

That is why many people live in the Positive Faith 

world.  

Alfred A. Montapert 

 



चवांगलेपिव दरै्ी gift/blessings असते. िनषु्ट्यवलव ्र्तःतील 

चवांगल्यव गिुवची ओळख होिे र् त्यवलव िशक्त बनशर्िे यवसवठीच 

्र्तःर्र शर्श्ववस, आत्िर्ि अथवात योगयकु्त होिे हव सांदिे 

भगर्तगीतव दतेे. यव श्थशतत िनषु्ट्य ईश्वरवचव भक्त बननु ईश्वरवचेच 

कवया (On behalf of God) करीत असतो हव सांदिे भगर्तगीतव 

दते आह.े  

 

"उदवरवः सर्ा एर्ैते ज्ञवनी त ुआत्िव एर् िे िति ्। 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति ्।।(७-१८) 

 

"ित्किाकृत ित्परिो िद ्भक्तवः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।"(११-५५) 

 

यव भक्तवच्यव भशूिकेलव Spiritual leadership असे सांबोधतव 

येईल. यव अथवाने जि ुईश्वरवचव प्रशतशनधीच असतो. र्तािवनवतील 

सिवजवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी अिवच 

प्रशतशनधींची(Leadership/योजक) सिवजवलव शनत्य गरज असते.  

 



"The work an unknown good man has done is like a 

vein of water flowing hidden underground, secretly 

making the ground green. " 

Thomas Carlyle 

 

******** 

 

(४. ८) : "सांभर्वशि यगुे यगुे " 

 

"सांभर्वशि यगुे यगुे " यवचव "सज्जनवांचे रिि र् दजुानवांचव शर्नवि 

करण्यवसवठी ईश्वरवचे अर्तवरकवया" असव सरळ अथा आपि 

जवितो.  

पररत्विवय सवधनुवि ्शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि ्। 

धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे।।(४-८) 

 

यव सांदिेवतील गशभात अथा न जवितव अिव सांदिेवलव लोक 

िवशब्दक प्रज्ञवर्वद (Advocacy) करुन र्वदवचव शर्र्षय (एकव 

रवष्ट्रवत हव र्वद "शहांसव" यव शर्र्षयवर्र गवजलव होतव) बनर्तवत. 

सिवज आधीच र्वदवने ग्रवसलेलव असतो. यव र्वदवच्यव 



शचखलवतनु िनषु्ट्यवलव किळवप्रिविे आपले जीर्न फुलर्वयचे 

असते. ह ेजीर्नवचे सत्य जविले तर "सांभर्वशि यगुे यगुे" यव 

सांदिेवचे िहत्र् आपोआप कळेल.  

 

 सिवजवत सज्जन लोक असनुही, धिाज्ञवन असनुही, श्थशत 

अधिासदृि कवां होत?े सिवजवत भ्रि शनिवाि िवलव तर सज्जन 

लोक कुिीतरी अर्तवर येईल यवची र्वट पहवत रवहत असतवत. 

सिवजवत शटकवत्िक भवष्ट्यवची (नकवरवत्िक) रेलचेल होत असते. 

बोलल्यवप्रिविे (Committed/शनयत) प्रत्यिवत कृशतचे दिान 

होत नवही. सिवज शर्श्ववस गिवर्तो. र् यवच िदु्यवलव भगर्तगीतेने 

focus केले अॅवह.े र् भगर्तगीतव ज्ञवन जगवसिोर आले.  

 

िनषु्ट्य चवांगलव जरी असलव तरी सविवन्सय अर््थेत त्यवची Herd 

िवनशसकतव असते. यवांत बदल भगर्तगीतेलव अपेशित आह.े 

कोित्यवही िवगवाने असो पि यव जगवत शदग्िढु (handicapped 

)होिे ही Herd िवनशसकतवच दिाशर्ते. र् यव िवनशसकततेनु 

्र्तःलवच बवहरे यवयचे असते. यवसवठी भगर्तगीतव एकच 

Option दतेे,  

Master of your own life.  

 



Question: Why are we Masters of our Fate, the 

captains of our souls? 

 Because we have the power to control our thoughts, 

our attitudes.  

That is why many people live in the withering 

negative world.  

That is why many people live in the Positive Faith 

world.  

ॅॅAlfred A. Montapert 

 

चवांगलेपिव दरै्ी gift/blessings असते. िनषु्ट्यवलव ्र्तःतील 

चवांगल्यव गिुवची ओळख होिे र् त्यवलव िशक्त बनशर्िे यवसवठीच 

्र्तःर्र शर्श्ववस, आत्िर्ि अथवात योगयकु्त होिे हव सांदिे 

भगर्तगीतव दतेे.  

 

कवळ बदललव आह.े ज्ञवनशर्ज्ञवनवने अिक्य "िक्य" िवले आह.े 

पि कृशत आशि उशक्त यव सांदभवातील ज्ञवनी र् अज्ञवनी भशूिकव 

यवतील भदे िवत् जगवत फक्त भगर्तगीतवच ्पि करते.  

 



"उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िव एर् िे िति ्। 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति ्।।(७-१८) 

 

"ित्किाकृत ित्परिो िद ्भक्तवः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।"(११-५५) 

 

यव श्थशतत िनषु्ट्य जि ुईश्वरवचे प्रशतशनशधत्र् (On behalf of 

God)करतो हव सांदिे भगर्तगीतव दते आह.े र्तािवनवतील 

सिवजवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी अिवच प्रशतशनधींची सिवजवलव 

शनत्य गरज असते.  

 

 *********** 

 

(४-८): 

"धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे" 

(अथवात आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च) 

 

 



शर्श्ववतील शनयांत्ि यव सांदभवात ईश्वरवची भशूिकव अध्यिवची 

असते. ईश्वरवचे शनयांत्ि धिवाच्यव िवध्यिवतनु होते. जेंव्हव 

अधिवाचव उदय होतो. अथवात चवांगलेपिव दबुळव ठरतो, तेंव्हव 

चवांगलेपिवचे रिि करण्यवसवठी ईश्वरवची भशूिकव सशिय असते.  

 

पररत्विवय सवधनुवि ्शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि ्। 

धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे।।(४-८) 

 

िहवभवरतवसांदभवात बोलवयचे तर चवांगलेपिव (अजुान) दबुळव 

िवलव. यवच चवांगलेपिवलव सिि करण्यवसवठी भगर्तगीतव 

आली. अजुानवच्यव िवध्यिवतनु ईश्वर आपले कवया पवर पवडतो.  

शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन।्(११-३३) 

 

र्तािवन र् (भगर्तगीतव )ज्ञवन 

 

"ज्ञवन "यव सांदभवात ईश्वरवची भशूिकव, शर्श्ववचे सांचलन व्यर््थवपन 

भगर्तगीतेत ्पि िवले आह.े ईश्वर सर्ा शर्श्ववचे िळु, 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत जविनु िनषु्ट्य आपलव जीर्नशर्कवसिवगा 



(अितृत्र्वय कल्पत)े ठरर् ुिकतो. अनन्सयभशक्त सवध्य करु 

िकतो.  

भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्य अहां एर्ां शर्धोअजुान। 

ज्ञवतुां द्रिुां च तत्त्रे्न प्ररे्िुां च परांतप।।(११-५४) 

सिवजवत धनिशक्त, रवजशकय िशक्त(रवज्य) यवचव Influence 

असतो. यवच रवज्यवसवठी धिायदु्ध ठरले असते. र्तािवनवतही पैसव, 

रवजशकय िशक्त यवांचव influence असतो. ज्यव रवज्यवसवठी यदु्ध 

ठरले, ते रवज्यच िलव नको ही अजुान भशूिकव घेतो. अजुान 

आपल्यव सखुदःुखवच्यव सोयीने धिा-अधिा ठरशर्तो. येथे प्रश्न 

रवज्यवचव नसतो, तर चवांगलेपिवच्यव दबुालतेचव असतो. अजुानवलव 

सांदिे शिळतो.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

चवांगले र् र्वईट अनिुिे दरै्ी र् असरुी गिुसांपशत्त अिी शर्भवगशि 

भगर्तगीतेत केलेली आह.े  

असरुीगिुसांपशत्तचव जगतहीतविी कवांहीही सांबांध नसतो. उलट 

प्रत्यि र्व अप्रत्यिपिे जगतकल्यविशर्रोधी भवर् असतो.  

 

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि ्। 



अप्परसांभतूां शकि ्अन्सयत ्कवि हतैकुि ्।।(१६-८) 

एतवां दृशिि ्अर्िभ्य निवत्िवनो अल्पबदु्धयः। 

प्रभर्शन्सत उग्रकिवािः ियवय जगतो अशहतवः।।(१६-९) 

यवचवच अथा आसरुी प्रर्शृत्त अध्यवत्िशर्रहीत असते . भगर्तगीतव 

"आत्िनो िोिवथा " यव सांदभवात "उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्", 

िोिकवङ््कशि असे भवष्ट्य करते. जीर्निवगा यव सांदभवात 

"अितृत्र्वय कल्पते" र् जीर्नशर्कवस यव सांदभवात" योगः किास ु

कौिलि"् असे भवष्ट्य करते .  

 "जगतशहतवय" यव सांदभवात धिा्थवपनव, सर्ाभतूहीतेरतः यव 

िब्दवांचव उल्लेख आलेलव आह.े जीर्नशर्कवस र् जगतहीत यव 

सांदभवात ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह अध्यवत्िवचव उपयोग केलेलव आह.े 

धिा्थवपनव म्हिजेच िोर्षिशर्रहीत सिवजव्यर््थव ज्यवची 

ओळख "आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च" अथवात 

आध्यवशत्िक/िवश्वत सिवजव्यर््थव येथे अशभप्रेत आह.े  

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले तरी सिवजवत िोर्षि आढळते र् 

चवांगलेपिव दबुळव ठरत आह ेअसे प्रत्यिवत चवांगले लोक बोलनु 

दवखर्तवत. यवचवच अथा अध्यवत्िवशिर्वय ज्ञवनशर्ज्ञवन अधरेु 

आह.े म्हिनु िोर्षिशर्रहीत सिवजव्यर््थेच्यव शनशिातीसवठी 

अध्यवत्िवचव उपयोग आर्श्यक ठरते. र् जीर्नशर्कवस यव 



सांदभवात "आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च " हव भवर् िहत्र्वचव 

ठरतो. यवच सांदभवात भगर्तगीतेचव सांदिे आह,े  

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

सवर: 

ईश्वरच सशृि चवलर्तो, त्यवच्यव इच्छेशिर्वय पवनही हलत नवही. हे 

जर िवन्सय केले तर जगवत र्वईट कृत्य कवां होतवत?िोर्षि कवां ?असे 

प्रश्न र्तािवनवत होत असतवत.  

"एक रवजव सवधलुव आपल्यव रवज्यविधील आपले कतृात्र् 

दिाशर्तो. भ्रिि करीत असतव गरीब दररद्री लोकवांची िोपडपट्टी 

आढळते. यवचे कवरि सवध ुशर्चवरतो. ह ेत्यवांचे निीब आह ेअसे 

रवजवकडुन उत्तर शिळते. " 

र्तािवनवत "ज्ञवनशर्ज्ञवन " यव सांदभवातअिवच प्रकवरचे उत्तर 

(लोकसांख्यव जव्त आह!ेभ्रिवचवर आह!ेरवजकवरि घविरेडे आह!े 

जगवतील बलवढ्य रवष्ट्र शनयांत्ि ठेर्तवत!लोक कविचकुवर आहते 

इ. ) शर्द्ववनही बोलनु दवखर्तवत, तेंव्हव असे भवष्ट्य 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव भशूिकेलवच आव्हवन दते असते ह ेलिवत घेतले 

पवहीजे. हचे आव्हवन भगर्तगीतव श्र्कवरते. अथवात 

अध्यवत्िवशिर्वय ज्ञवनशर्ज्ञवन अधरेु ठरते.  

 ********  



 (४-९) 

************************ 

जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः। 

त्क्त्र्व दहे पनुजान्सि नैशत िविेशत सोअजुान। 

************************ 

 

* 

(४-९):"जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः" 

 (The philosophy of Change) 

 

 

भगर्तगीतव शर्कवसवसवठी "Change/बदलवर् " highlight 

करीत आह,े यव सांदिेवर्र शर्चवर कें द्रीत केलव तर" बदलवर् 

"सांदभवात ईश्वरवची भशूिकव, ईश्वरवचे जन्सि (अर्तवर) र् कवया यवचे 

र्िान "यदव यदव शह धिा्य" यव सांदिेवतनु ्पि केले. जेंव्हव 

धिवालव ग्लवनी आली अथवात अधिा र्वढलव तेंव्हव अर्तवरकवया 

घडल.े सिवजवत बदलवर् आिलव. "बदलवर्" यव सांदभवातील 

िवगादिानवसवठी श्रीकृष्ट्ि अर्तवर िवलव र् भगर्तगीतव जगवसिोर 

आली.  



धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे।(४-८) 

जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः।(४-९) 

 

 सांघर्षा: 

 

शर्ज्ञवनवची प्रगशत, रवजशकय उलथवपवलथी, लोकसांख्येतील र्वढ 

इत्यवशद कवरिविळेु सशृित र् सिवजवत बदल होत असतवत. ह े

बदल र्तािवनवतील प्र्थवशपत व्यर््थेलव, िवनर्ी पर्पर 

सांबांधवांनव अथवात िवनर्ी िलु्यवांनव आव्हवन दते असतवत. अथवात 

हव सांघर्षा पवरांपररक िवनशसकतव र् र्तािवनवत आर्श्यक असलेली 

िवनशसकतव यवतनु प्रकट होतो.  

िवांशत: 

सिवजिवस्त्रे असो, तत्र्ज्ञवन असो शक ज्ञवनशर्ज्ञवन यवतील सांिोधन 

नर्शर्चवरवचव उदय करीत असते. जेंव्हव ह ेसांिोधन प्र्थवशपत धिा 

शकां र्व िलुतत्र्र्वदी शर्चवरविी लढव दणे्यवचे कवरि ठरत ेतेंव्हव हव 

लढवच िवांशत ठरत असतो. भगर्तगीतेतील लढव ही आध्यवशत्िक 

िवांशतच आह.े ही िवांशत बवह् बदलवर् र् आांतगात(िवनशसक) 

बदलवर् यवांचव सिन्सर्य सवधत असते.  

 



ज्यव ईश्वरवचव िनषु्ट्यवच्यव िनोशर्ज्ञवनविी (िवनशसकतव) सांबांध आह े

त्यव ईश्वरवची ओळख "ज्ञवन" यव अथवाने भगर्तगीतव करुन दतेे. 

जगवतील बवह् कवयवात ईश्वरवची भशूिकव शर्श्वरुपवतनु प्रकट होते. 

अजुानवचव आांतगात सांघर्षा (Internal battle) र् बवह् 

लढव(External battle) यवांचव सिन्सर्यच भगर्तगीतेने 

"लढवई"रुपवने सवधलेलव आह.े  

 

अजुानवचव िवनशसक सांघर्षा: 

 

अजुान शनयतकवया दःुखदवयी आह ेम्हिनु टवळतो. र् त्यवलव 

धिवाची भशूिकव(धिागशत) दिाशर्तो. ठरल्यवप्रिविे शनयतकवया केले 

तर अधिा र्वढेल ही त्यवची भशूिकव असते.  

 

"Faced with the choice between changing one's 

mind and proving that there is no need to do so, 

almost everyone gets busy on the proof. " 

 -John Kenneth Galbraith 

 



अजुान Comfort zone िध्ये असतो. अजुानवलव 

जीर्नशर्कवसवतील " बदलवर्" यवचे अज्ञवन असते. येथेच 

Higher level चे ज्ञवन शिळते.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

“Life begins at the end of your comfort zone. ”  

~ Neale Donald Walsch 

यव िवगवार्र शनभाय होर्नु शर्श्ववसवने कवया करतो. यवसवठी 

ईश्वरभशक्तसवठी शनष्ट्कवि किा प्रयोजन ्पि होते. ज्यव भयविळेु 

Comfort zone िध्ये असतो, त्यवच भयवचे 

Courage(Courage to change) िध्ये रुपवांतर होते. अथवात 

शनभाय होतो. यव िवगवार्र योग(दःुखवन्सत, शर्चशलत न होि)े 

िशक्तची सवधनव होते र् भयवर्र शर्जय शिळतो.  

"What we achieve inwardly will change outer 

reality. " 

Plutarch 

*********** 

  



 (४-१०)  

************************ 

र्ीतरवगभयिोधव िन्सियव िवि ्उपवशश्रतवः। 

बहर्ो ज्ञवनतपसव पतूव िद ्भवर्ि ्आगतवः।। 

************************ 

(४-१०) : 

" र्ीतरवगभयिोधव िन्सियव िवि ्उपआशश्रतवः" 

 (ईश्वरवचव आश्रय:आध्यवशत्िक व्यर््थवपनवचव आधवर) 

िनषु्ट्यजीर्न, शर्श्व र् ईश्वर यवचे नवते भगर्तगीतव ्पि करते.  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेेअजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

शर्श्ववचे सांचलन यवलव सशृिचिप्रर्तान सांबोधले आह.े 

व्यर््थवपन यव सांदभवात यज्ञरुपी किा यव चिप्रर्तानवस सहकवया 

करीत असते.  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

 यव सांचलनवत ईश्वरवची ओळख अध्यि अिी असते. शजतकव 

िोठव कवरभवर तिी यांत्िव उपलब्ध असते. यवत अध्यि अकतवा 

असतो.  



ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्।(९-१०) 

त्य कतवारि ्अशप िवां शर्द्धी अकतवारि ्अव्ययि ्।(४-१३) 

 अध्यि कें व्हव र् कवां ह्तिपे करतो हवच जविण्यवचव शर्र्षय 

आह.े यवच ईश्वरवचव आश्रय जीर्निवगवात करिे हव आध्यवशत्िक 

व्यर््थवपनवचव शर्र्षय बनतो.  

जन्सि किा च िे शदव्यि ्एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः।(४-९) 

...  

र्ीतरवगभयिोधव िन्सियव िवि ्उपवशश्रतवः। 

बहर्ो ज्ञवनतपसव पतूव िद ्भवर्ि ्आगतवः।।(४-१०) 

अथवात (शर्शर्धप्रकवरे)ईश्वरवचे ज्ञवन जविनु जीर्नवत ईश्वरवचव 

आश्रय करतो, यव ज्ञवनवने िवगवात Detachment 

(अनवसशक्त/र्ीतरवग) असते. भयिकु्त, िोधिकु्त असतो. ईश्वरवलव 

भजतो र् यवच (ईश्वरवच्यव)भवर्वत शर्लनीकरि होते.  

शसशित कवळवसवठी िनषु्ट्य जीर्न असले तरी त्यवचे अनांत िशक्तिी 

नवते आह.े पि िनषु्ट्य ह ेनवतेच (अज्ञवनविळेु, 

अहांकवरविळेु)शर्सरतो. र् ह ेजीर्न केर्ळ भोगऐश्वयवासवठी आह ेहे 

सिजनु दःुखी होतो. िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व किवाद्ववरे व्यर््थवपनच 

असते. (State of want- State of Art)यव व्यर््थवपनवत 

सकवि कवया असते. यवच व्यर््थवपनवत ईश्वरवचव आश्रय िवलव 



तर ते आध्यवशत्िक व्यर््थवपन होते. कवया शनष्ट्कवि होते. यवच 

आध्यवशत्िक व्यर््थवपनवचे ज्ञवन भगर्तगीतव दते आह.े  

 

*ईश्वरवची कृपव : अज्ञवनिशुक्त, दःुखिशुक्त, बशुद्धयोग, श्थरबशुद्ध, 

िवशन्सत 

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

प्रसवद ेसर्ादःुखवनवां हवशनः अ्य उपजवयते। 

प्रसन्सनचेतसो शह आि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते।।(२-६५) 

 

िवशन्सतां शनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।(६-१५) 

 

*Higher consciousness : 

 

िनषु्ट्यवलव व्यशक्तगत सखुदःुख आह.े र् यवचवच सांबांध त्यवच्यव 

Consciousness िी आह.े  

कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशत उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२०) 



 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।। (२-१५) 

 

*अकतवा : Detachment 

त्य कतवारि ्अशप िवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि ्।(४-१३) 

न आदते्त क्य शचत ्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

 

*सकवरवत्िक शर्चवर: 

त्िवत त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।(११-३३) 

 

*ईश्वरवचे कवया, भशक्त 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तवः सांगर्शजातः।(११-५५) 

 

*चवांगलेपिवलव प्रोत्सवहन, रिि, िवगादिाक 

 

पररत्विवय सवधनुवि ्शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि।् 



धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे।।(४-८) 

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

सवर : 

 

ईश्वरवचे अर्तवरकवया, त्यवचव उद्दिे भगर्तगीतेत ्पि िवलव आहे. 

पि यवचबरोबर यव अर्तवरकवयवाचे ज्ञवन जविनु िनषु्ट्यवलव त्यवच 

ईश्वरविी नवते जोडवयचे आह,े जे नवते िळुवतच आह ेपि चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवलवही अज्ञवनविळेु/अहांकवरविळेु यव नवत्यवचव शर्सर पडतो. 

जीर्नवत दःुख जविर्ते. जीर्न व्यथा र्वटते. असेच Frustration 

अजुानवलव आले होते. यव Frustration र्र शर्जय 

शिळशर्ण्यवसवठीच भगर्तगीतव जगवसिोर आली.  

 

"Your visions will become clear only when you can 

look into your own heart. Who looks outside, 

dreams; who looks inside, awakes. " 

Carl Jung 

********* 



 

४-१० : 

"बहर्ो ज्ञवनतपसव पतूव िद ्भवर्ि ्आगतवः" 

(Power of Creator) 

ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवन ्तथैर् भजवम्यहि।् 

िि र्त्िा अनरु्तान्सते िनरु्षः पवथा सर्ािः।। 

We were born into this world and formed in the 

likeness and similitude of The Creator.  

अथवात ईश्वरवची जिी ओळख असते, तसे िनषु्ट्य ईश्वरवलव भजतो. 

सर्वाथवाने ईश्वरवचेच अनसुरि करतो.  

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति ्।(१८-४६) 

ईश्वर सशृिचव कतवा यव नवत्यवनेच ईश्वर र् िनषु्ट्यवचे नवते भगर्तगीतव 

्पि करत.े यव शर्श्ववत ज्यव िशक्तचे दिान होते, त्यव सर्ा िशक्त 

ईश्वरवच्यव अांिवपवसनु शनिवाि िवलेल्यव असतवत.  

शर्िशभः अहां इदां कृत््नां एक अांिेन श्थतो जगत ्।(१०-४२) 

ईश्वरविी नवते म्हिजे यव अपररिीत िशक्तिी नवते असते. तर 

ईश्वरवची भशक्त म्हिजे यव िशक्तची सवधनवच असते. यवच ईश्वरवचे 

शदव्य जन्सि, किा तत्र्तःजवििवरव ईश्वरवच्यव शदव्य भवर्वत शिळुन 

जवतो.  



जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः।..  

र्ीतरवगभयिोधव िन्सियव िवि ्उपवशश्रतवः। 

बहर्ो ज्ञवनतपसव पतूव िद ्भवर्ि ्आगतवः।।(४-१०) 

अजुानवलव अथवात िवनर्वलव यवच ईश्वरवच्यव भशक्तचव हते ुर् िवस्त्र 

भगर्तगीतव सवांगत आह.े यवचे कवरि प्रथि जविनु घिेे आर्श्यक 

आह.े  

तां तथव कृपयवशर्िि ्अश्रपुिूवा कुलेििि ्। 

शर्र्षीदन्सतशिदां र्वक्यि ्उर्वच िधसुदुनः।।(२-१) 

"Mental poverty can spread like an uncontrollable 

forest fire if you do not stop the mindset in its 

tracks. This negative mindset can be passed along to 

your progeny if you do not fight to control it. " 

जसव एखवद्यव शर्र्षविलुव, िनषु्ट्यवने शनयांशत्त केले नवही तर 

र्नवतील आगीप्रिविे पसरत असतो. तद्वतच दबुळी िवनशसकतव 

र् नकवरवत्िक शर्चवर पसरत असतवत. यवलव शनयांशत्त केले नवही 

तर त्यवच्यव पढुील शपढीत सांिशित होर् ुिकतवत.  

 

 

 



सवर : 

िनषु्ट्यजन्सि सर्ाश्रेष्ठ आह ेह ेखरे असले तरी तो दःुखवलयवतच 

जन्सिवलव आलेलव आह.े जगतअसतवांनव िवगवात दःुख, अडथळव 

आलव शक ते टवळण्यवसवठी शनशककय िवलव तर ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो तेंव्हव "नवचतव येईनव अांगि 

र्वकडे " अिी श्थशत होते. हीच प्रर्शृत्त िनषु्ट्यवलव नकवरवत्िक 

करीत असते र् नकवरवत्िकतचेव शर्र्षवि ुजगवत पसरर्ीत असते. 

यव प्रर्शृत्तर्र िवत करण्यवसवठीच ज्ञवनवचव आश्रय भगर्तगीतव 

सवांगते.  

जगवत ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह.े ज्ञवनवनेच सर्ा अडथळ्यवर्र िवत केली 

आह.े र् िनषु्ट्यवलव शर्कवसिवगा दिाशर्लव आह.े जीर्निवगवात 

ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठीच ईश्वरवचव आश्रय भगर्तगीतेने 

सवांशगतलेलव आह.े यवची सर्ा शर्द्ववनवांनी नोंद घेतली पवहीजे. 

अथवात नकवरवत्िक प्रर्शृत्तच्यव शर्र्षविरु्र िवत करण्यवसवठी 

ईश्वरवचव आश्रय सवांशगतलव र् ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख 

शदली.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्-योगसांन्सय्त किवािां  

 *********  



 (४-११) 

************************ 

ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवन ्तथैर् भजवम्यहि ्। 

िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः ।। 

************************ 

४. ११/१ : 

"ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवन ्तथैर् भजवशि अहां" 

(Transformation) 

 

श्रेष्ठत्र्वची पररिव : 

िनषु्ट्यवच्यव श्रेष्ठत्र्वची पररिव अडचिीतच होत असते. पवांडर्वांनव 

न्सयवय शिळवर्व यवसवठी धिायदु्ध ठरते. अजुान उत्सवहवने यदु्धिेत्वर्र 

येतो. पि दःुखी िवल्यवर्र ह ेयदु्ध धिायदु्ध नसनु अधिायदु्ध आह े

असे भवष्ट्य करतो. जि ुयेथे धिवाचीच पररिव होते. अजुानवलव यवच 

पररिेचे अज्ञवन असते र् सरळ दःुख टवळण्यवसवठी त्यवलव जो 

उपवय सचुतो तसे आचरि करतो, भवष्ट्य करतो.  

 

*सकवि कवया / द्वांद्वर्ि/Lower consciousness 

 



 व्यर्हवरवत सरळ इच्छवपशुता यव हतेनेुच कवया करतो. यवच 

Consciousness िध्ये किा केले तर सकवि कवया असत.े दःुखी 

िवल्यविळेु अजुानवलव योग्य-अयोग्य यवत सांिय यतेो र् तो 

द्वन्सद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. हव Lower consciousness चव 

पररिवि असतो.  

 

व्यर्हवरवत कवय योग्य, कवय अयोग्य?कवय चवांगले, कवय 

र्वईट?कोि योग्य कोि अयोग्य? यव सर्वांचवच शर्चवर होतो. 

सकवि श्थशतत द्वांद्व असते. प्रत्यि कवया करण्यवसवठी शनिाय एक 

असवर्व लवगतो. अथवात द्वांद्ववतनु बवहरे पडवरे् लवगते.  

 

*शनष्ट्कवि कवया /Higher consciousness/शनद्वांद्व 

 

दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी भगर्तगीतव ईश्वरभशक्त र् यवसवठी 

Higher िवगवाचे (अितृत्र्वय कल्पते) ज्ञवन सवांगते. यव िवगवार्र 

दःुखवन्सतिशक्त(योग) सवधनव होते.  

 

िनषु्ट्य जसव ईश्वरवलव ओळखतो, तसव भशक्तचव िवगा अनसुरतो.  

ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवन ्तथैर् भजवशि अहां। 



िि र्त्िा अनरु्तान्सते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः।।(४-११) 

 

सविवन्सयपिे ईश्वरश्रद्ध लोक किाशसशद्धसवठी दरे्तवांची भशक्त 

करतवत.  

कवङ््कितः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः।(४-१२) 

 

Transformation: 

 

ईश्वरवचे शदव्य जन्सि किा जवििवरे "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

(िकु्तीच्यव) िवगवार्र असतवत.  

बहर्ो ज्ञवनतपसव पतूव िद ्भवर्ि ्आगतवः।(४-१०) 

 

यव िवगवार्र यज्ञभवर्वने किा, शनष्ट्कवि किा भशक्तसवठी करीत 

असतो. किा करुनही अकतवा भवर् यवलव "यकु्त" सांबोधले आह.े 

ईश्वरज्ञवनवने किा दग्ध होतवत.  

ज्ञवनवशग्न दग्धकिवािां ति आहुः पांशडतां बधुवः।(४-१९) 

 

ज्ञवनवने किा अकिा होिे यवलव ज्ञवनकिासांन्सयवसयोग सांबोधले आह.े 

(ज्ञवनवचव किवात उपयोग र् किवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि) 



 

अथवात व्यर्हवरवतील (सकवि कवया) िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" 

यव िवगवात Transform करिे आर्श्यक असते.  

 

"True strength lies in submission which permits one 

to dedicate his life, through devotion, to something 

beyond himself. " 

Henry Miller 

 

सवर: 

ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख भगर्तगीतव दते आह.े ज्ञवनच 

जगवत सर्ाश्रेष्ठ आह.े किा जीर्नशर्कवसवचे सवधन आह.े ज्ञवनवचव 

किवात उपयोग र् किवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि ही कलव सवध्य 

करण्यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

****** 

 

(४. ११/२): 

"िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः" 

 



'लोक सर्वाथवाने िविवच िवगा अनसुरतवत' हचे verse (र्वक्य) 

भगर्तगीतेत दोनदव आलेले आह.े  

१. श्रीकृष्ट्िवची" िनषु्ट्य" ही ओळख र्  

२. "ईश्वर "ही ओळख 

 

१. (श्रेष्ठ)िनषु्ट्य "ओळख: 

कः िवगा? हव प्रश्न यि धिारवजवलव करतो. धिारवज उत्तरतो, जो 

िवगा श्रेष्ठ िनषु्ट्य आचरि करतो. यवचेच अनसुरि सर्ासविवन्सय 

लोक करतवत.  

 

श्रेष्ठ जो िवगा आचरि करतवत, त्यवचेच अनसुरि सविवन्सय लोक 

करतवत. म्हिनु सविवन्सयवांनी कसे आचरि करवर्े यवसवठी श्रेष्ठवांनी 

्र्तः आदिा ठेर्वर्व. यवसवठी श्रीकृष्ट्ि ्र्तःचे उदवहरि दतेवत.  

यशद ही अहां न र्तेयां जवत ुअकिाशि अतांशद्रतः। 

िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः।।(३-२३) 

 

अथवात िी शनशककय िवलो तर लोक िविव िवगा अनसुरुन आळिी 

होतील. सविवन्सयवांनव योगिेिवसवठी कवयवाचीच गरज असते. म्हिनु 



श्रेष्ठवांनी (किवाची गरज नसली तरी) आदिवासवठी किा करवरे्. 

सविवन्सयवांनव शनशककय करुन बशुद्धभेद करु नये.  

 

अथवात शनशककयतचेे सिथान करिे श्रेष्ठवांसवठी अयोग्य आह.े अजुान 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो. यवच 

पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतेने जीर्नशर्कवसवत किवालव प्रवधवन्सय शदले 

र् िनषु्ट्यवची सविवन्सय र् श्रेष्ठ अर््थव यवतील भेद ्पि केलव. 

अजुानवची (दःुखी) भशूिकव श्रषे्ठवांनव अिोभशनय आह ेअसे दिार्नु 

शदले र् श्रेष्ठ भशूिकेचे ज्ञवन सवांशगतले.  

 

२. "ईश्वर"ओळख 

ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवन ्तथैर् भजवम्यहि ्। 

िि र्त्िा अनरु्तांते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः ।।(४. ११) 

िनषु्ट्य ईश्वरवलव जसव ओळखतो(ज्यव भवर्वने ओळखतो) तसव 

भजतो. यव लोकी ईश्वरवलव दरे्तवरुपवत किवाच्यव फलशसशद्धसवठी 

भजत असतवत.  

कवङ््कितः किािवां शसशद्ध यजन्सत इह दरे्तव।(४-१२) 

अजुानवलव ईश्वरवची िळु ओळख करुन शदली .  

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनरु्षीं तनिु ्आशश्रति ्। 



परां भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि ्।।(९-११) 

धिा्थवपनेसवठी यवच ईश्वरवने (तत्कवशलन) र्तािवनवत िनषु्ट्यरुपवत 

अर्तवर घतेलव आह,े ही श्रीकृष्ट्िवने ्र्तःची ओळख शदली. 

िनषु्ट्य, जगत र् ईश्वर यवांचे नवते ्पि केले.  

जन्सि किा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः। 

त्यक्त्र्व दहेां पनुजान्सि नैशत िविेशत सो अजुान।।(४-९) 

सशृिच्यव िवश्वत सांचलनवत(सशृिचि, जगतशहतवय) ईश्वरवची ही 

"कतवा" भशूिकव असते. ह ेकतेपि प्रकृशतच्यव िवध्यिवतनु घडर्नु 

आितो. म्हिनु ईश्वर ्र्तः कतवा असनुही अकतवा असतो.  

त्य कतवारि ्अशप िवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि ्।(४-१३) 

हव ईश्वरभवर् (ईश्वरवचे शदव्य जन्सिकिा) जविनु श्रेष्ठ िनषु्ट्य िविेच 

कवया करतो र् ्र्तःलव अकतवा जवितो.  

न आदते्त क्यशचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्ांशत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

अजुान िोहविळेु अश्थर होतो. त्यवची बशुद्ध कवय योग्य? यवचव 

शनिय करु िकत नवही. (पररिवितः दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध 

करिे अयोग्य ठरशर्तो. ) अथवात बशुद्ध भ्रि पवर्ते. िेर्टी अजुान 

म्हितो, "निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व" 



* यवप्रिविे श्रेष्ठ अर््थेत िनषु्ट्य ्र्तःचे जीर्न जवितो. 

्र्तःच्यव बशुद्धचव र्वपर करतो. ्र्तःच्यव िवगवाची जबवबदवरी 

श्र्कवरतो. िवगवार्र असतवांनव (दःुखवने) शर्चशलत होत नवही. 

शर्श्ववसवने िवगा चवलत असतो. त्यवचव ्र्तःर्र शर्श्ववस असतो.  

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति ्।(७-१८) 

अथवात ज्ञवनी ईश्वरवच्यव उत्ति गशतत असतो.  

*व्यवर्हवररक बोध : 

जगवचव इशतहवस कतृात्र्वने घडलेलव असतो. कवया करिे ही प्रकृशत 

आह.े जीर्ांतपिवतच ईश्वरवच ेरह्य आह.े प्रकृशत र् ईश्वर यवद्ववरव 

सशृि सांचशलत असते. ्र्तःच्यव जीर्नवचे सांचलन ्र्तःचे िेत् 

आह.े यव सांचलनवत दःुखी (शचांतव, शनरवि, भयग्र्त) होि,े 

शनशककयतेचे सिथान करिे, नकवरवत्िक असिे, अज्ञवनवलव ज्ञवन 

दिाशर्िे ह ेचवांगल्यव िनषु्ट्यवसवठी अज्ञवन ठरते. यव अज्ञवनविळेु 

बशुद्धभ्रि होतो. चवांगलेपिवची जगवलव गरज असते. पि 

अज्ञवनविळेु त्यवने ्र्तःलवच शनष्ट्प्रभ केले असते. ही प्रकृशतचीच 

खेळी असते. म्हिनु चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे अज्ञवन, भ्रि दरु 

करण्यवसवठी जीर्नवचे श्रेष्ठत्र् जवििे हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय 

बनलव.  

*********** 

  



(४-१२) 

************************ 

कवांङ््किन्सतः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः। 

शिप्रां शह िवनरेु्ष लोके शसशद्धः भर्शत किाजव।। 

************************ 

 

 

(४. १२): 

"कवङ््किन्सतः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः" 

  

कवांङ््किन्सतः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः। 

शिप्रां शह िवनरेु्ष लोके शसशद्धः भर्शत किाजव।।(४-१२) 

 

ईश्वरभशक्त यव सांदभवात लोक किाशसशद्धसवठी दरे्तवांनव भजतवत.  

 

िनषु्ट्य जीर्नवत प्रत्यि व्यर्हवरवत कवयारत असतो. 

्र्भवर्प्रकृशतनसुवर कवया घडत असते. हवच त्यवचव प्रत्यिवतील 

जीर्निवगा असतो. यवच िवगवात अजुान (पररिविभय शदसल्यविळेु) 



दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेलव "ज्ञवन" सांबोधतो. येथे 

पररिवि/किाफल यवर्र लि कें शद्रत होते.  

 

जीर्नवांत प्रश्न असतवत. अिकु प्रश्न सटुलव तर जीर्नवत सखु 

शिळेल यव िवनशसकतेने िनषु्ट्य जगतो. पि पनुः दसुरव प्रश्न तयवर 

होतोच र् जीर्न प्रश्न सोडशर्ण्यवत busy होते.  

 

"अन्सयवयवचव" प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी िहवभवरत यदु्ध ठरले होते. हव 

प्रश्न सटुलव तरी दःुखवचव प्रश्न तयवर होईल, यव भयवनेच अजुान 

दःुखी होतो, भ्रशित होतो. अथवात प्रश्न सटुण्यवपरु्ीच दसुरव प्रश्न 

तयवर होतो. जीर्नवत प्रश्नवची िृांखलव सांपत नवही! म्हिनु "सखुी 

जीर्नवचव िवगा" यव सांदभवात र्तािवनवतील िवनशसकतव यवर्र 

भगर्तगीतव लि कें शद्रत करते. यवच सांदभवात फलवकवांशि 

िवनशसकतव र् बशुद्धयोगी िवनशसकतव यवांतील भेद ्पि करते.  

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न चअभवर्यतः िवांशतःअिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

सां्कवरीत बशुद्ध यव सांदभवात "बशुद्धयकु्त" प्रवर्धवन आह.े 

व्यर्हवरवत जगतवांनवच अजुान फलवकवांशि िवनशसकतेिळेु दःुखी 



होतो. म्हिनु जीर्निवगवातील सकवि (फलवकवांशि) vs शनष्ट्कवि 

(िोिवकवांशि) यव िवनशसकततेील भेद भगर्तगीतव ्पि करते. हव 

भेद नवर् तफुवनी र्वर् यवच्यव ्र्वशधन करिे र् शनशित शदिनेे नवर् 

र्ल्हशर्िे यव उदवहरिवद्ववरे ्पि केलव आह.े  

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।(२-६७) 

 

यवच आधवरवर्र ्र्गाइच्छव फलवकवांशि िवनशसकतव म्हटले आह े

र् "बांधन-िोि " यव सांदभवात िोिवकवांशि िवगवाचे िहत्र् ्पि 

करते. फलवकवांशि सोच बांधन असते तर िोिवकवांशि सोच ्र्तांत् 

करते. हचे Transformation होण्यवसवठी बशुद्धयोग प्रवर्धवन 

आह.े  

भगर्तगीतव िळु, िवश्वत (अव्यय)ईश्वरवची ओळख 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि करते. सर्ा सशृिचव अध्यि, गशतभातव, प्रभ,ु 

सविी अिी ईश्वरवची ओळख आह.े यवच ईश्वरवच्यव भशक्तने 

बशुद्धयोग प्रदवन होतो. अथवात िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व िवश्वत 

शर्कवसिवगवार्र(अितृांगिय) असते. अथवात शनशित शदिेने नवर् 

र्ल्हशर्तो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

िनषु्ट्यवची दरे्तवभशक्त ईश्वरश्रद्धव शसद्ध करते. (यजन्सते सवशत्र्कव 

दरे्वन)्. अव्यय ईश्वरवचे शचांतन कसे करवयचे? हव अजुानवचव प्रश्न 



असतो. तेंव्हव सर्ाच दरे्तव ईश्वरवच्यव शर्भशूत आह ेह ेभगर्तगीतव 

्पि करत.े  

*आशदत्यवनवि ्अहां शर्ष्ट्िःु(१०-२१) 

*रुद्रविवि ्िांकरि अश्ि(१०-२३) 

*अर्तवरपरुुर्ष: 

रविः िस्त्रभतृवि ्अहां (१०-३१) 

र्षृ्ट्िीनवां र्वसदुरे्ः अश्ि(१०-३७) 

*(लक्ष्िी, सर्र्ती)शकशताः श्रीः र्वक् च नवरीिवां(१०-३४) 

*(गवयत्ी िांत्) गवयत्ी छांदसवि ्अहां(१०-३५) 

 

यवप्रिविे दरे्तवभशक्त यव सांदभवात भगर्तगीतेने कोितवही र्वद 

शनिवाि केलव नवही तर यवांतील Strength चव (ईश्वरश्रद्धव/सत 

श्रद्धव, बशुद्धयोगवसवठी शर्भशूतशचांतन) जीर्नशर्कवसवत उपयोग 

्पि केलव.  

 

"सदव र्सांति ्हृदयवरशर्ांद"े 

 ******* 

  



 (४-१३) 

************************ 

चवतरु्ाण्यां ियव सिृां गिुकिाशर्भवगिः।  

त्य कतवारि ्अशप िवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि।् 

************************ 

 (४-१३) 

" त्य कतवारि ्अशप िवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि ्" 

(कतवा, अकतवा यवांचे Logic) 

 

कतवा यव िब्दवलव Self, व्यशक्तित्र् यव अथवाने भगर्तगीतेने 

Define केले आह.े  

िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृत उत्सवहसिशन्सर्तः। 

शसशद्धअशसद्धोः शनशर्ाकवरः कतवा सवशत्त्र्क उच्यते।।(१८-२६) 

अथवात शर्कवस यव सांदभवात अहांकवर नसलेलव पि सवहसी, 

उत्सवही, शनष्ट्कवि कवयारत असलेलव असतो.  

जबवबदवरी श्र्कवरिवरव आपलव अशधकवर जवितो, िवगवात 

अडथळ्यविळेु शर्चशलत होत नवही, शर्कवससांधी जवितो. 

श्रीरविवलव र्नर्वस शिळवलव असतव त्यवांत सांधी शदसली. (जहवां 

िोर बड कवज)ू 



अजुान धिवाचव हर्वलव दरे्नु जबवबदवरी टवळतो. सिवजवत िनषु्ट्य 

असेच दरै्योग, धिा इतकेच कवय ईश्वरवचव हर्वलव दरे्नु 

जबवबदवरी टवळत असतो. कतवा-अकतवा यवांत त्यवचव गोंधळ होतो.  

"एक रवजव सवधलुव आपली कताबगवरी दिाशर्ण्यवसवठी रवज्यवत 

भ्रिि करशर्तो. िांशदरे, धिािवळव दवखर्तो. सवधलुव र्वटेत 

दवररद््रयवने कुपोशर्षत र््ती शदसते. सवध ुकवरि शर्चवरतो. रवजव 

म्हितो, ह ेत्यवांचे परु्ाजन्सिीचे पवप आह.े " 

"कतवा" यव सांदभवात यिवचे श्रेय ्र्तःकडे र् अपयिवचे खवपर 

इतरवर्र फोडिे ही सांर्य सिवज अनभुर्त असतो. तसेच ्र्तःलव 

कतवा जविनुच अजुान आपल्यव शनशककयतेलव धिा सांबोधतो. 

अहांकवरविळेु हव गोंधळ होतो.  

अहांकवरशर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते। 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 

हव गोंधळ दरु करण्यवसवठी अध्यवत्िज्ञवन भगर्तगीतव सवांगत आह.े 

्र्तःचे अश्तत्र् हवच शर्र्षय अहांकवरवचव होतो तेंव्हव "्र् " 

अिवश्वत असते. हव शर्र्षय अध्यवत्िवचव होतो तेंव्हव "्र्"चे 

िवश्वतविी नवते ्पि होते. यथेे ईश्वरवची ओळख आह,े त्यव 

ईश्वरवचे िनषु्ट्यविी नवते ्पि होते. र् जीर्नशर्कवसवत यवच 

ईश्वरवचव आश्रय करुन कतवा-अकतवा यवांतील भेद ्पि होतो.  



कतवा (Attachment) र् अकतवा (Nondetachment) 

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि।्(९-१०) 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

सांपिुा प्रकृशत शत्गिुवनसुवरच कवयारत असते. यव प्रकृशतचे 

movemenet ईश्वरवच्यव उजिेळेु होते. जसे यांत् उजेर्र चवलतवत. 

यव ज्ञवनविळेु किा र् त्यवचे पररिवि(फल) ह ेिनषु्ट्यवलव सांियवने 

शर्चशलत करीत नवही. म्हिनु म्हटले,  

त्य कतवारि ्अशप िवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि।्(४-१३) 

न िवां किवाशि शलम्पशन्सत न िे किाफले ्पहृव। 

इशत िवां यो अशभजवनवशत किाशभः न स बध्यते।।(४-१४) 

बदल: 

यव सशृित(प्रकृशत) जे प्रत्यिवत घडत असते त्यव सत्यवचव श्र्कवर 

करुन आव्हवन श्र्कवरवयचे असते. पि यव प्रकृशतलव र्ि होर्नुच 

सर्ा लोक जगत असतवत.  

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।(७-२७) 

म्हिनु ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख (त्यवचे शदव्य जन्सि र् 

कवया ) जवििे आर्श्यक असते.  

दरै्ी शह एर्षव गिुियी िि िवयव दरुत्ययव। 



िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवन ्तरशन्सत ते।।(७-१४) 

"You never change things by fighting the existing 

reality. To change something, build a new model 

that makes the existing model obsolete. " 

-R. Buckminster Fuller 

सवर : 

कतवा-अकतवा ह ेज्ञवन Detachment - Nondetachment 

(िवश्वत-अिवश्वत)असे आह.े  

 िनषु्ट्यजन्सि यव सशृित सर्ाश्रषे्ठ आह.े दःुख(अडचिी) रुपवने यव 

जीर्नवलव सतत आव्हवन शिळत असते. िनषु्ट्यवच्यव श्रेष्ठत्र्वच्यव 

सांकल्पनव भौशतक (भोगैश्वया) असतवत. यविळेु कतवा-अकतवा यवांत 

गोंधळ होतो. यविळेु हतवि अर््थेतही(र्व्तर् न श्र्कवरतव) 

िनषु्ट्य ्र्तःलव ज्ञवनी दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. यविळेु 

शर्चवरवचव नकवरवत्िक Virus पसरत असतो. हीच चकु अजुान 

करतो. म्हिनु जीर्नवचे श्रेष्ठत्र् जविनु घेिे आर्श्यक ठरते. 

यविळेु दःुख (अडचिी) शर्कवसिवगवातील सांधी आह ेही जवशिर् 

होईल.  

 ******  



(४-१४) 

********************* 

न िवां किवाशि शलम्पशन्सत न िे किाफले ्पहृव। 

इशत िवां योअशभजवनवशत किाशभः न स बध्यते।। 

********************* 

 

४. १४(शर्र्षय ४६०): 

"न िवां किवाशि शलम्पशन्सत न िे किाफले ्पहृव" 

( 'Doer sounds Nondoer') 

 

िनषु्ट्य भगर्तगीतेलव कोित्यव नजरेने पवहतो, तसे भगर्तगीतेचे 

दिान होते. जगतशहतवय अिव योग्य नजरेने पवशहले तर 

Interpretation योग्य होते. चकुीचे Interpretation िवले तर P 

U T "पटु" तर B U T" बटु" कवां नवही? असे प्रश्न उपश्थत 

होतवत. यवचिळेु भगर्तगीतव शहांसेलव प्रोत्सवहन दतेे असे अथा 

कवढिवरेही असतवत. प्रत्यिवत भगर्तगीतव अशहांसव गिुवलव 

दरै्ीगिु सांबोशधत आह.े िवका  ट्रे्न म्हितो,  

 



"Never argue with stupid people, they will drag you 

down to their level and then beat you with 

experience. " 

 

तर भगर्तगीतव म्हिते,  

 

इदां ते नव तप्कवय नव भक्तवय कदवचन।् 

न च अिशु्रसुरे् र्वच्यां न च िवां अभ्यसयूशत।।(१८-६७) 

 

अथवात श्रीकृष्ट्िवची भशक्त भगर्तगीतेलव जविण्यवची "नजर " दतेे. 

र् भगर्तगीतव जीर्नवकडे पवहण्यवची "नजर" दतेे.  

 

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े यवच ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव नजरेतनु 

भगर्तगीतेलव पवशहले तर ज्ञवन म्हिजे कवय?ह े्पि होते.  

 

यरुोपवत रै्ज्ञवशनक िवांशत आली. १५/१६ र्े ितक 

Enlightenment Age/ Age of reasoning असे ओळखल्यव 

गेले. सांपिुा जगवत र्सवहतर्वदवची घोडदौड सरुु िवली. कवांही 

रवष्ट्रवर्र Ruling िवले. एकवच शठकविवर्रुन सर्ा सतु् हलत होते.  



िोठिोठ्यव कवपोरेट कां पन्सयव, त्यवांचे कवरखवने चवल ुअसतवत, 

तेंव्हव अध्यि अप्रत्यिपिे एकवच शठकविवर्रुन सतेु् हलशर्तो. 

सांघटन कवयारत असते. पि सांघटक "अकतवा" भवसतो. कतृात्र्र्वन 

िनषु्ट्यवच्यव यव "अकतवा" भवर्वलवच भगर्तगीतव नैष्ट्किाशसशद्ध 

सांबोधत.े  

 

न किािवि ्अनवरम्भवन ्नैष्ट्कम्यां परुुर्षो अश्नतुे। 

न च सांन्सयसनवत ्एर् शसशद्धां सि ्अशधगच्छशत।।(३-४) 

 

अथवात कवया करुनच कवया करण्यवचव अनभुर् येतो. आत्िशर्श्ववस 

र्वढतो. कवयािितव र्वढते. अकतवा भवर् जवितो अथवात कवया 

करीतच िोठव सांघटक होतो. अिवच व्यर््थवपनवत (दिे, सां्थव, 

उद्योग, व्यशक्तगत शर्कवस) कवयािितव िहत्र्वची ठरते. किा यव 

सांदभवात िनषु्ट्यवचे कतृात्र् जगवत इशतहवस घडर्ीत असते. म्हिनु 

कवयािितव िनषु्ट्यजीर्नवत िहत्र्वचव शर्र्षय असतो. यव 

कवयािितेचे ित् ुकोि?ह ेभगर्तगीतव सवांगते र् कवयािितेचे 

रह्य ्पि करते.  

 

ईश्वर यव िळुप्रर्शृत्ततनु सशृिचे सजृन होते. व्यर््थवपन, 

योजक(Leadership)शर्श्ववचे सांचलनकवयवात ईश्वरवची भशूिकव 



अध्यिवची असते. यवच सांदभवात ईश्वरवच्यव शर्शर्ध भवर्वची 

ओळख भगर्तगीतेतनु शदली आह.े ज्यव भवर्वतनु ईश्वरवलव 

भजतो, त्यव भवर्वची धवरिव होते.  

 

र्ीतरवगभयिोधव िन्सियव िवि ्उपआशश्रतवः। 

बहर्ो ज्ञवनतपसव पतूव िद ्भवर्ि ्आगतवः।।(४-१०) 

 

येथे ईश्वर कतवा असतो पि अकतवा जविर्तो. किा शकां र्व त्यवचे 

फलवत आसक्त नसतो. यवप्रिविे ईश्वरवलव जविले तर अकतवा भवर् 

जवितो. र् िशुक्त, िवांशत अनभुर्तो. गहृ्थ असनुही सांन्सयवस 

अनभुर्तो.  

 

न िवां किवाशि शलम्पशन्सत न िे किाफले ्पहृव। 

इशत िवां योअशभजवनवशत किाशभः न स बध्यते।।(४-१४) 

 

बोध : जगवत सर्ाश्रेष्ठ ज्ञवन आह ेहव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े 

ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही सिवजवतील, जीर्नवतील प्रश्न अनतु्तरीत कवां 

असतवत?यवर्र भगर्तगीतव प्रकवि टवकते. कवयािितलेव पोर्षक 



अिव सकवरवत्िक दृशितनुच ज्ञवनशर्ज्ञवन, र् ईश्वरभशक्तलव 

भगर्तगीतव highlight करते.  

"No man has the right to be an amateur in the matter 

of physical training. It is a shame for a man to grow 

old without seeing the beauty and strength of which 

his body is capable. " 

Socrates 

 

 िरीरवने Handicapped असले तरी जगवत ज्यवांनी आपले ्थवन 

शनिवाि केले अिव हलेेन केलरचे उदवहरि इतरवांनव म्हिनुच 

प्रेरिवदवयी ठरते.  

 

 

 *********** 

 

(४-१४) : 

"इशत िवां योअशभजवनवशत किाशभः न स बध्यते" 

(जीर्नवची श्रेष्ठ गशत(भशूिकव)/ज्ञवनी) 

 



भगर्दगीतव जीर्नशर्कवसवत किवाचे िहत्र् सवांगते. किवाचे िहत्र् 

जविले तरच अकिवाचे िहत्र्(Detachment) कळते. यव शर्श्ववत 

िोठिोठ्यव सां्थव सांचशलत असतवत. कोित्यवही सिहुवचे सांचलन 

(कुटुांब, सां्थव, दिे इ. )हव व्यर््थवपनकौिल्यवचव शर्र्षय असतो. 

सर्ा सिहु ज्यव शर्श्ववत सांचशलत असतवत, त्यव शर्श्ववचव ईश्वर 

अध्यि असतो. यव अध्यिवची भशूिकव कतवा असनुही अकतवा 

अिी असते. यवप्रिविे ईश्वरवची ओळख जविली तर किा-अकिा 

कळत.े  

 

न िवां किवाशि शलम्पशन्सत न िे किाफले ्पहृव। 

इशत िवां योअशभजवनवशत किाशभः न स बध्यते।।(४-१४) 

किवाशर्र्षयी सिवजवत सविवन्सयवचे जे ज्ञवन असते, ते 

गरजवपशुता/इच्छवपशुतासवठी कवया अिी असते. यविळेु पैसव असेल 

तर किवाची कवय गरज? अिीही िवनशसकतव बनते. 

"श्रेष्ठतव"(िोठेपिव) यव सांदभवात पैसव असेल तर 

इतरवांकडुन(Staff) कवया करुन घेतव येते म्हिनु पैसव 

िहत्र्वचव!अिव प्रकवरच्यव धवरिव बनतवत. यविळेु 

किागशतच(ेगहनव किािो गशतः) शनशित ज्ञवन नसते.  

अजुानही म्हितो, िलव रवज्य नको िग किवाची कवय गरज?यव 

पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीततेील ज्ञवन ईश्वरवचे शर्श्ववतील सिहुवचे 



व्यर््थवपन र् यव अनरु्षांगवने ्र्तःच्यव िवगवाचे व्यर््थवपन यव 

सांदभवात ्पि होते.  

*्र्धिा  

सिहुव्यर््थवपन चवांगले असेल तर पर्पर सहकवया असते. 

सिहुवचव शर्कवस होतो. व्यशक्तलव शनयतकवया शिळते र् यव 

कवयवाच्यव िवध्यिवतनु ्र्तःचव सर्वांगीि शर्कवस सवध्य करतो. 

यवप्रिविचे सिहुकवयवातनु अजुानवलव शनयतकवया शिळते. ्र्तःच्यव 

िवगवाचे व्यर््थवपन यव सांदभवात "्र्धिा" ्र्तःचे कताव्य ठरते. 

जीर्निलु्य यव अथवाने ्र्धिा Tiebreaker र् Selfapproval 

असते.  

* बशुद्धयोग  

्र्तःच्यव िवगवाचे व्यर््थवपन यव सांदभवात बशुद्धयोग बशुद्धतील 

Blockage दरु करत.े ईश्वर िवश्वत आह.े ज्यवचव अांि प्रवितत्र्वत 

र्वस करीत आह.े आत्िोन्सनशत यव सांदभवात जीर्नयवत्व 

"अितृत्र्वय कल्पते" यव शदिेने सांचशलत असते. यवच ईश्वरवची 

भशक्त म्हिजे फलत्यवग/योगः किास ुकौिलि ्". अथवात 

बशुद्धयोगविळेु ईश्वरवचव आश्रय असतो. किाबांधनवतनु(पवप-पणु्य, 

योग्य-अयोग्य) िकु्त असतो.  

बदुध््यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

 



सवर: 

जिी जीर्नयवत्व कळत-नकळत शनत्य सरुु असते, तसेच 

जीर्नयवते्त कळत-नकळत किा घडत असते. जगवत कतृात्र्च 

इशतहवस घडशर्ते. जीर्नवत यवच किवाचे शर्कवसवतील िहत्र् 

भगर्दगीतव ्पि करते.  

 

शर्श्ववत ज्ञवनशर्ज्ञवन आह.े शर्कवसवत यव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे िहत्र्वचे 

योगदवन असते. अजुान आपल्यव शनशककय भशूिकेलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी त्यवलव ज्ञवत असलेल्यव उपलब्ध ज्ञवनवचव र्वपर 

करतो. यवच पवश्वाभशुिर्र जीर्नयवते्तील जीर्नशर्कवस यव 

सांदभवातील श्रेष्ठ र् "ज्ञवनी" यवची शनशित व्यवख्यव भगर्दगीतव 

्पि करत.े यव ज्ञवनवनसुवर कतवा असतो पि अकतवा जवितो, 

(जगतहीतवय- सर्ाभतूहीतेरतः)कवयारत असतो पि अकिा जवितो.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्। 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति।्।(७. १८) 

 ******** 

  



 (४-१६) 

************************ 

शकि ्किा शकि ्अकिेशत कर्यः अशप अत् िोशहतवः। 

तत्ते किा प्रर्िवशि यत ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसे अिभुवत ्।। 

************************ 

 

(४. १६):"शकि ्किा शकि ्अकिेशत कर्यः अशप अत् िोशहतवः" 

 (Life driven modes&Mental gears) 

 

िनषु्ट्य र्तािवनवत जगत असलव तरी भतूकवळवत जवऊन दःुखी 

होतो र् भशर्ष्ट्यकवळवत जवऊन भयग्र्त, शचांतवग्र्त होतो, यविळेु 

र्तािवनवत जगतच नवही, र्तािवनवतील र्व्तर्वर्र attention 

नसते. िनोरै्ज्ञवशनकवांनी Mental illnessचे ह ेिहत्र्वचे कवरि 

ठरशर्ले आह.े र् यवचसवठी Mindfulness ही िवनशसक प्रशियव 

highlight केली आह.े  

 

“Mindfulness is a way of befriending ourselves and 

our experience. ” 

 – Jon Kabat-Zinn  



 

Mindfulness is a state of active, open attention on 

the present.  

 

When you're mindful, you carefully observe your 

thoughts and feelings without judging them good or 

bad.  

 

Mental gears: 

Doing (किा)mode & Being mode (Nondoing-अकिा) . 

Mindfulness is the ability to shift gears when we 

need to so that we are not permanently stuck in the 

same gear of the Doing Mode.  

 

"Doing Mode" 

It is the capacity of the intellect and critical 

reasoning and includes our conventional skills of 

analysis, problem solving, and thinking about 

things.  



Being Mode.  

 It is the capacity of mindfulness. It works through 

the power of awareness itself. You begin to 

experience the world directly.  

 Our culture elevates the Doing Mode and often we 

feel as if we are human-doings rather than human-

beings. In our culture, many of us have been trained 

out of the Being Mode and because of this, we have 

lost touch with our natural ability to manage stress 

and find satisfaction with things as they are.  

Hence we can think of mindfulness training as a 

way to learn how to become more aware of your 

mode of mind (“mental gear”) at any moment, and 

the skills to disengage from unhelpful modes of 

mind and to engage more helpful modes.  

 

भगर्तगीतव यवच Doing र् Being(Nondoing) mode 

सांदभवात "किा" र् "अकिा" यवचव उल्लेख करीत आह.े  

 



यदु्धिेत्वर्र दःुखी िवलव असतव कवयवाचव हते ु्पि करुन अजुान 

म्हितो, िलव कवांही नको. म्हिनु यदु्ध न करण्यवची शनर्ड करतो.  

 

िनषु्ट्यवने शनशककयतेची शनर्ड केली तरी तो ्र्तःलव "योग्य" शसद्ध 

करण्यवसवठी Judgemental thinking चव र्वपर करतो. हीच 

Doing mode ठरते. (यवउलट Being mode ही 

Nonjudgemental असते. )अथवात अजुान Being mode 

शर्र्षयी अनशभज्ञ असतो. यवच कवरिविळेु र्व्तर् जसे आह ेतसे 

श्र्कवरीत नवही. ह ेर्तािवनवपवसनु पलवयन असते. Being mode 

हव Awareness, ज्ञवनवचव भवग आह,े Judgemental नवही.  

 

दःुखी िवलव असतव अजुानवचव Mental gear बदललव नवही, 

यविळेु त्यवचव शर्कवसरथ थवांबलव. भगर्तगीतव Mental gear 

बदलशर्ण्यवचे ज्ञवन सवांगते .  

 

शकि ्किा शकि ्अकिेशत कर्यः अशप अत् िोशहतवः। 

तत्ते किा प्रर्िवशि यत ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसे अिभुवत ्।।(४-१६) 

 



अजुानवने र्व्तर् श्र्कवरले तेंव्हव दःुख कसे नि होिवर हव प्रश्न 

उपश्थत िवलव. यवच प्रश्नवच ेउत्तरवत जीर्नशर्कवसिवगवात 

कवयवाद्ववरे सवधनव र् सिदु्रिवांती यवांचे ज्ञवन ्पि केले.  

आपयुािविि ्अचलप्रशतष्ठि ्सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्। 

हचे िवस्त्र Mindfulness ज्ञवन ्पि करत.े  

 

We all have the capacity to engage with the “doing” 

mode that is the lively surface of the ocean just as 

we all have the capacity to merge with the “being” 

mode that is the still, quiet, and calm depths of the 

sea. Begin to recognize what moments and events in 

life benefit from interacting with life from your 

“doing” (किा)mode versus your “being”(Nondoing-

अकिा) mode.  

 

 *********** 

 

(४-१६) : 

"तते्त किा प्रर्क्ष्यवशि यत ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसेअिभुवत"् 



[सखुी जीर्नवसवठी किवाचे रह्य (गहनव किािो गशतः)जवििे] 

 

सखुी जीर्नवसवठी सां्कवर हव गिुवत्िक शिििवचव िहत्र्वचव 

भवग असतो. किवाद्ववरे Physical exercise होते, ह ेसिवज 

जवित असतो, तर िवनशसक Exercise होते यवचे रह्य 

भगर्दगीतव सवांगत आह.े िवांशत, सिवधवन, सवहस-

शनभायतव(िशक्त), सकवरवत्िकतव ही िशक्त आह ेर् यवच 

िशक्तसवधनेसवठी ईश्वरभशक्त ह ेसदु्धव सिवज जवित असतो. 

भगर्दगीतव किवाद्ववरे िवनशसक Exercise(योग) होण्यवसवठी 

ईश्वरभशक्तचव सांदिे दतेे. अथवात जे किा व्यवर्हवररक शर्कवस करते, 

तेच किा िवनशसक शर्कवस करते ह ेरह्य भगर्दगीतव सवांगते.  

 

शकां  किा शकि ्अकिशेत कर्यः अशप अत् िोशहतवः। 

तते्त किा प्रर्क्ष्यवशि यत ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसेअिभुवत।्।(४-१६) 

 

किवाने शर्कवस होतो. किवाने अथाप्रवशि होते, प्रश्न सोडशर्ल्यव 

जवतवत. पि पैसव नको असले तर किा किवलव?हव प्रश्न उपश्थत 

होतो. हवच प्रश्न अजुानवने उपश्थत केलव. कवरि त्यवलव किा 

दःुखप्रद, किप्रद र्वटवयलव लवगले. ज्यव िनषु्ट्यवलव किा किप्रद 

र्वटते तो शनयतकिा टवळत असतो. किवाच्यव गशतचे ह ेअज्ञवन 



असते, कवरि सखु म्हिजे केर्ळ भौशतक प्रवशि हचे तो जवित 

असतो. यवचिळेु शर्चशलत होतो.  

 

यवच पवश्वाभशुिर्र सखु म्हिजे केर्ळ भौशतक प्रवशि नसनु िवांशत, 

शर्चशलत न होिे, सवहस, शनभायतवही असते र् ही िवनशसक 

Exercise (योग) असत.े यवचसवठी किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त ह े

िवनशसक Exercise चे सवधन हव भगर्दगीतेचव िहत्र्वचव सांदिे 

आह.े यवलवच कवयाकौिल्य, अकिा (कौिल्य ) सांबोधले आह.े 

यव सांदभवात शर्शर्ध सांदिे आलेले आहते.  

 

* नैष्ट्किाशसशद्धसवठी ईश्वरभशक्त 

 अकिा -नैष्ट्किाशसशद्ध  

 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति ्। 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 

 

*सखुी जीर्नवचव िवगा :"शर्चशलत न होिे. " 

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।  



सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

*सखुी जीर्नवचव िवगा "सत िवगा"  

सत िवगा -कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्। 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।।(१७-२८) 

 

*सखुी जीर्नवसवठी "यकु्त" 

यकु्त -शनष्ट्कवि कवया 

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

नवश्त बशुद्धः अयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतां िवांत्य कुतः सखुि ्।।(२-६६) 

 

*सखुी जीर्नवसवठी( द्वन्सद्विशुक्तचे )किाकौिल्य : 



बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

सवर : 

जीर्नयवते्त िनषु्ट्य सखुदःुख अनभुर्तो. जीर्नयवत्ेतील 

हवलचवलीतनु किा घडत असते. सखु म्हिजे भौशतक प्रवशि र् 

भौशतक प्रवशिसवठी किा असे किवाचे िहत्र् कवांही जवितवत. हव 

व्यर्हवर असतो र् यव व्यर्हवरवचे सवधन किा असते. तर 

जीर्नयवते्त सखु अनभुर्िे र् यवसवठी यवच व्यर्हवरवतील 

किवाद्ववरे िवनशसक Exercise होिे यवचे कौिल्य सवध्य करण्यवचे 

ज्ञवन अथवात जीर्नयवते्त सखुी जीर्नवची सवधनव होण्यवचे 

कौिल्य सवध्य करण्यवचे ज्ञवन भगर्दगीतव दते आहे.  

 

 ***********  



(४-१७) 

************************ 

किािो शह अशप बोधव्यां बोधव्यां च शर्किािः। 

अकिािि बोधव्यां गहनव किािो गशतः।। 

************************ 

 

(४. १७/१: 

"अकिािि बोधव्यां गहनव किािो गशतः" 

 (किा vs ज्ञवन) 

 

जगवत कवया घडते, शनिाय होतो, घटनव घडतवत. कतृात्र्वनचे 

इशतहवस घडतो. िनषु्ट्यजीर्नवत म्हिनुच किवाचे ्थवन िहत्र्वचे 

आह.े यवच सत्यवची जवशिर् भगर्तगीतव करुन दतेे.  

 

जीर्नवांत ज्ञवन श्रेष्ठ शक किा!यव सांदभवात नवर्वड्यव र् शर्द्ववन पांशडत 

यवांची गोि सर्ाश्रतु आह.े किवाशिर्वय पढीत ज्ञवन व्यथा आह ेयवची 

प्रशचशत पांशडतवांनव येते. अजुान शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी 

ज्ञवन र्वपरतो र् अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. यव एकवच िदु्यवर्र 



भगर्तगीतव जीर्नवतील किा र् ज्ञवन यवांचे शनशित ्थवन दिार्नु 

दतेे.  

 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. सिवजवत िनषु्ट्य "िी योग्य" 

सिजनुच कवयारत असतो, भवष्ट्य बोलतो. जीर्नवत अडचिी 

येतवत, प्रश्न येतवत, दःुख असते. पि प्रश्न न सोडर्तव शनशककयतेचे 

सिथान करुन त्यवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करिे 

नकवरवत्िकतव असते. यवांत र्व्तर् श्र्कवरीत नवही र् ्र्तःलव 

ज्ञवनी सिजनु उपदिे करि,े शटकव करिे ही एक सांर्य ठरते. 

यविळेु सिवजवत एकीकडे जगिवरव "िी योग्य" सिजनु कवयारत 

असतो तर दसुरीकडे त्यवलव चकु ठरशर्िवरेही असतवत. र् हचे 

सत्य अजुानवच्यव शनशककयतेच्यव सिथानवसांदभवात श्रीकृष्ट्ि त्यवच्यव 

नजरेस आिनु दतेवत.  

 

जीर्नवत ज्ञवनवचव आश्रय असेल तर शर्श्ववसवने िवगाििि करतो. 

यवच सांदभवात भगर्तगीतव ज्ञवनशर्ज्ञवन सवांगनु ज्ञवनी कोि? ्पि 

करुन ज्ञवनवचव कवयवात उपयोग सवांगते.  

 

खेळ खेळत असतवांनव Exercise होते. खेळण्यवचव आनांद शिळतो 

र् आरोग्य लवभते. तसेच जीर्नवत किवाची गशत जविली तर किा 



अकिा जवितो र् Exercise चव लवभ होतो. कवयवातनु शर्कवस, 

र्ैभर्, शकशता, िवांती, कल्यविशर्श्ववस, सवहस, शनभायतव इ. प्रवशि 

Exerciseचे फशलत असते. म्हिनु किा र् ज्ञवन यवांचे नवते 

दिाशर्ले आह.े िवगवातील सांियिशुक्तसवठी ज्ञवन र् 

योगवसवठी(Exercise ) किा.  

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसश्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

 

ज्ञवनवचव(ज्ञवनशर्ज्ञवन) किवात उपयोग होतो, किा घडते र् ज्ञवनविळेु 

किा अकिा होते.  

अकिािि बोधव्यां गहनव किािो गशतः।(४-१७) 

ज्ञवनवशग्न दग्धकिवािां ति ्आहुः पांशडतां बधुवः।(४-१९) 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

अथवात अखेर सर्ा किवाचे ज्ञवनवतच शर्शलनीकरि होते. यवच 

सांदभवात ज्ञवन श्रेष्ठ म्हटले आह.े  

 

ज्ञवनविळेु श्थतप्रज्ञ अर््थव, िवांशत लवभते. यवच अनरु्षांगवने ज्ञवन 

श्रेष्ठ तर किा किवलव?असव अजुान प्रश्न करतो, र् भगर्तगीतव 

किवाचे जीर्नवत िहत्र् ्पि करते. र् ज्ञवनवचव उपयोग ्पि करते.  



 

जीर्न-ितृ्य ुयवच सांदभवात अिवश्वत-िवश्वत, प्रकृशत-ईश्वर 

प्रकृशत(सत, रज, ति गिु) र् ईश्वर(गिुवतीत )असे ज्ञवनशर्ज्ञवन 

भगर्तगीतव ्पि करते. प्रकृशत किवाचे कवरि तर ईश्वर 

ज्ञवन(शर्ज्ञवनवचव) स्त्रोत आह.े जीर्न आह ेतोर्र प्रकृशत कवयारत 

असते. तर जगत असतवांनव ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव आश्रय ठरतो.  

 

किा यव सांदभवात यज्ञवतील सिपाि भवर्(कवयासिपाि - हर्न), 

्र्धिा(Tiebreaker, Self approval), कवयवाचव 

दृढशनिय(शनिायअशधकवर यव ्र्वतांत्र्यवची जवि), ज्ञवनवचव उपयोग 

करुन किवालव अकिा जविि ेयवसवठी ईश्वर (ज्ञवन)आश्रय, 

बशुद्धयोग, शनष्ट्कवि किा(ईश्वरभशक्त, फलसिपाि) यवचे िवस्त्र 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवन अर्श्थतचेतसः। 

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।।(४-२३) 

********  

(४. १७)/२ : "गहनव किािो गशतः" 

 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यजीर्नवांत किवाचे िहत्र् सवांगते. किवानचे 

सशृिचि चवलते. किवानेच शर्कवस होतो. सिवजवत जगतवांनव 



किवालव कि सिजनु टवळिे अज्ञवन असते. यवच िदु्यवर्र 

भगर्तगीतेचे जगवत पदवपाि िवले.  

 

व्यर्हवरवत किवाचे सरळ तत्र् इच्छवपशुतासवठी कवया (State of 

Want-State of Art) अस ेअसते.  

 

जसव पवण्यवचव प्रर्वह असतो, नदी र्हवत असते, तसे प्रकृशतत 

प्रत्येक ििवांत किा घडत असते. नदी अखेर सिदु्रवलव शिळते, तसे 

सर्ाकिा ज्ञवनवत शर्शलन होतवत. यव तत्र्वर्र किवाचव ज्ञवनविी 

सांबांध दिाशर्लव आह.े  

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

यवच आधवरवर्र जीर्नवांत ज्ञवनवचे िहत्र् सवांशगतले. 

जीर्नशर्कवसवत " किवाची गशत" यव सांदभवात चवर अर््थव 

असतवत.  

किािो शह अशप बोधव्यां बोधव्यां च शर्किािवः। 

अकिािि बोधव्यां गहनव किािो गशतः।।(४-१७) 

 

१. किा टवळुन इच्छवपशुता गरज 



२. इच्छवपशुतासवठी (सकवि) किा 

३. सिहुकल्यविवसवठी (शनः्र्वथा-शनष्ट्कवि)किा. जीर्निलु्यवांचव 

र्वपर, ्र्धिवाचरि 

४. जगत(िवनर्)कल्यविवसवठी किा. किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त. 

ईश्वरभशक्तद्ववरव योग(दःुखवन्सत) ज्ञवनी अर््थव(श्थतप्रज्ञ) सवध्य 

करिे.  

 

यवच सांदभवात अज्ञवनी र् ज्ञवनी अर््थव भगर्तगीतव सवांगते.  

अज्ञवनी : 

किेंशद्रयवशि सांयांम्य यः आ्ते िनसव ्िरि। 

इांशद्रयवथवान ्शर्िढुवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।।(३-६) 

ज्ञवनी: 

यः त ुइांशद्रयवशि िनसव शनयम्य आरभते अजुान। 

किेंशद्रययै किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।।(३-७) 

िनषु्ट्य चवांगलव, शर्द्ववन जरी असलव तरी" किवाची गशत" यव 

सांदभवात अज्ञवनी र् ज्ञवनी अर््थेत िनषु्ट्य कसव र्वगतो, कसे भवष्ट्य 

करतो, ह ेअनिुिे अजुानशर्र्षवद र् श्थतप्रज्ञ अर््थव यवतनु 

दिाशर्ले आह.े म्हिनु प्रश्न असतो, चवांगलव, शर्द्ववन असनुही 

िनषु्ट्य अज्ञवनवलव कवां प्रवि होतो? 



"सकवि " अर््थेत कवयवातील पररिविवच्यव भयवने सांियी होतो, 

सांियवने दबुळव होतो. कधी अिव चिव्यहुवत सवपडतो शक, कवया 

केले तरी चकु र् न केले तरी चकु!हव चिव्यहु भेदण्यवचे ज्ञवन 

नसेल तर िनषु्ट्य जे करतो शकां र्व करीत नवही, त्यवचे सिथान ज्ञवनी 

सिजनु करतो. अथवात येथे अज्ञवनी अर््थेलव ज्ञवनी दिाशर्तो. 

जगण्यवतील दबुालतव भयवर्ह असते. शकशतही र् कसेही सिथान 

केले तरी तो परुुर्षवथा नसतो. भगर्तगीतव यवलव सरळ "क्लैब्य" 

सांबोधते र् परुुर्षवथा कवय आह ेयवचे ज्ञवन सवांगते.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सो अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

सिवजवत भवष्ट्य चवलते. यवतनु शटकव चवलतवत. कवय चकु आह ेहे 

कळत,े िग कवय बरोबर आह ेहहेी कळते. पि जे योग्य आह ेते 

आचरि करण्यवचे सवहस (धशृत)नसते. यवच सवहसवच्यव र्दृ्धीचे 

ज्ञवन(धिा) भगर्तगीतव दतेे.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

सिवजवत परशकय र् ्र्शकय (ह ेअशधष्ठवनवनसुवर बदलत)े यव 

आधवरवर्र" ्र्" चे सिथान र् "पर" र्र शटकव असे भवष्ट्य चवलते. 

यव शटकेतनुच नकवरवत्िक उजवा नकळत र्वढत असते. यवतनु 



शर्ध्र्ांसक प्रर्शृत्त र्वढते. "पर" र्र शटकव म्हिजे "्र्" र्र पे्रि 

नव्ह.े भगर्तगीतव प्रेि म्हिजे कवय यवचे ्पशिकरि करते.  

अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च।(१२-१३) 

यवप्रिविे किा, ज्ञवन र् पे्रि यव सर्वांचे सांशिलन ईश्वर ज्ञवनवद्ववरे 

घडर्नु आिण्यवची शकियव भगर्तगीतेने सवध्य केली आह.े 

(यवच तत्र्वलव किा ज्ञवन भशक्त म्हिनु ओळखतवत) र् हचे िवस्र 

भगर्तगीतेद्ववरव जगवसिोर आले आहे.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(४-३३) 

दःुख Attached pain असते. म्हिनु Detachment हरे् असत,े 

यवबरोबरच पे्रिभवर् सवध्य होिे यवसवठी भगर्तगीतव सांदिे दतेे,  

 

ित्किाकृत ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।। (११-५५) 

*********** 

  



 (४-१८) 

************************ 

किाशि अकिा यः पश्यते ्अकिाशि च किा यः। 

स बशुद्धिवन ्िनषु्ट्येस ुयकु्तः कृत््नकिाकृत।्। 

************************ 

 

(४-१८): 

"किाशि अकिा यः पश्यते ्अकिाशि च किा यः" 

(भगर्तगीतेलव अशभपे्रत सां्कवर-Discipline) 

 

िनषु्ट्य व्यवयवि करतो, तेंव्हव व्यवयवि किा असनुही िनषु्ट्य किा 

सिजत नवही. ते अकिा. िनषु्ट्य त्यवचे सहजकवया, 

्र्भवर्शनयतकवया व्यर्सवयवसवठी र्वपरतो. सहजकवया अकिा 

व्हवरे् यवसवठी जगण्यवचे सां्कवर (Disciplined) भगर्तगीतव 

"यकु्त(बशुद्धयकु्त)" यव िब्दवतनु व्यक्त करीत आह.े  

 

किाशि अकिा यः पश्यते ्अकिाशि च किा यः। 

स बशुद्धिवन ्िनषु्ट्येस ुयकु्तः कृत््नकिाकृत।्।(४-१८) 

 



सिवजवत चवांगली र्वगिकु, चवांगले किा यवलवही सां्कवरच 

सांबोधण्यवत येते. इच्छवपशुतासवठी कवया हव व्यर्हवर असतो. चवांगले 

म्हिवर्े-व्हवर्े, श्रीिांत म्हिवरे्- व्हवर्े, श्रेष्ठ म्हिवर्े- व्हवर्े अिवही 

शर्शर्ध इच्छव असतवत. यव सर्ा इच्छव व्यवर्हवररक ठरतवत. 

यविध्ये द्वन्सद्व असतो. यव सांदभवातील ज्ञवन व्यवर्हवररक ज्ञवन ठरते.  

 

* द्वन्सद्व-द्वन्सद्विशुक्त (बांधन-िोि) 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वन्सद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तिळेु द्वन्सद्विशुक्त असते.  

 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वन्सद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

* ्र्धिा : 

 



द्वन्सद्व यव सांदभवातच ्र्धिवाचे िहत्र् सवांशगतले. किा केले तर पवप 

हव अजुानवचव सिज असतो. तर किा टवळले तर पवप ह ेश्रीकृष्ट्ि 

धिा यव सांदभवात सिजवर्नु दतेवत.  

 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

Tiebreaker शनद्वान्सद्व 

अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां शकशतां च हीत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

 

अथवात भगर्तगीतेप्रिविे द्वन्सद्विशुक्तसवठी सां्कवर अशभपे्रत आह.े  

 

* बशुद्धयकु्त : 

 बशुद्धयकु्त यव सांदभवात कवयवाचव एकशनिय, शनष्ट्कवि कवया शनद्वान्सद्व 

श्थशत दिार्ते.  

 

सखुी जीर्नवसवठी सां्कवर 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 



न च अभवर्यतः िवांशन्सतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

शनष्ट्कवि किा 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशतां आप्नोशत नैशष्ठकीि।् 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

शनद्वान्सद्व 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

 

 ********* 

(४-१८) : 

"स बशुद्धिवन िनषु्ट्येर्ष ुयकु्तः कृत््नकिाकृत"् 

(बशुद्धिवन vs. अबदु्धयः) 

 

 

भगर्दगीतेत ज्ञवनी, सां्कवरीत, श्रेष्ठ, चवांगलेपिव highlight 

िवलेले आहते.  



१. ज्ञवन यव सांदभवात ज्ञवनी vs. अज्ञवनी, शर्द्ववन vs. िढु, शर्पशित 

vs. अशर्पशित, बशुद्धिवन vs. अबदु्धयः असे िब्दप्रयोग आहते. 

यवशिर्वय पांडीत, बधुव असे िब्दप्रयोग ज्ञवनी यव सांदभवात आले 

आहते.  

 

२. सां्कवर (Training the mind) यव सांदभवात यकु्त vs. अयकु्त 

असव िब्दप्रयोग आह.े  

 

३. श्रेष्ठ vs इतर(सविवन्सय) यव सांदभवात श्रेष्ठत्र्वचव बोध होण्यवसवठी 

"परुुर्षां परुुर्षर्षाभ", अनवया, कृपि असे िब्दप्रयोग आलेले आहते.  

 

४. चवांगलेपिव vs. र्वईटपिव यव सांदभवात दरै्ी vs. असरुी 

गिुसांपशत्तद्ववरव चवांगलेपिवलव highlight केले आह.े  

 

*बशुद्धिवन vs. अबदु्धयः  

 

जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन असलेलव बशुद्धिवन िनषु्ट्य "यकु्त" अथवात 

सां्कवरीत असतो. शनष्ट्कवि किवाचे, ्र्धिवाचरिवचे िवस्त्र 



आचरि करतो. ्र्तः यव िवस्त्रवनसुवर कवयारत असतवांनव किवात 

अकिा र् अकिवात किा जवितो. यविळेु ्र्तः अकतवा जवितो.  

 

किाशि अकिा यः पश्यते ्अकिाशि च किा यः। 

स बशुद्धिवन िनषु्ट्येर्ष ुस यकु्तः कृत््नकिाकृत ्।(४-१८) 

 

ईश्वरवची ओळख जड-चेतन(व्यक्त-अव्यक्त), िर-अिर(िवश्वत-

अिवश्वत) यव सांदभवात ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह प्रकृशत(सत-्रज-ति गिु)-

परुुर्ष(आत्िव)-परुुर्षोत्ति(परिवत्िव) अिी शदलेली आह.े अथवात 

"ज्ञवन" यव सांदभवात ईश्वरवलव form नसतो. यव formless िवश्वत 

तत्र्वपवसनुच सशृिचे प्रर्तान आह.े यव ईश्वरवलव न जवििवरव 

अज्ञवन ठरतो र् यवसवठी िढु, अबदु्धयः असे िब्दप्रयोग आहते.  

 

अर्जवनशन्सत िवि ्िढूव िवनरु्षीं तनिु ्आशश्रति।् 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि ्।(९-११) 

 

अथवात 

 

अव्यक्तां  व्यशक्ति ्आपन्सनि ्िन्सयते िवि ्अबदु्धयः। 



परां भवर्ि ्अजवनन्सतो ििअव्ययि ्अनतु्तिि ्।।(७-२४) 

 

यव ज्ञवनविळेु "यकु्त"(आत्िर्ि, शनष्ट्कवि किा करिवरव) सा्ं कवरवचे 

िहत्र् कळते.  

 

"The requirements for our evolution have changed. 

Survival is no longer sufficient. Our evolution now 

requires us to develop spiritually - to become 

emotionally aware and make responsible choices. It 

requires us to align ourselves with the values of the 

soul - harmony, cooperation, sharing, and reverence 

for life. " 

Gary Zukav 

 ******** 

  

  



(४-१९) 

************************ 

य्य सरे् सिवरम्भवः कविसांकल्प र्शजातवः। 

ज्ञवनवशग्न दग्ध किवािां ति आहुः पांशडतां बधुवः।। 

************************ 

(४. १९) :"ज्ञवनवशग्न दग्ध किवािां ति आहुः पांशडतां बधुव" 

 

जीर्नशर्कवसवत ज्ञवनवची भशूिकव हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह,े 

कवरि "ज्ञवन"यव शर्र्षयवर्रच चचेलव आरम्भ होतो. अजुानवलव 

दःुख होते म्हिनु त्यवलव आपले शनयतकवया(यदु्ध) टवळिे श्रेय्कर 

र्वटते. म्हिनु यव कवयवातील Weakness(र्वईटपिव-पवप) िोधतो 

कवरि त्यवलव आपली शनशककयतव किी योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करवयचे असते.  

िवळव, कॉलेजेस िधनु ज्ञवनवजान कवयवासवठीच होत असत ेह ेसत्य 

आपि जवितो, अथवात कवयवासवठी ज्ञवन असते. ही र््तशु्थशत 

असतवांनव शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवनभवष्ट्य सिवजवत 

चवलत असते. यव ज्ञवनभवष्ट्यवचव आधवर बहुधव चवांगले-र्वईट ही 

Polarity असते. िी र्वईट नवही म्हिनु चवांगलव आह ेअसे 

सिथान करण्यवसवठी जगवत र्वईट कवय आह ेयवर्र भवष्ट्य होते. 

यविळेु शनशककयतचेे सिथान करण्यवची सांर्य जडली तर सहसव 



नकवरवत्िक भवष्ट्यच बोलल्यव जवते. जि ुअांधवरवलव प्रकवि आह े

ह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन बोलल्यव जवते. अजुान हीच भशूिकव 

घेतो.  

अांधवर श्र्कवरलव तर तो प्रकविवनेच दरु होईल . यवलव तत्र्ज्ञवांनी 

Wisdom of darkness म्हटले. म्हिनु भगर्तगीतव ज्ञवनवलव 

प्रकवि सांबोधत आह.े यवच िदु्यवर्र भगर्तगीतचेे भवष्ट्य सरुु होते.  

शनरविवर्वदी, नकवरवत्िक भवष्ट्यवची सांर्य शनरोगी नसते. र्तािवनवत 

भ्रिवचवरवर्र focus असतो. अिकु िेत्वत भ्रिवचवर आह ेम्हिनु 

िी त्यव िेत्वत जवत नवही असे भवष्ट्य सरवास बोलल्यव जवते. जगवत 

अनेक कवयािेत् उपलब्ध असतवत. ज्यव िेत्वत जो expert आह े

ते त्यवचे कवयािेत् असते. प्रत्येकवचे कवयािेत् त्यवचेसवठी 

सहजकवया असते, तसेच ते त्यवचे ्र्धिािेत् असते. यदु्धकवया 

अजुानवसवठी सहजकवया होते, तसेच ्र्धिािेत् होते. यव सांदभवात 

भगर्तगीतव भवष्ट्य करते,  

्र्धिे शनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः। 

योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी, भौशतक शर्कवसवसवठी किा आर्श्यक 

असते. किवात कि होते पि ज्ञवनवने किा सोपे होते र् किा सहज 

करीत असतो. किवात आनांद अनभुर्तो. भौशतक शर्कवस किवानेच 

होतो, तर सखु, शनभायतव, श्थरत्र्, िवांशत, योग(दःुखवन्सत) हव 

आध्यवशत्िक शर्कवसही किवानेच होतो. किा यव सांदभवातील 



ज्ञवनवचव हव दसुरव पैल ुअसतो. किा करुनही अकिा जविि,े कतवा 

असनुही अकतवा जवििे यवच ेरह्यज्ञवन भगर्तगीतेचे शनष्ट्कवि 

किािवस्त्र आह.े  

य्य सरे् सिवरम्भवः कविसांकल्प र्शजातवः। 

ज्ञवनवशग्न दग्ध किवािां ति आहुः पांशडतां बधुवः।।(४-१९) 

अथवात जीर्नशर्कवसवत भौशतक शर्कवसवसवठी किा र् किवासवठी 

ज्ञवन हव ज्ञवनवचव एक पैल ुआह,े तर किवाद्ववरे सखु, िवांशत, श्थरतव 

यवसवठी ज्ञवन(किवाद्ववरे भशक्त) हव दसुरव पैल ुअसतो. यवांत ईश्वरवचव 

आश्रय जो ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह,े हव ज्ञवनवचव आश्रय असतो. 

हव पैल ुजवििे भगर्तगीतेचव िहत्र्वचव भवग आह.े िहवभवरतवत 

अजुानवच्यव किवासांबांधी ह ेदोन पैल ु्पि िवले आहते.  

व्यर्हवर पवतळीर्र पवांडर्वांचे िोर्षि होते, अन्सयवय होतो म्हिनु 

धिायदु्ध ठरते. हव व्यवर्हवररक पैल ुअसतो. प्रत्यि यदु्धिते्वर्र 

दःुखी िवल्यविळेु यदु्ध टवळण्यवसवठी, शनशककयतचेे सिथान 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो म्हिनु 

ज्ञवनवचव दसुरव पैल ुयेथे सरुु होतो, ज्यविळेु जीर्नशर्कवसवतील 

ज्ञवनवलव (तिसो िव ज्योशतगािय)पिुात्र् येते. ह ेदोन्सही पैल ु

जवििवरव पांशडत ठरतो.  

 *******  



(४-२०) 

************************ 

त्यक्त्र्व किाफलवसांग शनत्यतिृो शनरवश्रयः। 

किाशि अशभप्रर्तृ्तःअशप नैर् शकश्चत ्करोशत सः।। 

************************ 

(४. २०) : 

"त्यक्त्र्व किाफलवसांग शनत्यतिृो शनरवश्रयः" 

(कवयाकौिल्य :Art of Akarma) 

 

यव शर्श्ववत िनषु्ट्यवचे किवािी घशनि नवते आह.े "किवानबुांशधशन 

िनषु्ट्यलोके". ििोििी कवयाच नकळत घडत असते. जीर्नवतील 

सखुदःुखवचव यव किवािी सांबांध असतो. भगर्दगीतव दःुखी, 

शनशककय िवलेल्यव अजुानवलव सखुी जीर्नवसवठी कवयाकौिल्यवचे 

ज्ञवन दते आह.े  

कतृात्र्वनेच िनषु्ट्य शर्कवस सवधत असतो. ह ेकवया करतवांनव कुिी 

रवबत असतो, कित असतो. तर कुिी "अकिा" अनभुर्त असतो, 

तिृ असतो. अथवात सवधनव घडत असते, किवाचे कि नसते. हवच 

कवयाकौिल्यवचव भेद असतो. म्हिनु जीर्नवत कवयाकौिल्यवचे 

ज्ञवन हव शर्र्षय िहत्र्वचव असतो.  



 

कवयाकौिल्यवचे ज्ञवन नसेल तर िनषु्ट्य किवाचे िहत्र् जवित नवही, 

फलवचे िवत् िहत्र् जवितो. कवरि जीर्न म्हटले शक प्रश्न 

असतवतच!यविळेु जीर्नवतील सवधे प्रश्नही सटुत नवही. िनषु्ट्य 

शनशककय होतो तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथान 

करतो. यव पवश्वाभशुिर्र जीर्नवत किवाचे िहत्र् जवििे, 

कवयाकौिल्य सवध्य करिे हव ज्ञवनवचवच भवग ठरतो.  

 िनषु्ट्य शििि घेतो, व्यर्सवय श्र्कवरतो. ही व्यर््थव 

सिवजव्यर््थेचव भवग असत.े कवयाकौिल्य यव सांदभवात 

 १. State of Art अथवात कवयवाचे skill सवध्य करिे हव एक 

भवग असतो. शिििवद्ववरे ह ेकवयाकौिल्य सवध्य करतो. ह े

कवयाकौिल्य िनषु्ट्यवचे सहजकवया असते.  

२. किवाचव जीर्निवगवात प्रत्यि उपयोग करि.े हव दसुरव भवगच 

भगर्दगीतेचव िखु्य शर्र्षय आह.े "योगः किास ुकौिलि"्.  

यदु्ध करिे अजुानवचे शनयतकवया होते. पि सकवि किाच जवित 

असल्यविळेु त्यवलव कि र्वटते र् किाच टवळतो. र् यव 

शनशककयतेलव धिा, ज्ञवन सांबोधतो.  

 

शनत्य ईश्वरवचव आश्रय व्हवर्व, सवधनव व्हवर्ी यवसवठी कुिी किा 

कवम्य आहते म्हिनु किवाचवच त्यवग करुन सांन्सयवस घेतवत. पि 



भगर्दगीतव कवयाकौिल्य सवधण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय र् भशक्त 

सवांगत आह.े यवच (कवयाकौिल्य) सांदभवात किा अकिा होिे, 

शनष्ट्कवि किा, ईश्वरभशक्तसवठी किासिपाि, अितृत्र्वय कल्पते हव 

शर्कवसिवगा, बशुद्धयकु्त ह ेशर्र्षय आलेले आहते.  

 

त्यक्त्र्व किाफलवसांग शनत्यतिृो शनरवश्रयः। 

किाण्यशभः प्रर्तृ्तोअशप नैर् शकश्चत ्करोशत सः।।(४-२०) 

  

जीर्निवगवात (रवग-द्वेर्ष) ह ेद्वन्सद्व असते. ह ेद्वन्सद्व १. किा सांदभवात 

योग्य-अयोग्य (सत्कृत्य-दषु्ट्कृत्य, चवांगले-र्वईट)र् २. किवातील 

फल(यि-अपयि, िवन-अपिवन, पवप-पणु्य) 

 यव ्र्रुपवचे असते.  

 

१. चवांगलव िनषु्ट्य दरै्ीगिुसांपशत्तयकु्त असतो म्हिनु बशुद्धयोगी हो 

म्हिजे किवाच्यव सकृुत-दषु्ट्कृत यव द्वन्सद्ववपवसनु िकु्त होिील, 

तसेच२. किाफल यव सांदभवात सित्र्योगवने कवया करि/ेफलत्यवग 

हव सांदिे आह.े  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 



 

************ 

(४. २०) : 

"किाशि अशभप्रर्तृ्तः अशप नैर् शकश्चत ्करोशत सः" 

(Logic of Akarma -The inaction) 

 

शनयतकवयवातील सांभवव्य दःुख टवळण्यवसवठी अजुान शनशककय 

होतो. आपली भशूिकव आदिा आह ेअसे भवष्ट्य बोलतो. आपल्यव 

अज्ञवनी भशूिकेलव ज्ञवनी सिजतो. यविळेु िनषु्ट्यजीर्नवत ज्ञवनवची 

भशूिकव हव शर्र्षय भगर्तगीतते आलेलव आह.े  

 

येथे शनशककय िवलेल्यव अजुानवलव किा करण्यवचव सांदिे दणे्यवत 

येतो. हृदयवत शनिवाि िवलले्यव अज्ञवनवलव ज्ञवनवने शिटशर्िे. यव 

ज्ञवनविळेु कवयवातील सांिय शिटतो र् कवयवाचव एकशनिय होतो. 

(ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्). कवया सित्र्योगवने (शनषे्ठने) करतो. 

(योगसांन्सय्तकिवािां) यवद्ववरे कवयवाचे अकिवात रुपवांतर होते. 

पयवायवने ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते.  

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 



यवप्रिविे कवयवाचव शनिय होण्यवसवठी ज्ञवन र् किवाचे अकिवात 

रुपवांतर होण्यवसवठी ज्ञवन अिी दहुरेी ज्ञवनवची भशूिकव असते. ह े

Exclusive ज्ञवन असलेलव योग ज्ञवनकिासांन्सयवसयोग म्हिनु 

ओळखल्यव जवतो. हव योग परांपरेने रवजशर्षा जवित होते. कवलपरत्र्े 

तो लिु िवलव. श्रीकृष्ट्िवने यवच ज्ञवनयोगवलव पनुःशजशर्त केले.  

 

यव योगवत(अध्यवयवत) ज्ञवनवची िहशत आहे. जगी सर्ाश्रेष्ठ ज्ञवन 

आह.े कवयवानेच शर्कवस होतो. ज्ञवनवने कवयािितव र्वढते . कवया 

यव सांदभवात कवयवासवठी ज्ञवन ही एक भशूिकव असते तर किवाचे 

अकिवात रुपवांतर( र् सखुिवांतीची अनभुशुत) ही ज्ञवनवची दहुरेी 

भशूिकव आह.े  

 

त्यक्त्र्व किाफलवसांग शनत्यतिृो शनरवश्रयः। 

किाशि अशभप्रर्तृ्तः अशप नैर् शकश्चत ्करोशत सः।।(४-२०) 

 

जगतकल्यविवचे ज्ञवनशर्ज्ञवनयकु्त कवया, सिहुकल्यविवचे 

िौयाप्रधवन कवया, अथासिशृद्ध (उत्पवदन, व्यर्सवय) शर्र्षयक कवया, 

सेर्वकवया असे चवर प्रकवरचे कवयाच जगवत असतवत र् 

प्रकृशतगिुवनसुवर िनषु्ट्य कवयारत होत असतो.  

 



प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः।(३-२७) 

यवच (तवांशत्क) आधवरवर्र िनषु्ट्यवची कवयवाची आर्ड असते र् 

जगवतील प्रत्यके िनषु्ट्य कवयारत होत असतो. यवच तवांशत्क 

आधवरवर्र भवरशतय सिवजवत र्िवाश्रि र् त्यवतही 

व्यर्सवयशनदिेक जवती अश्तत्र्वत आल्यव होत्यव. र्तािवनवत 

िवत् शिििविळेु व्यवर्सवशयक कवया बदलत असतवत. ही 

िैिशिक िवशन्सत जगवतच अश्तत्र्वत आली.  

िनषु्ट्यवने ्र्तःलव कवयारत करवरे्, कवयािितव र्वढवर्ी यवसवठी 

ज्ञवन उपलब्ध िवले. तर सखुी जीर्नवसवठी "गहनव किािो गशतः" 

हव भगर्तगीतेचव सांदिे िहत्र्वचव आह.े ही भगर्तगीतेची 

Exclusive strength आह.े [शनशककय व्यशक्तलव अकिवाचे 

ज्ञवन(प्रथि किवात र् नांतर किवाचे अकिवात Transformation) 

]. अकिवाच्यव ज्ञवनविळेु पररिविभयवपवसनु (किाफल)िकु्त 

असतो.  

 

न आदते्त क्य शचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

 ********  



 (४-२१) 

************************ 

शनरविीः यतशचत्तवत्िव त्यक्तसर्ापररग्रहः। 

िवरीरां केर्लां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।। 

************************ 

 

(४-२१) : 

"शनरविीः यतशचत्तवत्िव त्यक्तसर्ापररग्रहः। 

िवरीरां केर्लां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।" 

(किाकौिल्यवचे Universal Standard) 

व्यर्हवरवत सकवि कवया (State of want-State of art)असते. 

यवच सकवि िवनशसकतेिळेु अजुान आपल्यव गरजव/इच्छव यवचव 

आढवर्व घेतो र् िलव कवांहीच नको तर किवाचे प्रयोजन 

किवसवठी?अथवात पररिविवचे दःुखविळेु/भयविळेु किा टवळतो.  

सिवजवत किाकौिल्यवच्यव अज्ञवनविळेु किवाशर्र्षयी अिीच 

िवनशसकतव असते. एकव शपढीलव परेुल इतकी र्शडलोपवशजात 

सांपशत्त असेल तर किा किवलव करवयचे?यवच पवश्वाभशुिर्र 

भगर्दगीतव किाकौिल्यवचे सां्कवर यवर्र भवष्ट्य करीत आह.े  

 



शनरविीः यतशचत्तवत्िव त्यक्तसर्ापररग्रहः। 

िवरीरां केर्लां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।।(४-२१) 

अथवात सखुी जीर्न जगण्यवसवठी कवयाकौिल्यवचे सां्कवर हव 

भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े आत्िर्ि असिे, शनष्ट्कवि असिे, 

िरीरवने/िरीरवसवठी कवयारत असिे. व्यर्हवरवत किवाचव तपशिल 

्थलकवलपवत्वनसुवर बदलत असतो. पि "कवयाकौिल्य " यव 

सांदभवात िवत् Universal Standard भगर्दगीतव सवांगत आह.े  

 

१. ्र्धिवाचरि 

्र्धिाि ्अशप चवरे्क्ष्य न शर्कशम्पतिु ्अहाशस।(२-३१) 

किा केले तर दःुख होईल, पवप लवगेल म्हिनु धिवासवठी किा 

टवळिे योग्य ज्यविळेु दःुखही टळेल ही अजुानवची भशूिकव असते.  

जीर्नवत किा घडत असतवत. किा केले तर दःुख, पवप र् किा 

टवळले तर पवपिशुक्त, दःुखिशुक्त ही अजुानवची भशूिकव असते. तर 

भगर्दगीतेनसुवर किा टवळल ेतर अपकीशताचे दःुख, पवप र् 

ठरल्यवप्रिविे "किा केले तर (यदु्ध शजांकलवस तर)रवज्यप्रवशिचे सखु 

शकां र्व (र्ीरिरि प्रवि िवले तर)्र्गाप्रवशि अथवात अपकीशताच्यव 

दःुखवपवसनु िशुक्त, अधिवाच्यव पवपवपवसनु िशुक्त" ही भशूिकव 

होण्यवसवठी शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करि.े  

 



२. बशुद्धयोग 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।(२-४९) 

किवाच्यव सकवि िवनशसकतते चांचलत्र् असते. यविळेु कवयवाचव 

एकशनिय होण्यवस बवधव येत.े म्हिनु आत्िर्ि (िनवर्र 

शनयांत्ि)होण्यवसवठी र् शनष्ट्कवि िवनशसकतेसवठी बशुद्धयोगवचे 

प्रयोजन भगर्दगीतव सवांगत आह.े यविळेु जीर्निवगा "अितृत्र्वय 

कल्पते" (िोि) असव होतो. कवयवाचव एकशनिय असतो. योग्य-

अयोग्य यव द्वन्सद्ववपवसनु तसेच पररिवि सांदभवात शसशद्ध-अशसशद्ध यव 

द्वन्सद्ववपवसनु िकु्त होतो. सित्र्योगवने कवयारत होतो.  

 *********** 

  

  



(४-२२) 

 

************************** 

यदृच्छव लवभ सांतिुः द्वन्सद्ववतीतो शर्ित्सरः। 

सिः शसद्धौ अशसद्धौ च कृत्र्वशप न शनबध्यते।। 

************************ 

४. २२: 

"यदृच्छव लवभ सांतिुः द्वन्सद्ववतीतो शर्ित्सरः" 

(Self approval ) 

 "A man cannot be comfortable without his own 

approval. " 

-Mark Twain 

िनषु्ट्य यव शर्श्ववत शर्शर्ध (शर्शर्ध सिहु) Platform र्र असतो. 

अिकु केले शकां र्व न केले तर तिकुवलव कवय र्वटेल ? अिव 

द्वांद्ववच्यव (Duality)जवळ्यवत अडकतो (हवच फलवचव हते ुशकां र्व 

सकवि श्थशत असत)े र् यविळेु त्यवचेसिोर Choice चे 

Options उभे होतवत. र् त्यवलव जे िक्य होईल त्यवची शनर्ड 

करीत असतो. िेर्टी ही ्र्तःची िजी (यदृच्छव) असते.  

 



भगर्तगीतेत अजुान यवच द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. यदु्ध 

शनयतकवया असले तरी िोकदवयी आह ेह ेजवितो. यविळेु 

शनयतकवया करवरे् शक िोकदवयी यदु्ध टवळवरे् असे Options 

शनिवाि होतवत. अजुान यदु्ध न करिे ही शनर्ड करतो. ्र्तःची 

भशूिकव योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी सिथान करतो, ज्ञवन 

र्वपरतो.  

अिवच द्वांद्ववचव िनषु्ट्यवलव सतत सविनव करवर्व लवगतो, र् जी 

शनर्ड करतो, त्यवचे सिथान करतो. म्हिनु जीर्नशर्कवस यव 

सांदभवात Determination हव िहत्र्वचव सां्कवर असतो.  

"Determination is the wake-up call to the human 

will. " 

 Anthony Robbins 

जीर्नशर्कवसवत आत्िोन्सनशत (उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्)हव 

सांदभा येतो तेंव्हव िनषु्ट्यवने शर्कवसिवगवार्र असवर्े ही गरज ्पि 

होते. हव अध्यवत्िवचव भवग असलव तरी िनषु्ट्य व्यर्हवरवत द्वांद्ववच्यव 

जवळ्यवत अडकतो र् म्हिनु शर्कवसिवगवाची गरज ्पि होते. द्वांद्व 

आह ेम्हिनु Determination (एकशनिय)चे िहत्र् असते.  

 Determination चे Status 

यदृच्छव लवभ सांतिुः द्वन्सद्ववतीतो शर्ित्सरः। 

सिः शसद्धौ अशसद्धौ च कृत्र्वशप न शनबध्यते।।(४-२२) 



यवांत ्र्तःची शनर्ड ्र्तःच्यव िजीने असते (यदृच्छव, Self 

approval). Determination िधील Choice यव सांदभवात 

कधी ही शनर्ड आर्डीची असते, तर कधी 

Tiebreaker(द्वांद्विशुक्त) असतो. यवच Determination र्र 

भगर्तगीतेने focus केले आह.े यवच सांदभवात ्र्धिा, 

किायोगवतील कवयाशनिय यवांचे िहत्र् Highlight केले आह.े 

शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात यि-अपयि यवत सित्र् सवधत असते. 

अथवात अपयिवने खचत नवही.  

"A truly strong person does not need the approval of 

others any more than a lion needs the approval of 

sheep. " 

Vernon Howard 

 ********* 

  



 (४-२३) 

************************ 

गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवनअर्श्थत चेतसः। 

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।। 

************************ 

 

 (४-२३): 

"गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवन अर्श्थत चेतसः" 

किाकौिल्य(व्यर्हवर+आत्िोन्सनशत) 

 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात किा सवधन आह ेहव भगर्दगीतचेव 

शर्र्षय आह.े जीर्नवच्यव सर्वांशगि शर्कवसवसवठी किाकौिल्य ज्ञवन 

र् िवस्त्र भगर्दगीतव ्पि करीत आह.े  

िनषु्ट्यवलव इच्छव असतवत. म्हिनु इच्छवपशुतासवठी, गरजवपशुतासवठी 

किा करतो. यवच ज्ञवनवच्यव आधवरवर्र अजुान म्हितो, िलव कवांही 

नको!शिर्वय पवरलौशकक शर्कवस यव सांदभवात ह ेकिा धिाशर्रोधी 

ठरते.  

व्यवर्हवररक र् पवरलौशकक यव सांदभवात कीशता व्यवर्हवररक ठरते 

तर ्र्गा पवरलौशकक ठरतो. व्यवर्हवररक र् पवरलौशकक यवचव 



सिन्सर्य धिवाने सवधलेलव असतो. यवच ज्ञवनवनसुवर अजुान म्हितो, 

िवझ्यवसवठी िविे शनयतकवया शनरथाक र् शनशर्षद्ध आह.े यवच 

ज्ञवनवचव आधवर घेर्नु श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, कीशता र् ्र्गा यव 

दोन्सहीपवसनु र्ांशचत करिवरी तिुी भशूिकव आह.े  

व्यर्हवरवनसुवर अजुानवचे शनयतकवया ठरते. भगर्दगीतव किा यव 

सांदभवातील पवरलौशकक भवग "आत्िोन्सनशत"/ ज्ञवन यव सांदभवात 

्पि करीत आह.े  

 

१. आत्िोन्सनशत यव सांदभवात जीर्नवतील "अिवश्वत vs िवश्वत" 

ज्ञवन ्पि होते. जीर्निवगवातील "सकवि किा vs शनष्ट्कवि किा" 

यवचव हवच आधवर आह.े  

 

२. व्यर्हवर र् आत्िोन्सनशत यवांचव सिन्सर्य सखुदःुखवने सवधलेलव 

आह.े व्यर्हवरवत सखुवसवठी किा करतो, तर दःुखवन्सत िशक्तसवठी 

किा हव आत्िोन्सनशतचव भवग आह.े दःुखवन्सत म्हिजे 

योगसवधनेसवठी किवाद्ववरे सित्र्योग सवधिे यवचे िवस्त्र ्पि केले 

आह.े  

 

३. व्यर्हवरवत यि शिळशर्ण्यवसवठी जसे कवयाकौिल्य र्वपरतो, 

तसेच अनवसक्त (िकु्त) रवहुन ( ईश्वर) ज्ञवनवत श्थत असिे र् 



यज्ञभवर्वने (किासिपाि) किा करिे, कवयवाद्ववरे योग सवध्य करिे ह े

कौिल्य सवध्य करिे. "योगः किास ुकौिल्यि"्  

 

गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवन अर्श्थत चेतसः। 

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।।(४-२३) 

 

हचे कवयाकौिल्य(व्यर्हवर र् आत्िोन्सनशत) सवध्य करण्यवसवठी 

ज्ञवनवचव उपयोग केलव आह.े (गिु -गिुवतीत, ज्ञवनशर्ज्ञवन-ज्ञवन) 

म्हिनु ईश्वरज्ञवन यव सांदभवात "ज्ञवनअर्श्थतचतेसव" हव िब्दप्रयोग 

आह.े  

 

सवर : 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत।् 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।।(१७- २८) 

अथवात (व्यवर्हवररक र् पवरलौशकक) कवयाकौिल्य यव सांदभवात : 

१. शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करिे. यज्ञभवर्वने 

(सिशपात) किा करिे.  

 २. कवयवाचव एकशनिय करिे र् सित्र्योगवने कवयारत असिे.  



३. बशुद्धयकु्त असिे ज्यविळेु िवगवात श्थर असतो, 

आत्िशर्श्ववस(सांियिकु्त) असतो, योग्य-अयोग्य कवया यवांत शनद्वान्सद्व 

अर््थव सवध्य होते. िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो.  

 

******** 

(४-२३) : 

 "यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्शलयते" 

(कवयवाचे आध्यवशत्िक व्यर््थवपन) 

 

र्तािवनवतील आव्हवन: 

 

सांपिुा शर्श्ववत ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे ्र्वगत होत असते. भवरशतय 

सां्कृशतत व्यवर्हवररक सां्कवरवलव धिा, ईश्वर यवांचव सांदभा शदलेलव 

आह.े र्तािवनवत यदु्धिेत्वर्र िस्त्रपवडवर् होण्यवचव प्रसांग असतवांनव 

अजुान त्यवचरे्ळी शनःिस्त्र होतो. शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो.  

िनषु्ट्यवलव र्तािवनवत अडचि जविर्ली तरी (उपवय सवपडलव 

नवही तर) Shortcut िोधनु "िी योग्य" शसद्ध करण्यवसवठी 

Compare thinking, Judgement thinking चव र्वपर करतो 

र् त्यवत सिवधवन िवनतो. यव सिथानवलव धिा, आदिा यवांचव सांदभा 



दते असतो. दसुरीकडे अांधश्रद्धव शनिुालन र्वदी उपयकु्त िलु्यवांनवही 

चकु ठरशर्त असतो. यवप्रिविे श्रद्धव, अांधश्रद्धव, िनषु्ट्यवची 

्र्ितवांधतव सांर्य यविळेु सां्कृशतचव आधवर असलेल्यव 

Scripture चे Scientific िहत्र्ही नजरेआड होत असते. यव 

पवश्वाभशुिर्र िौल्यर्वन Scripture चे Scientific िहत्र् 

जगवसिोर यिेे आर्श्यक असते. हवच सांदिे भगर्तगीतव दते 

आह.े  

भगर्तगीतेने सर्ाप्रथि ज्ञवन म्हिजे कवय? यवच िदु्यवलव प्रकविवत 

आिले आह.े ज्ञवनवलव अज्ञवन र् अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्िे यव 

सांर्यीिळेु सिवज भ्रिवत सवपडत असतो. यवच भ्रिवतनु 

भगर्तगीतव िकु्त करते. प्रश्नवचे शनदवन न करतव सरळ 

Judgement thinking चव िनषु्ट्य र्वपर करतो. यविळेु 

ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही त्यवचव उपयोग होत नवही. यव सांर्यीचे कवरि 

अहांकवर असतो. ज्ञवनवनेच अज्ञवनवचे Replacement होत.े 

अहांकवरवचे Replacement होण्यवसवठी ईश्वरज्ञवनवचव आश्रय असे 

प्रयोजन आह.े  

अजुानवचव र्तािवनकवळ यदु्धवचव प्रसांग असतो. यवच कवळवचे दिान 

शर्श्वरुपवत घडशर्ले. भगर्तगीतव ज्ञवनवद्ववरेच र्तािवनवत िनषु्ट्यवलव 

्र्तःची Destiny (कवयवाचे प्रयोजन) जविवयचे आह ेहव सांदिे 

शिळतो.  



र्तािवनवतील कताव्य: 

सशृिचिप्रर्तानवतील सहकवया करिवर् यव कवयवासवठी यज्ञ यव 

िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्त ज्यव शियव घडतवत त्यव शियव 

Effective, Fruitful होण्यवसवठी यज्ञ, दवन, (कवयव, र्वचव, िन) 

तप यव शत्शर्ध कवयवाचे प्रयोजन आर्श्यक म्हटलेले आहे. अथवात 

यज्ञ यवच शत्शर्ध कवयवाचव भवग असतो.  

 

िनषु्ट्यवलव इच्छव असतवत. इच्छवपशुतासवठी कवया करतो, कवयवाचे 

शनयोजन करतो. इच्छवपशुताबरोबरच सिवधवनही अनभुर्त असतो. 

िवनशसक िशक्त र्शृद्धगत होत.े यवच प्रशियेसवठी(इच्छव-किा-

दृढशनिय/ध्येय/आत्िसांयि - ज्ञवन) "यज्ञ" िब्दवचे प्रयोजन आह.े 

अथवात इच्छव किेंशद्रयवने, किेंशद्रयवचे किा सांयिवशग्नने भश्िकरि 

होते. सांयि /ध्येय ज्ञवनवशग्नने प्रशदि होतो.  

 

श्रोत् आदीशन इांशद्रयवशग्न अन्सय ेसांयिवशग्नर्ष ुजहु्वशत। 

िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सय इशन्सद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत।।(४-२६) 



आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

यवप्रिविे जीर्नशर्कवसवतील व्यर््थवपनवत यज्ञ तत्र्वचव उपयोग 

होतो. हचे आध्यवशत्िक व्यर््थवपन ठरते. आध्यवशत्िक 

व्यर््थवपनवचव आधवर बांधन-िशुक्त असते. यवांत अशग्न, हर्न 

यवांचव सांदभा ध्येय ठरशर्िे, Determination, शनष्ट्कवि किा 

यवसवठी उपयोगवत यतेो.  

गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवनअर्श्थत चेतसः। 

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।।(४-२३) 

 

सवर : Transformation  

 

"The perennial wisdom of the Bhagavad Gita can 

teach us how to transform our character, conduct 

and consciousness to meet the challenges of 

everyday life. " 

-C Leonard Perlmutter 

 *********** 

  



(४-२५) 

************************ 

दरै्िेर् अपरे यज्ञां योगीनः पयुापवसते। 

ब्रह्मवग्नौ अपरे यज्ञां यजे्ञनेर् उपजहु्वशत।। 

************************ 

 

(४-२५) : 

"ब्रह्मवग्नौ अपरे यज्ञां यजे्ञनेर् उपजहु्वशत" 

(यज्ञ सांकल्पनेचव जीर्नशर्कवसवच्यव व्यर््थवपनवत उपयोग) 

 

शर्श्ववचे आरांभी प्रजव र् दरे्तव यवांच्यव पर्पर सहकवयवासवठी यज्ञ 

ही सांकल्पनव आली. यव यज्ञ सांकल्पनेत हर्न ह ेसिपाि र् अशग्न 

भश्िकरि करते. (उदव. ज्यव शियव घडतवत त्यवांत ध्येय -सांकल्प 

असते. यव प्रशियेत ध्येयवशग्नत किवाचे कि भ्ि होते) किवािळेु 

यज्ञ होत असतो र् किा ब्रह्मविळेु होत असते. सशृिचिप्रर्तान 

यवच यज्ञ सांकल्पनेद्ववरव चवलत असते.  

सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशत।(३-१०) 

...  

त्िवत ्सर्ागतां ब्रह्म शनत्यां यजे्ञ प्रशतशष्ठति।्(३-१५) 



किवािळेु यज्ञ होतो, किा ब्रह्मविळेु होते. म्हिनु सर्ाव्यवपी ब्रह्म 

यज्ञवत शनत्य प्रशतष्ठीत असते.  

 

ब्रह्मवपाि. ब्रह्म हशर्ः ब्रह्मवग्नौ ब्रह्मिव हुति ्।(४-२४) 

 

दरै्िेर् अपरे यज्ञां योगीनः पयुापवसते। 

ब्रह्मवग्नौ अपरे यज्ञां यजे्ञनेर् उपजहु्वशत।।(४-२५) 

 

कुिी योगी दरे्तवपजुनवसवठी यज्ञ करतवत.  

अिवश्वतविी Detachment यवसवठी शनष्ट्कवि किा ह े

भगर्दगीतेचे िोि यव सांदभवात logic आह.े शनष्ट्कवि किवासवठीच 

यज्ञ ही सांकल्पनव आह.े ब्रह्म िवश्वत यव सांकल्पनेतनु िवश्वतवलव 

सिपाि, हर्नही ब्रह्म, अशग्नही ब्रह्म, फलही ब्रह्म यवप्रिविे यज्ञ यव 

सांकल्पनेतनु सर्ा ब्रह्मिय, र्वसदुरे्िय आह ेह ेजवित असतवत. 

(सिवजवत रवििय प्रचशलत आह.े ) सर्ा किवाचे यवच ज्ञवनवत 

शर्शलनीकरि होते.  

यवप्रिविे "यज्ञ" यव सांकल्पनचेव जीर्नशर्कवसवतील 

किाप्रशियेतील व्यर््थवपनवत उपयोग होतो.  

 



यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्शलयते।(४-२३) 

....  

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

अथवात जीर्नशर्कवसिवगवात ज्ञवनवचव किवात उपयोग र् किवाचे 

ज्ञवनवत शर्शलशनकरि यव प्रशियेत यज्ञ यव सांकल्पनेचे व्यर््थवपन 

यव सांदभवात िहत्र् ्पि होते.  

*भगर्दगीतव-्र्वध्यवय ज्ञवनयज्ञ 

द्रव्ययज्ञवः तपोयज्ञव योगयज्ञवः तथव अपरे। 

्र्वध्यवय ज्ञवनयज्ञवि यतयः सांशितव्रतवः।।(४-२८) 

शर्श्ववत द्रव्ययज्ञ(अथाशर्कवससांबांधी), तपोयज्ञ (यविळेु प्रशतकुल 

पररश्थतीत शर्चशलत न होतव आव्हवन श्र्कवरतो), 

योगयज्ञ(सित्र्योग, दःुखवन्सत िशक्तसवधनव इ. सांबांधी), ्र्वध्यवय 

ज्ञवनयज्ञ(जीर्नशर्कवससांबांधी) असे शर्शर्ध यज्ञ दृढत्र्वने आचरले 

जवतवत. भगर्दगीतव ज्ञवन ्र्वध्यवय ज्ञवनयज्ञ म्हिनु ओळखल्यव 

जवत.े  

अध्येष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदि ्आर्योः। 

ज्ञवनयजे्ञन तेन अहां इिः ्यवि ्इशत िे िशतः।(१८-७०) 

 ************ 

  



 (४-२६) 

************************ 

श्रोत्आदीशन इांशद्रयवशि अन्सये सांयिवशग्नर्ष ुजहु्वशत। 

िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सये इशन्सद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत। 

************************ 

 

(४. २६): 

"िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सय ेइशन्सद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत" 

(State of want vs. State of Art) 

 

जगवत लोक सखुवची इच्छव करतवत र् (कळत-नकळत) कवयारत 

असतवत. कुिी कवयवात आनांद घेतो, कुिी कि जविनु टवळतो.  

 

*State of Art:व्यर्हवरवत प्रवशिसवठी कवया - 

 

सखुवसवठी कवयारत असिे ही सहजशियव शनसगवात असते. 

व्यर्हवरवत कवया घडण्यवस इच्छव(State of want) र् 

सहजकवया(State of Art) ह ेदोन factors कवरि ठरतवत.  

 



State of Art यव सांदभवात अजुान िहवधनधुवारी होतव. यव कवयवाचव 

उपयोग त्यवलव ्र्तःच्यव शर्कवसिवगवात (आत्िोन्सनशत) करण्यवची 

सांधी शिळत.े पि यवच कवयाकौिल्य (व्यर््थवपन)ज्ञवनवचे अज्ञवन 

असते र् तो शनशककयतव पसांत करतो. यवलव ज्ञवन सांबोधतो. तेंव्हव 

िनषु्ट्यजीर्नवत शर्कवसवसवठी कवयवाचे व्यर््थवपन हव शर्र्षय 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

 आपले शनयतकवया र्वईट आह ेम्हिनु अजुान avoid करतो. 

शनशककयतेचे सिथान करतो. व्यशक्तगत किा यव सांदभवात चवांगले-

र्वईट, ्र्वथा-परिवथा, पवप-पणु्य यवर्र भवष्ट्य होते. ह ेद्वांद्व 

सिथानवचव आधवर बनशर्तो, अथवात येथे अजुान द्वांद्वर्ि होतो. 

चवांगले कवया यव सांदभवात द्वांद्व अडथळव, म्हिनु द्वांद्विशुक्तचे 

िहत्र्(Tiebreaker, Firm) भगर्तगीतव ्पष्ठ करते.  

"शर्कवसिवगवातील कवयवाचे व्यर््थवपन" यव सांदभवात कवयारत 

असतव िवांती अनभुर्िे यवच िदु्यवर्र भवष्ट्य सरुु होते. (कवयारत 

असतवांनव अजुान अिवांत होतो र् कवयाच टवळतो. ) र्तािवनवत 

िवांशतचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते.  

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।(४-२३) 

 

यज्ञवचे logic यवसवठी र्वपरल ेआह.े  



इच्छव कवयवाने (इांशद्रयवशग्न) भ्ि करिे, कवया(कि) दृढशनष्ठेत( 

सांयिवशग्न) भ्ि करिे. आत्िसांयियोगवशग्न (ईश्वर) ज्ञवनविळेु 

प्रशदि होतो.  

िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सय इशन्सद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत।(४-२६) 

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

 *********** 

  



 (४-२७) 

************************ 

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।। 

************************ 

(४. २७) :"आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपत"े 

 

किवाद्ववरे (अव्यय)ईश्वरवची भशक्त, शनष्ट्कवि किा हव भगर्तगीतेचव 

व्यवर्हवररक सांदिे आपि जवित असतो. हीच प्रशियव 

जविण्यवसवठी किा र् ईश्वर यवांचव सांबांध ्पि होतो.  

 

किवाची प्रशियव "यज्ञ" यव तत्र्वने ्पि केली आह.े यव सांदभवात 

ईश्वर अशधयज्ञ(किा घडशर्िवरव) ठरतो.  

इच्छव(इांशद्रयशर्र्षय)किवात(इांशद्रयवशग्न) भ्ि होतवत.  

किा(इांशद्रयकिा)आत्िसांयिवत(सांयिवशग्न) भ्ि होतवत. यवप्रिविे 

सर्ाच किे(इांशद्रयकिा, प्रविकिा) आत्िसांयियोगवशग्नत भ्ि 

होतवत. आत्िसांयियोगवशग्न ईश्वरज्ञवनवने प्रशदि होतो.  

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 



 

यव प्रशियेत आत्िसांयि हव िहत्र्वचव िब्द आह.े हव िब्द 

आत्िर्ि, धीर(सिदःुखसखुांधीरां), योग्थ, योगयकु्त, बशुद्धयोग 

अिव शर्शर्ध अथवाने किा र् ईश्वरज्ञवन यवांचव सिन्सर्य सवधिवरव 

दरु्व असतो.  

किा सांदभवातील "आत्िसांयि" िहत्र्: 

चांचलत्र्विळेु कवयवाचव दृढशनिय होत नवही. अिवांशत असते. 

बशुद्धभ्रि होतो. ही िनोर्ि अर््थव असत,े म्हिनु नवर् र्वर् यवने 

र्हवर्ी तिी जीर्नयवत्व घडते. म्हिनु 

Consciousness(Lower-Higher) सांदभवात "िनोअनशुर्धीयते 

vs आत्िर्श्यै शर्धयेवत्िव " यवांतील भदे दिाशर्लव आह.े 

आत्िर्ि अर््थेत शनशित शदिेने नवर् र्ल्हर्तो.  

 

ईश्वरज्ञवनवची भशूिकव: 

बशुद्धयोग ईश्वरवची उत्तिकृपव(Grace of God) असते. ही कृपव 

दरै् म्हिनु जवितो. तर" दरै्" हव िब्द भवग्य, Destiny यव 

शर्शर्ध अथवानेही(िनषु्ट्यवच्यव दृशिनसुवर)Interprete होत असतो. 

यव सांदभवात ईश्वर अशधदरै् ठरतो.  

कुिी ऐश्वयासखु िवगतो, कुिी शजज्ञवस ुअसतो. म्हिनु आता, 

अथवाशथा, शजज्ञवस,ु ज्ञवनी असे चवर प्रकवर (ईश्वर) भक्तवचे ठरतवत. 



अजुानवची कवांहीच िवगिी नसते. यवर्ेळी तो शजज्ञवस ुअसतो. 

त्यवलव जीर्न जविनु घ्यवयच ेअसते, ज्यविळेु र्तािवनवत योग्य 

शनिाय करण्यवस सिथा होईल.  

सिवजवत इच्छेिळेु किा घडते यवची जवि असते पि 

शजज्ञवस ु(Search करिवरव)यव अशग्निळेुच जगवत 

(जगतशहतवसवठी)िोध लवगलेत. यविळेुच शनष्ट्कवि भशक्त घडते. 

म्हिनु किा घडण्यवच्यव प्रशियेत "इच्छव vs शजज्ञवस ु" यवतील भेद 

जवििे आर्श्यक ठरते. ईश्वरप्रवशिची र्व जविण्यवची इच्छव असो, 

िोिवकवांशि असो, यव सांदभवात शजज्ञवस ुिब्द िहत्र्वचव आह,े 

ज्यविळेु बशुद्धयोग शिळतो, जीर्नज्ञवन जवितो. 

आत्िसांयियोगवशग्न प्रशदि होण्यवची ही प्रशियवच असते.  

शजज्ञवस ुअशप योग्य िब्दब्रह्म अशतर्ताते।(६-४४) 

------ ---- 

किा घडण्यवच्यव प्रशियेत "यत्न-कवलि-्दरै्ि"् यव सतु्वत "कवळ" 

यव सांदभवात कुिी सांतवने म्हटले आह,े  

"अच्छव र्क्त आतव ह,ै पर "र्क्त" पर ही आतव ह।ैजरुरी इांतजवरकी 

ह,ै धीरजकी ह,ै सांयिकी ह।ै 

 *********** 

  



 (४-२८) 

************************ 

द्रव्ययज्ञः तपोयज्ञः योगयज्ञः तथवपरे। 

्र्वध्यवय ज्ञवनयज्ञवि यतयः सांशितव्रतः। 

************************ 

 

(४-२८) : 

"्र्वध्यवय ज्ञवनयज्ञवि यतयः सांशितव्रतः" 

(Self learning, Self cultivation) 

 

्र्वध्यवय म्हिजे ्र्तःच्यव जीर्नवचे ज्ञवन जवििे र् यव ज्ञवनवचव 

दृढतेने जीर्नवत अांशगकवर करिे. यव अथवाने ्र्वध्यवय हव िब्द 

ज्ञवन, दरै्ीगिु, र्विीचे सां्कवर(तप) यव सांदभवात भगर्दगीतेत 

आलेलव आह.े  

 

ज्ञवन:  

द्रव्ययज्ञः तपोयज्ञः योगयज्ञः तथवपरे। 

्र्वध्यवय ज्ञवनयज्ञवि यतयः सांशितव्रतः।(४-२८) 

 



दरै्ीगिु : ्र्वध्यवय तपः आजार्ि ्।(१६-१) 

 

र्वङ्किय तप : ्र्वध्यवय अभ्यसनां चैर् (१७-१५) 

 Self learning & practice(Self cultivation) 

 

सॉिेशटस म्हितो, िलव कवांहीच िवहीत नवही हचे िविे ज्ञवन आह.े  

True knowledge exists in knowing that you know 

nothing.  

Socrates 

 

१. "ज्ञवन "यव सांदभवात अजुान कसे र् कवां भवष्ट्य करतो हव 

अजुानशर्र्षवदयोग आह.े सिवजवत "ज्ञवन" यव सांदभवात िनषु्ट्य 

बवह्जगवर्र(कुिी कवय करवरे्, करु नये) भवष्ट्य करतो. पि 

्र्तःच्यव अांतजागवतील प्रश्न येतो(्र्तः कवय करवरे्) तेंव्हव 

शनशककय िवलव तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो.  

 

२"्र्तःची जबवबदवरी" यव सांदभवात िहशर्षा र्वशल्िकीच्यव 

परु्वाश्रिीतील र्वल्यवलव आपल्यव जबवबदवरीचचे ज्ञवन होते. त्यवचे 



Transformation होते. ही प्रशियव Self education, Self 

cultivation असते. यवचप्रिविे ्र्तःची जबवबदवरी यव सांदभवात 

अजुानवच्यव भशूिकेत बेजबवदवरी आढळते.  

जीर्नवत व्यर्हवर असतो. यव व्यर्हवरवत कवया करतो. (State of 

want-State of Art). यव व्यर्हवरवनसुवरच धिायदु्ध ठरले असते. 

यवनसुवर अजुानवचे शनयतकवया ठरते. धिायदु्धवनसुवर अजुानवलव 

लवभलेले र् त्यवने श्र्कवरललेे शनयतकवया execute करण्यवसवठी 

कुरुिेत्वर्र येतो. िांखनवदवने उत्सवहीत होतो, र् िस्त्र उचलतो. यव 

ििी ित्पुि न्सयवहवळण्यवसवठी त्यवच्यव इच्छेनसुवर श्रीकृष्ट्ि रथ 

िधोिध उभव करतवत. अजुान गोंधळतो, त्यवचव शनिय ढळतो. 

शनशककय रवहिे योग्य सिजतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

"ज्ञवन" र्वपरतो.  

प्रत्यिवत येथे व्यर्हवरवचव प्रश्न सांपलव असतो. यव व्यर्हवरवनसुवर 

कवया execute करवयचे असते. पि अजुान यव व्यर्हवरवलव चकु 

ठरशर्तो. ह ेधिायदु्ध नसनु अधिायदु्ध आह ेअिी र्वच्यतव करतो. 

येथे धिा, ज्ञवन यव सांदभवात त्यवचे जीर्नवत आचरि करण्यवसवठी 

्र्तःची पद्धशत र्वपरतो. र् यवनसुवरच धिायदु्धवलव अधिायदु्ध 

ठरशर्तो.  

धिा यव सांदभवात इतरवांप्रशत, शर्श्ववप्रशत कसे र्वगवर्े यवचेच ज्ञवन 

िनषु्ट्य बवलपिवपवसनु ऐकत आलेलव असतो. यव धिाज्ञवनवनसुवरच 



अजुान भ्रिवत सवपडतो. यवच पवश्वाभशुिर्र िनषु्ट्यवलव "्र्वध्यवय" 

ज्ञवनवची(Self awareness, Self learning, Self 

cultivation) गरज भवसते.  

यवच सांदभवात सॅम्ययुल ्िवईलने SELFHELP यव पु् तकवद्ववरे 

सांदिे शदलव. भगर्दगीतव हचे ज्ञवन दते आह.े "्र्तःचव बांध ुव्हव, 

्र्तःिी ित्रु्त ्आचरि करु नकव".  

उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत।् 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।।(६-५) 

 

"The spirit of self-help is the root of all genuine 

growth in the individual. " 

-Samuel Smiles 

 

 ******** 

  



 (४-३२) 

************************ 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।। 

************************ 

 

(४-३२) : 

"एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखु"े 

(शर्श्वसांचलनवत िनषु्ट्यवचे योगदवन) 

 

यव शर्श्ववत जे घडत असते, त्यवांत िनषु्ट्यवच्यव कवयवाचे योगदवन 

असते, सिृीच्यव सांचलनकवयवाचे योगदवन असते.  

 

१. िनषु्ट्यवच्यव कवयवाचे योगदवन:  

*िनषु्ट्यवचव किा करण्यवर्र अशधकवर आह,े अथवात किा 

ठरशर्ण्यवर्र(शनिाय) अशधकवर आह.े यवच अशधकवरवचव अजुान 

र्वपर करतो, पि िी शनयतकवया करिवर नवही ही भशूिकव घेतो.  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे।(१८-५९) 

 



*यवच आधवरवर्र अजुानवलव म्हटले तलुव कवया ठरशर्ण्यवचव 

अशधकवर आह.े शनशककय रवहण्यवचव शनिाय केलव तरी प्रकृशतर्ि 

कवया घडिवरच आह.े म्हिनु पररिविवच्यव भयविळेु शनशककय होिे 

असे ठरशर्ले तरी िनषु्ट्य ्र्भवर्जन्सय कवयवाने बद्ध असतो. ही 

प्रकृशत असते. यवच प्रकृशतर्ि अर््थेत िनषु्ट्य कवयारत असतो.  

्र्भवर्जेन कौन्सतेय शनबद्धः ्र्ेन किािव। 

कतुां न इच्छशस यत ्िोहवत ्कररष्ट्यशस अर्िोअशप तत ्।।(१८-६०) 

 

२. सशृिचे सांचलनकवयवाचे योगदवन 

*यव शर्श्ववत जे घडते त्यवांत ईश्वरवच्यव शर्श्वसांचलनकवयवाची 

भशूिकव असते.  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

ईश्वरवचे शर्श्वसांचलनवत सशृिचिप्रर्तान असते. ह ेचि 

चवलशर्ण्यवस िनषु्ट्यवचे (यज्ञ) किा सहकवया करते.  

 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 



 

ह ेचि चवलशर्ण्यवस जो सहकवया करीत नवही, त्यवचे जीर्न व्यथा 

आह.े  

 

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तातीह यः। 

अघवयःु इशन्सद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवने सशृिच्यव सांचलनकवयवास सहकवया करुन 

ईश्वरवची भशक्त र् कृपव सवध्य करवर्ी. हव सांदिे भगर्तगीतव दते 

आह.े  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यवच आधवरवर्र अजुानवलव म्हटले, पररिविवचे भय बवळगनु 

शनशककय रवहण्यवचव अथवात शनयतकिा न करण्यवचव आग्रह धरु 

नको.  

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन । 

िव किाफलहतेभुूाः िव ते सांगोअ्त ुअकिाशि।।(२-४७) 

 



कवरि त ुचवांगलव आहसे. र् चवांगल्यव िनषु्ट्यवने िनोदबुालतेचव 

त्यवग करवर्व.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

सवर: 

"God will not permit any troubles to come upon us, 

unless He has a specific plan by which great 

blessing can come out of the difficulty. " 

Peter Marshall 

 

 

 ****** 

 

(४-३२) : 

"किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे" 

(किवाद्ववरे िशुक्तचे तत्र्ज्ञवन) 

 

जीर्नवत सखुी व्हवरे्, दःुख नसवरे् असे कुिवलवही र्वटत असते. 

ऐश्वया शिळवले, िोठेपि शिळवले, कुिी ्ततुी केली म्हिजे 



जीर्नवत सखु शिळवले, अिी सखुी जीर्नवची व्यवख्यव िनषु्ट्य 

जवित असतो. पि हचे जीर्न जगतवांनव अडचिीचव सविनव 

करवर्व लवगतो, दःुखवचव सविनव करवर्व लवगतो. दःुख 

टवळण्यवसवठी र् िनसिवधवनवसवठी िनषु्ट्य सिथानभवष्ट्य बोलतो, 

तलुनव करतो, Excuses बोलतो. ही जीर्नवची Survival 

mode असते. र् "Survival of the fittest " ह ेजीर्नवचे 

तत्र्ज्ञवन बनते. यवांत ्पिपि ेव्यवर्हवररक िवनशसकतव बनते.  

 

भगर्तगीतव जीर्नवचे रे्गळे तत्र्ज्ञवन सवांगते. ते बांधन-िशुक्तचे 

तत्र्ज्ञवन आह.े दःुखवचे कवरि बांधन असते र् किा कवम्य आह े

म्हिनु किा बांधनवत टवकतवत असे जविनु कवांही जविकवर 

किवाचवच त्यवग करतवत र् सांन्सयवस घतेवत. तर भगर्तगीतव 

किवाद्ववरेच िशुक्तचे तत्त्र्ज्ञवन सवांगते. यवसवठी यज्ञ(सिपाि प्रशियव), 

शनष्ट्कवि किा यव िवस्त्रवचे प्रयोजन आह.े  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

 

सशृिचे चिप्रर्तान अव्यवहत सरुु असते. यव शर्श्ववत शर्शर्ध 

किायज्ञ सरुु असतवत. ह ेसर्ा यज्ञ किवानेच सवध्य होतवत.  

 



अध्यवत्ि : 

*किवाचे Transformation (सकवि त ेशनष्ट्कवि) होण्यवसवठी 

अध्यवत्िज्ञवनवचव उपयोग केलेलव आह.े हे Transformation 

ज्ञवन(Academic) ते किा त ेज्ञवन (िवश्वत, Wisdom) यवप्रिविे 

असते. यवद्ववरे ज्ञवन र् किा यवांचव सांबांध ्पि होतो.  

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

* दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी अध्यवत्िवचव उपयोग केलव आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

ज्यवलव आपि िन म्हिनु ओळखतो, ते Outer self असते. र् 

अांतरवत्िव म्हिनु ओळखतो, ते Inner deep Self असत.े िन 

पांचेंशद्रयविी सांबांशधत असते. तर अांतरवत्िव िवश्वतविी 

(Universal) सांबांशधत असते. िन बशुद्धचव तवबव घेते ती श्थशत 

िनोर्ि असते र् अांतरवत्म्यवच्यव तवब्यवत िन असते ती श्थशत 

आत्िर्ि (शजतवत्िनः) असते. आत्िर्ि श्थशतत ्र्तःच 

्र्तःचव बांध ुअसतो. म्हिनु सां्कवर यव सांदभवात बशुद्धयकु्त यव 

िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 



 

*किा/कवया व्यर्हवरवत सवधन असते. यविळेु शनयतकवया ठरते. 

Transformation प्रशियेत(सकवि ते शनष्ट्कवि) हचे कवया 

शर्कवसवतील सवधन असते. कवयवाद्ववरव योग (दःुखवन्सत िशक्त) 

सवध्य करिे ह ेकवयाकौिल्य असते. कवयाकौिल्यविध्ये (Art of 

work) ्र्धिा (शनयतकवया), कवयवाचव 

एकशनिय(Determination, शनिाय), सित्र्योगवने (शसशद्ध-

अशसशद्ध) कवयारत असिे यवलवच "योगः किास ुकौिलि ्" 

सांबोधले आह.े  

 

सवर: 

भगर्तगीतव िशुक्तचे अथवात ्र्वतांत्र्यवचे तत्त्र्ज्ञवन आह,े ज्यव 

्र्वतांत्र्यवचीच र्तािवनवत िनषु्ट्यवलव गरज शनिवाि होते. ह े्र्वतांत्र्य 

किवानेच सवध्य करवयचे आह.े यवचे िवस्त्र भगर्तगीतव सवांगत 

आह.े यवच सांदभवात र्तािवनवतील ्र्तःचव शनिायअशधकवर, 

तत्सांबांधी Determination (एकशनिय), ्र्धिा यव िलु्यवद्ववरे 

िवगवार्र ्र्िांजरुी व्यर्हवरवत सिजनु घेिे आर्श्यक आह.े (हवच 

सांदिे अजुानवलव शदलव) 

 ********** 

  



 (४-३३) 

************************ 

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञ ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ा किा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।। 

************************ 

(४. ३३)/१: 

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञवत ्ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।। 

(किा vs. ज्ञवन) 

 

 

ज्ञवन "योग्य" कवय ह ेसवांगते. ज्ञवनविळेु प्रश्नवचे शनदवन होते. उपवय 

शिळतो. शर्ज्ञवनवत दररोज भर पडत असते. यव ज्ञवनवचव किवात 

उपयोग होतो र् ज्ञवनवचव खशजनव भरत असतो. कतृात्र्वने शर्कवस 

होतो, इशतहवस घडतो. किा र् ज्ञवन ह ेयवप्रिविे पर्परपरुक 

असतवत. ह ेसर्ा जग जवित असते.  

 

जीर्नशर्कवसवत किा िहत्र्वचे सवधन आह.े यव सत्यवचे अज्ञवन 

असेल तर किा कि र्वटते र् किा टवळण्यवसवठी "ज्ञवन" बोलल्यव 



जवत.े सिवजवत "ज्ञवन" यव सांदभवातच लोक भवष्ट्य बोलत असतवत. 

किा ऐश्वयवासवठी केल्यव जवते, िग ऐश्वया असेल तर किा करण्यवची 

कवय गरज?असे (शदव्य!) ज्ञवन किा टवळण्यवसवठी बोलल्यव जवते. 

अजुानवलव (दःुखदवयी )शनयतकवया योग्य कस?ेह ेकळत नवही. 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन बोलतो. जीर्निवगवात 

किवाचे िहत्र् किी करुन ज्ञवन श्रेष्ठ ही भशूिकव अजुान घेतो. यविळेु 

जीर्निवगवात किा र् ज्ञवन यवांची भशूिकव भगर्तगीतेच्यव पटलवर्र 

येते.  

 

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञवत ्ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।।(४-३३) 

 

अथवात ऐश्वयवासवठी किा करिे यवपेिव ज्ञवनवचे कवया श्रेष्ठ आह े

कवरि अखेर सर्ा किवाचे ज्ञवनवत शर्शलनीकरि होते. हव 

भगर्तगीतेचव किा र् ज्ञवन यवांचव सांबांध दिाशर्िवरव सांदिे आह.े  

 

*Wisdom/ Quality education 

शिििवतनु ज्ञवन सांपवदन होते. पि कतृात्र्वने शर्कवस होतो. 

ज्ञवनवचव किवात उपयोग करि ेह ेगिुवत्िक ज्ञवन आह.े किवाद्ववरे 

शर्कवस होतो. व्यर्हवरवत कवया सवधन असते. कवयवाद्ववरे इच्छवपशुता 



हव व्यर्हवर असतो, सांसवर असतो. यवच कवयवाद्ववरे िशक्तची 

सवधनव ही जीर्नवची श्रेष्ठ level ठरते.  

 

िनषु्ट्यजीर्नवत सखुी होिे यव सांदभवात अिवांत असेल तर सखु 

कोठुन?(अिवांत्य कुतः सखुां) ह ेरह्य भगर्तगीतव सवांगते 

यवचवच अथा सखुवचव िवांशतिी सांबांध असतो. अिवांती ही 

िवनशसक दबुालतव असते. शर्चशलत होिे ही अिवांशत असते. 

म्हिनु जीर्नशर्कवस यव सांदभवात कवयवाद्ववरे िशक्तची (शर्चशलत न 

होिे, दःुखवन्सत, योग, शनभाय) सवधनव हव सांदिे भगर्तगीतव दतेे र् 

यवचसवठी कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचे प्रयोजन आहे. जीर्निवगा 

शर्श्ववसवने चवलिे, ्र्तःलव "योग्य" अनभुर्िे यव सांदभवात " 

कवयवाद्ववरे िशक्तसवधनव" (योगः किास ुकौिलि ्) हव सांदिे 

िहत्र्वचव ठरतो. यवच िवगवालव "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) 

असे भगर्तगीतेत सांबोधन आह.े  

 

जीर्नशर्कवसवच्यव यव उच्च िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. अथवात 

कवयवाचव दृढशनिय असतो. येथे अितृ/ईश्वर ह ेअांशतिधवि असते. 

सशृिची िळु प्रर्शृत्त, ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत हचे अांशति ज्ञवन असते. 

म्हिनु "उच्च िवगवाचे ज्ञवन" यव सांदभवात "तिसो िव ज्योशतगािय" 



हव िवगा बनतो. यव िवगवात िशक्तची सवधनव होते. र् यव सवधनेचे 

अखेर ज्ञवनवत पररर्तान होते. यवच ज्ञवनवलव जवितो, अनभुर्तो.  

न शह ज्ञवनेन् सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते। 

तत््र्यां योगसांशसद्धः कवलेन ्आत्िशन शर्न्सदशत।।(४-३८) 

 

************ 

 

 

(४. ३३)/२ : 

 

शर्र्षय ४७७: 

"श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञवत ्ज्ञवनयज्ञः परांतप" 

(ज्ञवनवची श्रेष्ठतव र् किवाचे िहत्र्) 

 

सिवजवतील शिििपद्धशत र् त्यवचव व्यर्सवय-रोजगवरविी सांबांध 

हव शर्र्षय र्तािवनवत चचेलव येत असतो. शििि घेर्नु नोकरी 

शिळवली नवही तर बेरोजगवर अिी नोंद होते. कुिी ्र्तःचव 

व्यर्सवय उभव करुन शिििवलव न्सयवय दते असतो. यव पवश्वाभशुिर्र 



भगर्तगीतेतील किा र् ज्ञवन यवांचव पर्पर सांबांध र् भशूिकव जविनु 

घेिे िहत्र्वचे ठरते.  

 

पशुर्ा िनषु्ट्य र् दरे्तव यवांचे पर्पर सहकवया सवध्य होण्यवसवठी 

"यज्ञ" प्रयोजन होते. सशृिचिसांचलनवत किा यव सांदभवात "यज्ञ" 

किवाची आर्श्यकतव ्पि केली आह.े  

सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व...  

पर्परां भवर्यन्सतः श्रयेः परि ्अर्वप््यथ।।(३-११) 

 

हव सांदभा घेर्नु भगर्तगीतेत शनष्ट्कवि किवाचे व्यर््थवपनवत यज्ञ 

यव सांकल्पनेचव उपयोग केलव आह.े  

यज्ञवथवात ्किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः।(३-९) 

 

इच्छेचे किवाच्यव अशग्नत हर्न होते. किवाचे एकशनियवत (दृढत्र्-

Determintion) हर्न होते. ज्ञवनवने प्रशदि िवलेल्यव 

आत्िसांयियोगवशग्नत शनियवचे अथवात किवाचे हर्न होते.  

िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सये इांशद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत।(४-२६) 

.. आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।(४-२७) 

 



सशृित जे शर्शर्ध (किारुपी) यज्ञ होत असतवत, ते किवानचे सवध्य 

होतवत. द्रव्यप्रवशि र् र्शृद्धसवठीसवठी केलेले किा द्रव्ययज्ञ र् 

ज्ञवनप्रवशि र् र्शृद्धसवठी केलेले किा ज्ञवनयज्ञ म्हटले आह.े किवानेच 

शर्कवस सवध्य होतो. ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ असले तरी सर्ा किवाचे अखेर 

ज्ञवनवतच शर्शलनीकरि होते.  

 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।(४-३२) 

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञ ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।।(४-३३) 

 

जीर्निवगा चवलण्यवसवठी कवयासां्कवर आर्श्यक असतवत. 

जीर्नवत किवानेच शर्कवस सवध्य होतो, जीर्नयवत्व चवलत असते. 

ज्यवलव चवलवयचेच नवही त्यवलव िवगवाची गरज र्वटत नवही. 

त्यवचप्रिविे ज्यवांनव शर्कवसिहत्र् कळते त्यवांनव किवाचे िहत्र् 

कळत.े  

िरीरयवत्व अशप च ते न प्रशसदे्धत ्अकिािः।(३-८) 

 

सवर:  



जगवत शििि आले, जीर्नवत शििि घेतले, ज्ञवन शिळशर्ले, पि 

शर्कवस किवानेच होत असतो. अथवात ज्ञवनवचव किवासवठी उपयोग 

करिे म्हिजेच शर्कवसवसवठी उपयोग ठरतो. जीर्नशर्कवसवसवठी 

किाकौिल्य सवध्य करिे हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

"योगः किास ुकौिलि ्" 

 

***** 

४. ३३/३ 

"सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यत"े 

 

जीर्नशर्कवसवत ज्ञवन, किा र् भशक्तचव सिन्सर्य सवधिवरव हव सांदिे 

आह.े भगर्तगीतेत िनषु्ट्यजीर्नवत शर्कवसवसवठी किा सर्वात 

िहत्र्वचे सवधन आह.े तर यव शर्श्ववत ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ म्हटले आह.े 

किवासवठी ज्ञवनवचव र्वपर होतो. सर्ा किवाचे अखेर (ईश्वर)ज्ञवनवत 

शर्शलशनकरि होते.  

 

किा टवळण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर अजुान करतो. यव िदु्यवर्रच 

भगर्तगीतव सरुु होते, र् किा आशि ज्ञवन यवांचव सांबांध ्पि करते. 

ज्ञवन सांियरुपी अांधवर शिटशर्िवरव प्रकवि आह.े ज्ञवनवचव र्वपर 



किवात होतो. शनिय दृढ होतो. शर्श्ववसवने कवया करतो. भशक्तिळेु 

किवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते.  

 

"यज्ञ" ही सांज्ञव ज्ञवन, किा र् भशक्तचव सिन्सर्य सवधण्यवसवठी 

किवासवठी Symbolic िवध्यि ठरते.  

किा: 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

यव सशृित शर्शर्ध किा घडतवत. किवानेच सशृिचि (Nature 

Cycle) प्रर्शतात असते. यव प्रर्तानचिवलव िनषु्ट्यवचे किा 

सहकवया करते. किा टवळुन जो सहकवया करीत नवही, तो केर्ळ 

इांशद्रयतशृिसवठी जगत असतो.  

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायत ्इह यः। 

अघवयःु इांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

ज्ञवन: 

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञ ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ा किा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।।(४-३३) 

द्रव्यसांबांधी कवयवापेिव ज्ञवनसांबांधी कवया श्रये्कर ठरते.  



ज्ञवनवचव(ज्ञवनशर्ज्ञवन) उपयोग किवासवठी होतो. अखेर (भशक्तद्ववरव) 

सर्ाकिवाचे (ईश्वर)ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते. यव अथवाने ईश्वरज्ञवन 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत ठरते.  

 

भशक्त: 

यथव एधवांशस सशिद्धो अशग्नः भ्िसवत ्कुरुते अजुान। 

ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत ्कुरुते तथव।।(४-३७) 

जसे सर्ा लवकुड अशग्नत भ्ि होते, तसेच (ईश्वर)ज्ञवनवने प्रशदि 

िवलेल्यव अशग्नत (भशक्तिळेु-हर्न) सर्ाकिा भ्ि होतवत. ज्ञवन र् 

भशक्तद्ववरव किासांन्सयवस(अकतवा-अकिा) यवप्रिविे किवासवठी "यज्ञ" 

Symbolic िवध्यि ठरते. जीर्निवगवाच्यव आध्यवशत्िक 

व्यर््थवपनवत यवचव िहत्र्वचव उपयोग भगर्तगीतेत दिाशर्लव 

आह.े  

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयि योगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

 *********** 

  



(४-३६) 

********************** 

अशपचेत ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्तिः। 

सर्ाज्ञवन प्लरे्नैर् र्शृजनां सन्सतररष्ट्यशस ।। 

************************ 

 

४. ३६/१: 

"अशप चेत ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्तिः । 

सर्ां ज्ञवनप्लरे्नैर् र्शृजनां सांतररष्ट्यशस।।" 

(Improving Self) 

 

 

"There is only one corner of the universe you can be 

certain of improving, and that's your own self. " 

Aldous Huxley  

 

िनषु्ट्यवचव सर्वात िोठव अडथळव िनषु्ट्य ्र्तःच असतो.  

 



 हनिुवनवजर्ळ उड्डवन िशक्त होती. पि यवच िशक्तची त्यवलव 

ओळख नव्हती. सयुवाच्यव दिक्यविळेु िशक्तचव शर्सर पडलव 

होतव. जवम्बरु्न्सतवने योग्य रे्ळी यवच िशक्तची ओळख करुन शदली. 

ज्यव िशक्तचे लांकवयदु्धवत िोठे योगदवन ठरले.  

 

िनषु्ट्य आपली नैसशगाक िशक्तही शर्सरतो, तेंव्हव आपली 

ओळखच गिवर्तो. यविळेु कोंबडेही गरुडवलव कोंबडवच 

सिजतवत र् गरुड आपली ओळख शर्सरतो. गरुडशपल ु

कोंबड्यवच्यव कळपवत र्वढत.े िोठे िवल्यवर्र त्यवलव उडवर्ेसे 

र्वटते. पि कोंबडे त्यवलव "आपले कवि नोह े" म्हिनु खवली 

ओढतवत.  

"Born to win but conditioned to loose" 

 

्र्तःलव श्रेष्ठ दिाशर्ण्यवच्यव प्रयत्नवत िनषु्ट्य तलुनव इ. सांर्यीिळेु 

्र्तःची ओळखच शर्सरतो. ्र्तःलव तचु्छ लेखतो. अजुानवलव 

यदु्ध केल्यविळेु आपि पवपी ठरु असे भय र्वटते. र् येथे ्र्तःच 

्र्तःचव अडथळव ठरतो. अजुानवची ही िनोर्ि अर््थव असते. 

भगर्तगीतव यव अर््थेलव ्र्तःच ्र्तःचव ित् ुठरर्ीत आह ेर् 

्र्तःचव बांध ुहोण्यवसवठी आत्िर्ि अर््थव(शजतवत्िनः) यवचे 

िहत्र् सवांगते. हवच भगर्तगीतव ज्ञवनवचव पवयव आहे.  



 

प्रत्येकजि Unique आह.े ्र्तःच ्र्तःचव अडथळव बन ुनये, 

यवचसवठी ईश्वरवचे ज्ञवन र् त्यवचव आश्रय यवचे िहत्र् भगर्तगीतव 

्पि करत.े यविळेु "अितृत्र्वय कल्पत"े हव शर्कवसिवगा जवितो.  

 

अशप चेत ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्तिः । 

सर्ां ज्ञवनप्लरे्नैर् र्शृजनां सांतररष्ट्यशस।।(४-३६) 

 

बोध-  

"Every field of activity of world needs orgonizers, 

creaters, leaders. One of the keys for being 

orgonizer is recognizing that everybody has gifts 

and talents. A good leader will learn how to harness 

those gifts toward the same goal. " 

 

ज्यव अडथळ्यविळेु िनषु्ट्य चवांगलव, शर्द्ववन असनुही ्र्तःची 

िशक्त शर्सरतो. त्यव अडथळ्यवर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी 

भगर्तगीतव "ज्ञवन" यव सांदभवात ईश्वरज्ञवन, ईश्वरभशक्त यवांचे िहत्र् 

सवांगते . र् िनषु्ट्यवलव जीर्नवचव िवश्वत शर्कवसवचव (सखुी 



जीर्नवचव, आत्िनो िोिवथा) िवगा सवपडतो, यव िवगवाचे शर्श्ववत 

(जगतशहतवय) योगदवन असते.  

****** 

 

(४. ३६)/२ 

:"सर्ाज्ञवन प्लर्ेनैर् र्शृजनां सांतररष्ट्यशस" 

 

जीर्नशर्कवस सांदभवात ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव किवात र्वपर किवाचे िहत्र् 

दिाशर्ते र् किवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि ज्ञवनवचे श्रेष्ठत्र् दिाशर्ते. 

यवप्रिविे ज्ञवनवचे किवात र् किवाचे ज्ञवनवत Transformation 

असते. जीर्नशर्कवसवत यवच Transformationचे िहत्र् 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

 सशृिचिप्रर्तान यव सांदभवात यज्ञ ही सांज्ञव सिशपात किवासवठी 

र्वपरली आह.े शर्श्ववत शर्शर्ध यज्ञ होत असतवत र् ते सर्ा 

किवाद्ववरे घडत असतवत.  

 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 



 

तर लगेच ज्ञवनवचे श्रेष्ठत्र् दिाशर्ले आह.े  

 

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञ ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।।(४-३३) 

 

जगवत शर्ज्ञवन आले. यव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव शर्कवसवत उपयोग िवलव, 

र् होत आह.े हव शर्कवस किवानेच घडत असतो. यवच किवाचे 

ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते. येथे ईश्वर ज्ञवन- शर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह े

ह ेदिान आहे.  

 

जीर्नवत ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय िहत्र्वचव 

ठरतो. यवच आश्रयविळेु जीर्ननवर् तरुन जवते. अथवात हचे 

पररर्तान असते. यव पररर्तानविळेु र्वल्यवचवही र्वशल्िशक िवलव.  

 

अशपचेत ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्तिः। 

सर्ाज्ञवन प्लरे्नैर् र्शृजनां सन्सतररष्ट्यशस ।।(४-३६) 

 



यवप्रिविे ज्ञवनशर्ज्ञवन आशि ईश्वर यवचे नवते जविनु हव ज्ञवनवचव 

आश्रय "पररर्तान" घडर्नु आिते. ह ेपररर्तान 

"Transformation " ्र्रुपवचे असते. ह ेपररर्तान दृशिबदल 

म्हिनुही ओळखल्यव जवते.  

 

Transformation: 

What is vs What should be? 

 

*सकवि कवया ते शनष्ट्कवि कवया 

*शनशककयतचेे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन vs ज्ञवनवने सांिय शिटर्नु 

(योगवसवठी कवया घडण्यवसवठी)कवयवाचव दृढशनिय करिे .  

*फलशसशद्धसवठी किा ते योगवसवठी(Exercise)किा 

*िनोर्ि िवनशसकतव ते आत्िर्ि िवनशसकतव 

*अयकु्त vs यकु्त 

* िोहविळेु शनशककयतव येते, Tie शनिवाि होतो. म्हिनु िोह vs 

जीर्न िलु्य. िलु्य Tiebreakerची भशूिकव करते. ्र्तःचव 

कवयाशनिय दृढ होतो.  

*ति(Mode of ignorance) vs. सत(Mode of 

goodness/Wisdom) 



 

िेर्टी 

*अहांकवर आश्रय vs ईश्वर आश्रय 

 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे?(१८-५९) 

.....  

्र्भवर्जेन कौंतेय शनबद्धः ्रे्न ्किािव।(१८-६०) 

.....  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

अथवात प्रकृशतने बद्ध असल्यविळेु किा घडत असतवत. ईश्वरवच्यव 

उजेिळेु प्रकृशत शियविील असते. अहांकवरवचव आश्रय 

अिवश्वतवचव आश्रय असतो र् ईश्वरवचव आश्रय िवश्वतवचव आश्रय 

असतो.  

 *********** 

 

(४-३६)/३: 

"अशपचते ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्ति।् 



सर्ां ज्ञवनप्लरे्नैर् र्शृजनां सन्सतररष्ट्यशस।।" 

(ज्ञवनरुपी नौकव) 

 

सिवजवत प्रत्येक िनषु्ट्य "िी योग्य" सिजनुच जगत असतो, शकां र्व 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथान करतो. यव पवश्वाभशुिर्र चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवलव अपरवशधक भवर्नव आल्यविळेु त्यवची कवय श्थशत होते 

ह ेअजुानशर्र्षवदयोगवत ्पि होते. एकीकडे अजुानवलव दःुख होते र् 

कवया टवळिे ही त्यवची गरज बनते, तर दसुरीकडे ्र्तःच्यव 

भशूिकेलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ्र्तःलव ज्ञवनी ठरशर्तो.  

 

यव घटनेत अप्रत्यिपिे अज्ञवन र् ज्ञवन ह ेदोन्सही िदु्द ेशनिवाि होतवत. 

१. कवयवात सांिय शनिवाि िवल्यविळेु शनिाय घणे्यवस सिि नसिे 

ह ेअज्ञवन. २. िनषु्ट्य जो शनिाय करतो तो योग्य सिजनुच करतो 

शकां र्व (योग्य नसलव तरी) योग्य शसद्ध करण्यवसवठी "ज्ञवन"र्वपरतो. 

येथे "ज्ञवन" हव शर्र्षय येतो.  

 

भगर्दगीतव ज्ञवनवलव जगवतील सर्ाश्रेष्ठ ्थवन दतेे. ज्ञवनविळेु सांिय 

शिटतो. द्वन्सद्विशुक्त होते. शर्कवस होतो.  

र्ीतरवगभयिोधव िन्सियव िवि ्उपवशश्रतवः। 

बहर्ो ज्ञवनतपसव पतूव िद ्भवर्ि ्आगतवः।।(४-१०) 



 

आसशक्त, अपरवशधक भवर्नव यविळेु भय, िोध ह ेशर्कवर 

असतवत. सवहसवचव अभवर् यवचिळेु असतो. जीर्निवगवात 

ईश्वरवचव आश्रय यवचे िहत्र् "ज्ञवन " यव सांदभवातच भगर्दगीतव 

येथे ्पि करते.  

Courageous act : 

There is a close connection between fear and 

confidence. Fear and confidence in relation to 

courage can determine the success of a courageous 

act or goal.  

जीर्निवगवात भय शर्रुद्ध सवहस असते. ह ेसवहस दोन प्रकवरचे 

असते. भौशतक(Physical courage) र् नैशतक(Moral 

courage).  

Physical courage is bravery in the face of physical 

pain, hardship, even death or threat of death,  

while moral courage is the ability to act rightly in 

the face of popular opposition, shame, scandal, 

discouragement, or personal loss.  



अजुानवलव "नैशतक"यव सांदभवातच सांिय शनिवाि होतो. म्हिनु 

नैशतक सवहसवची(Rightous act) गरज असते. यवचसवठी 

भगर्दगीतेचव सांदिे आह,े  

अशपचेत ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्ति।् 

सर्ां ज्ञवनप्लरे्नैर् र्शृजनां सन्सतररष्ट्यशस।।(४-३६) 

 

अथवात ज्ञवनरुपी नौकेद्ववरव (दःुखिय)पवपरुपी सिदु्रवतनु तरुन जवतो.  

यवप्रिविे चवांगलेपिव सिि होण्यवसवठी [जीर्निवगवात ईश्वरवचव 

आश्रय(अितृत्र्वय कल्पते) र् (सिपाि)भशक्त] १. अज्ञवनवचे 

शनर्वरि र् २. शर्कवस-सवधनव होण्यवसवठी ज्ञवन यव दोन्सही सांदभवात 

(नौकेसिवन) िहत्र्वची भशूिकव बजवर्ते.  

 ************* 

  



 (४-३७) 

************************ 

यथव एधवांशस सशिद्धो अशग्नः भ्िसवत ्कुरुते अजुान। 

ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत ्कुरुते तथव।। 

************************ 

(४-३७)शर्र्षय ५९५ : 

"यथव एधवांशस सशिद्धो अशग्न भ्िसवत ्कुरुते अजुान" 

(ज्ञवनवशग्न-शर्कवसवत्िक अशग्न) 

 

 

ज्ञवनवशग्न: 

जीर्नशर्कवसवत ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांची शनशित भशूिकव 

भगर्तगीतव ्पि करते. हव सिन्सर्य "यज्ञ" यवद्ववरे सवधललेव आहे. 

सशृिचि प्रर्तानवत यज्ञ िहत्र्वची भशूिकव बजवर्ते.  

यज्ञवथवात ्किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः। 

तदथां किा कौन्सतेय िकु्तसांगः सिवचर।।(३-९) 

 

सशृिचिप्रर्तान: 

अन्सनवत ्भर्शन्सत भतूवशन पजान्सयवत ्अन्सन सांभर्ः। 



यज्ञवत ्भर्शत पजान्सयो यज्ञः किा सिदु्भर्ि ्।।(३-१४) 

 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

 

जीर्नशर्कवस: 

इांशद्रयवशग्निध्ये शर्र्षय(इच्छव)भ्ि होतवत. आत्िसांयिवशग्न 

(दृढशनिय) िध्ये इांशद्रयकिा भ्ि होतवत. ज्ञवनवने 

आत्िसांयियोगवशग्न प्रशदि होतो.  

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीपीते।।(४-२७) 

 

जसे अशग्न सर्ा लवकडवांनव भ्ि करतो. तसेच ज्ञवनवशग्न किवातील 

किवचे, सांियवचे, सर्ा किवाचे भश्िकरि करते.  

 

यथव एधवांशस सशिद्धो अशग्न भ्िसवत ्कुरुते अजुान। 

ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत ्कुरुते तथव।।(४-३७) 

 

सवर : 



 

"Just as a candle cannot burn without fire, men 

cannot live without a spiritual life. " 

-Buddha 

 

भगर्तगीतेत अशग्न यव िब्दवचव प्रयोग ज्ञवन, यज्ञवतील अशग्न 

यवद्ववरे शर्कवसवत्िक अथवाने आलेलव आहे. सिवजवत शचांतवशग्न, 

िोधवशग्न यव शर्ध्र्ांसक अशग्नची ओळख असतेच. शर्ध्र्ांसक 

अथवाने "कवि(Limitless desire)" यव िब्दवचव प्रयोग केलेलव 

आह.े ज्यविळेु बशुद्धनवि होतो, अथवात ज्ञवनवर्र आर्रि असते.  

आर्तृां ज्ञवनि ्एतेन ज्ञवशननो शनत्यरै्ररिव। 

कविरुपेि कौन्सतये दषु्ट्परेूि अनलेन च।।(३-३९) 

 

जीर्नवतील शर्ध्र्ांसक अशग्नलव सकवरवत्िक/शर्कवसवत्िक 

ज्ञवनवशग्नने Replace करवरे् हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 

******* 

 

(४-३७):"ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत ्कुरुते तथव" 



 (व्यर्हवर, आदिा र् ज्ञवन) 

 

सिवजवत व्यर्हवर असतो. व्यर्हवरवलवच आदिवाचव िलुविव 

दऊेन ्र्तःच्यव व्यर्हवरशसशद्धसवठी आपले ित लवदिे िोर्षिवचे 

कवरि ठरते. ह ेकवला िवक्साने दिार्नु शदले. व्यवर्हवररक 

िोर्षिविळेुच िहवभवरतवत धिायदु्ध ठरते. पि प्रत्यि यदु्धवचे रे्ळी 

अजुान दःुखी होतो, गोंधळतो र् यदु्ध न करिे योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी आदिवाचव िलुविव दतेो.  

 

ज्ञवन: 

अजुान चवांगलव िनषु्ट्य असनुही त्यवलव पवपवचव सांिय यतेो. त्यवची 

Priority दःुख टवळण्यवची असली तरी यदु्ध करण्यवलव पवप 

ठरशर्तो. अजुान अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरर्ीत आह,े ह ेर्व्तर् श्रीकृष्ट्ि 

दिार्नु दतेवत . आदिवािळेु शनिवाि िवलेलव गोंधळ दरु 

करण्यवसवठी "ज्ञवन" असते. यविळेु "ज्ञवन" (What is 

wisdom?Purpose of Knowledge)हव शर्र्षय पटलवर्र येतो.  

 

किा: 

सिवजवत चवांगलेपिव यव सांदभवात प्रबोधन होते. पि Mental 

poverty, Negative mindset, भय िनषु्ट्यजीर्नवतील 



अडथळव असते. यवर्र उपवय करिे िनषु्ट्यवची Priority असली 

पवशहजे, यवचसवठी किा ह ेिहत्र्वचे सवधन आह ेहवच सांदिे 

भगर्तगीतव दते आह.े  

 

 *What circumstances drives our life? 

 

"There might number of circumstances, emotions, 

values drives the life. But it is response either fear or 

faith cause the drive. Fear arrest the devepopement 

and keeps life stagnant. Faith motivate life to get 

ahead.  

Fear & Mental poverty: 

Fear is a state of mind. Fear is an uncomfortable 

emotion that causes a person to feel threatened or 

believe that something or somebody will afflict 

them or cause them some sort of pain. It is mental 

poverty that if left untreated can hinder us from 

achieving our full potential.  

Mental poverty & Negative mindset: 



Mental poverty can spread like an uncontrollable 

forest fire if you do not stop the mindset in its 

tracks. This negative mindset can be passed along to 

your progeny if you do not fight to control it. " 

नकवरवत्िक िवनशसकतव अज्ञवनवचे कवरि ठरते. तर सकवरवत्िक 

िवनशसकतेसवठी ज्ञवन असते. यवच पवश्वाभशुिर्र "र्तािवनवत 

ज्ञवनवचव आश्रय"हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

ज्ञवनवशग्न: 

जीर्नवचे ज्ञवन, जीर्निवगवाच ेज्ञवन हव प्रत्येक िनषु्ट्यवसवठी 

शजव्हवळ्यवचव प्रश्न असतो. जीर्नवची सविवन्सय Level नसैशगाक 

(प्रकृशत)असते. िनषु्ट्य आपल्यव ्र्भवर्शनयत प्रकृशतनसुवर जगत 

असतो. यवच िवगवात सखुदःुख अनभुर्त असतो. यवलवच िनषु्ट्य 

व्यवर्हवररक जगिे जवितो. अजुान (व्यवर्हवररक)किा करण्यवच्यव 

िवगवार्र असतवांनवच यव Mental poverty ची ओळख होते, 

अज्ञवनवची ओळख होते.  

(क्लैब्यां िव्ि गिः पवथा... २-३) 

 

 ज्ञवनविळेु शर्श्ववस असतो. तर भयवचे कवरि अज्ञवन असते. 

अथवात जीर्नवत ज्ञवनवचव आश्रय शर्श्ववस दतेो. "ज्ञवन" यवच 



सांदभवात ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी भगर्तगीतव 

अध्यवत्िज्ञवन सवांगते, ज्यविळेु "अितृत्र्वय कल्पत"े हव 

शर्कवसिवगा(२-१५) जवितो. व्यर्हवरिवगवातील सकवि कवया 

शनष्ट्कवि कवयवात Transform होते.  

अशपचेत ्अशस पवपेभ्यः सरे्भ्यः पवपकृत्ति।् 

सर्ाज्ञवनप्लरे्नैर् र्शृजनां सांतररष्ट्यशत।।(४-३६) 

 

यव िवगवार्र योग्य-अयोग्य(पवप-पणु्य) यव द्वांद्ववपवसनु िकु्त असतो. 

अथवात शर्चशलत होत नवही. किा ईश्वरभशक्तसवठी यव भवर्नेने 

केल्यव जवते. जीर्निवगवात किवातील द्वांद्विशुक्तसवठी ज्ञवन यव 

सांदभवात ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवशग्न ठरतो. जसव अशग्निळेु कवि 

भ्ि होतवत, तसेच जीर्निवगवातील किा(योग्य र्व अयोग्य) 

ज्ञवनविळेु भ्ि होते.  

 

यथव एधवांशस सशिद्धो अशग्नः भ्िसवत ्कुरुते अजुान। 

ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत ्कुरुते तथव।।(४-३७) 

 *********** 

  

  



(४-३८) 

************************ 

न ही ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते। 

तत््र्यां योगसांशसद्धः कवलेन ्आत्िशन शर्न्सदशत।। 

"************************ 

- 

(४. ३८)/१: 

"न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते" 

 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव कवळ (१५रे् ितक) यरुोपवतAge of 

Reasoning/Enlightenment Age म्हिनु ओळखल्यव जवते. 

व्यर््थवपन िेत्वत Success stories चव हवर्ाडा िध्ये अभ्यवस 

होतो. अथवात जगवतील चवांगलेपिवचव, ज्ञवनवचव आदर 

होतो!श्र्कवर होतो.  

"Let all the noble thoughts come to us from the 

Universe" 

 

जीर्न सांघर्षा आह,े ह ेघोर्षर्वक्य आपि ऐकत असतो. हव सांघर्षा 

म्हिजे जीर्नवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवची (सकवरवत्िक) िवनशसकतव 



असते. जीर्नवत प्रश्न आह,े दःुख आह,े अडचिी येतवत. म्हिनुच 

िनषु्ट्य (प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी) कवयारत असतो. पि उपवय न करतव 

केर्ळ शनशककयतेचे सिथान करिे र् आपि योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी उपलब्ध ज्ञवनवचव र्वपर करिे ही शर्द्वत्तव नसनु 

नकवरवत्िक िवनशसकतेचे प्रदिान असते. अज्ञवन असते!यवच 

िवनशसकतेन ेजगत रवशहले तर सतत शटकव करण्यवची सांर्य जडते. 

यविळेु जगवतील चवांगलेपिवचे दिान होत नवही. भगर्तगीतेने 

(ज्ञवन-अज्ञवन यवसांदभवातील) यवच िळु िदु्यवलव highlight केले 

आह.े र् जीर्नवत ज्ञवन र् अज्ञवन यव शर्र्षयवर्र प्रकवि टवकलव 

आह.े यवचिळेु "जीर्नवतील अज्ञवन" यव सांदभवात अज्ञवन, िढु, 

शर्िढुवत्िव असे िब्दप्रयोग आलेले आहते.  

 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्।(३-२६) 

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनरु्षीं तनुां आशश्रतः।(९-११) 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े जीर्नवत ज्ञवन म्हिजे प्रकवि असतो 

र् अज्ञवन अांधवर असते. ही भशूिकव सिजली तर धिाही कळेल. 

धिा कळलव तरच अधिा कळेल. यवर्रुन भगर्तगीतव धिवापेिव 

ज्ञवनवलव िहत्र् दते आह,े ह े्पि होते. म्हिनु म्हटले,  



न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

 

****** 

(४. ३८)/२:" न शह ज्ञवनेन सदृिां " 

जगवतील सर्ा िवस्रच नव्ह ेतर सर्ा धिािवस्र यवांतील ज्ञवनवच्यव 

उत्पशत्तचे िळु ज्ञवनवतच आह.े र् हे िळु ज्ञवन ईश्वर आहे. यवच िळु 

ज्ञवनवचव(ईश्वर) अांि िनषु्ट्यवच्यव शजर्ीत तत्र्वत (हृदयी) र्वस 

करते. हचे ज्ञवनतत्र् सर्ा सशृििी जोडले असते.  

सर्ाभतूेर्ष ुएनैकां  भवर्ि ्अव्ययि ्इिते। 

अशर्भक्तां  शर्भके्तर्ष ुतद ्ज्ञवनां शर्शद्ध सवशत्र्कि ्।।(१८-२०) 

जीर्नवांत, सिवजवत प्रश्न असतवत. हचे प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी ज्ञवन 

असते. यव सांदभवात ज्ञवनवची भशूिकव प्रकविवची असते. जी 

अज्ञवनरुपी अांधवरवलव छेद दतेे.  

दसुर् यव िहवयदु्धवचव र्िर्व जगभर पसरलव. हव र्िर्व 

ििशर्ण्यवसवठी यदु्धपवतळीर्र सांिोधन िवले. शर्ध्र्ांसक 

अिबुवॅॅम्ब यवांतनुच जन्सिवलव आलेत. १९३९ िध्ये सरुु िवलेले 

यदु्ध १९४५ च्यव उत्तरवधवात सांपिुवत आले. यवांतील शर्ध्र्ांसवने 

शर्ज्ञवन आशि िवनर्तव यव शर्र्षयवलव जन्सि शदलव. जसव "धिा 

आशि िवनर्तव", "ईश्वर र् शर्ज्ञवन" हव शर्र्षय अजनुही चशचाल्यव 



जवतो. शर्ज्ञवन असो र्व धिा जगवत िवनर्तेचव सांदिे दणे्यवसवठीच 

( सर्ाभतूशहतेरतः) भगर्तगीतेचव उदय िवलव.  

असरुिशक्तिळेु जेंव्हव िवनर्तव धोक्यवत येते, त्यवलव भगर्तगीतव 

अधिवाचव उदय म्हिते.  

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनभार्शत भवरत। 

अिव श्थशतत चवांगले असो र्व शर्द्ववन यवांनवही ्र्तःच्यव जीर्नवत 

सांिय उत्पन्सन होतो. असवच सांिय अजुानवच्यव हृदयी उत्पन्सन 

िवलव. यदु्धपवतळीर्रच हव प्रश्न सोडशर्तवांनव भगर्तगीतव 

जगवसिोर आली. र् त्यवांत िनषु्ट्यजीर्नवांतील "ज्ञवन "यव 

सांदभवातील भशूिकव" किी असते" र् "किी असवर्ी" यवचे 

ज्ञवन(What is and What should be) ्पि होते. जगवतील 

तत्र्ज्ञ Knowledge vs Wisdom यव शर्र्षयवर्र यवचिळेु 

प्रकवि टवकत असतवत. र् यवांत Wisdom शजांकत असते.  

"The experience gathered from books, though often 

valuable, is but the nature of learning; whereas the 

experience gained from actual life is one of the 

nature of wisdom. " 

Samuel Smiles 

ज्ञवन सांियिकु्त करते, शर्श्ववस दतेे. र्तािवनवत िनषु्ट्य शिशित होतो. 

पि यव ज्ञवनवचव उपयोग जीर्नशर्कवसवत होिे िहत्र्वचे असते. 



अजुानवलव धिाज्ञवन होते, पि ते ज्ञवन त्यवचव प्रश्न(यदु्ध करिे योग्य 

शक अयोग्य?) सोडर् ुिकत नवही. यवउलट आपल्यव शनशककयतेचे 

सिथान करण्यवसवठी यव ज्ञवनवचव उपयोग करतो. भगर्तगीतेचे 

सर्वात िहत्र्वचे योगदवन यवच सांदभवात आह.े िनषु्ट्यवलव अज्ञवनी र् 

ज्ञवनी भशूिकेतील भेद दिाशर्ते.  

 

जगवत र्वद कोितेही असोत, िनषु्ट्यवलव त्यवच्यव जीर्नवतील 

अज्ञवनरुपी अांधवर छेदिे, केर्ळ त्यवचेच दवशयत्र् असते. 

िनषु्ट्यजीर्न ईश्वरवचे Gift आह.े त्यवच ईश्वरवचव आश्रय करिे 

म्हिजे ज्ञवनवचव आश्रय करि ेअसत,े ह ेसत्य भगर्तगीतवच केर्ळ 

्पि करत.े  

"न ही ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।"(४-३८) 

 *********** 

  

  



 (४-३९) 

************************ 

श्रद्धवर्वन लभते ज्ञवनां तत्परः सांयतेंशद्रयः। 

ज्ञवनां लब्ध्र्व परवां िवांशतां अशचरेि अशधगच्छशत।। 

************************ 

 

(४. ३९)/१:" श्रद्धवर्वन लभते ज्ञवनां" 

 

Ego=1/Knowledge 

" More the knowledge lesser the ego, lesser the 

knowledge more the ego. " 

Albert Einstein 

 

अल्बटा आई ा्ं टवईनने िनषु्ट्यजीर्नवतील ज्ञवन र् अहांकवर यवचे 

सशिकरि िवांडले. भगर्तगीतेने जीर्निवगवात ज्ञवन र् ईश्वर यवांचव 

सांबांध ्पि केलव. ज्ञवनवचव आश्रय करण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय 

आह,े अहांकवरविळेु अज्ञवनवचव आश्रय असतो ह ेसतु् ्पि केले. 

"अहांकवर "िब्द अिवश्वत प्रकृशतसवठी, तर "ज्ञवन" िब्द िवश्वत 



ईश्वरवसवठी र्वपरलव. यव आधवरवर्रच जीर्निवगा "ितृ्योिवां 

अितृांगिय" बनतो.  

 

अजुान दःुखी, अिवांत होतो. शनशककयतेचे सिथान करतो. 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. अिवांतीचे कवरि अज्ञवन असते. यवतनु 

िनषु्ट्यवच्यव दबुालतेची ओळख होते. अज्ञवनवची ओळख होते. 

अज्ञवन असिे हव दोर्ष नवही पि अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ि ेहव दोर्ष 

ठरतो. िनषु्ट्य ज ेकरतो र्व करीत नवही, ही भशूिकव योग्य सिजनुच 

घेतो. शनशककयतेचेही सिथान योग्य सिजनुच करतो. हव दोर्ष 

अहांकवरविळेु असतो र् हचे श्रीकृष्ट्ि दिार्नु दतेवत.  

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

*ज्ञवन 

िनषु्ट्यजीर्नवत दःुख, अिवांती येते, अडचिी येतवत. आधशुनक 

शर्ज्ञवनवच्यव इशतहवसवचे अर्लोकन केले तर जेंव्हव जेंव्हव अडचिी 

जविर्ल्यव, अडचिीचे कवरि िोधल्यव गेले. आकेशिशडजने 

Gravity िोध लवर्लव र् सोन्सयवतील भेसळ कळली. 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव िवांशतिळेु यरुोपवत १५रे् ितक 

"Enlightenment Age" सांबोधल्यव गेले.  

 



शिििवतनु ज्ञवन प्रवि होते. यव ज्ञवनवचव उपयोग व्यवर्सवशयक 

कवयवात होतो. ह ेव्यवर्हवररक सत्य आपि जवितो. र्तािवनवत 

शििि सर्वांनव उपलब्ध आह.े यवतनु ज्ञवनशर्ज्ञवन प्रवि होते. 

्र्तःलव कवयारत करिे यवसवठी शर्कवसवचव िवगा जवििे र् 

कवयवाचव िवगा ठरशर्िे यवचे िहत्र् आह.े यव कवयवाच्यव सांदभवातच 

ज्ञवनवचे िहत्र् भगर्तगीतेने ्पि केले आह.े िवगवातील 

सांियिशुक्तसवठी ज्ञवनवचव उपयोग होतो. अहांकवरविळेु र्व्तर् 

श्र्कवरीत नवही. म्हिनु ज्ञवनवचव आश्रय करण्यवसवठी ईश्वरवचव 

आश्रय असतो.  

 

श्रद्धवर्वन लभते ज्ञवनां तत्परः सांयतेंशद्रयः। 

ज्ञवनां लब्ध्र्व परवां िवांशतां अशचरेि अशधगच्छशत।।(४-३९) 

 

"श्रद्धव" यव सांदभवातच सिवजवत "श्रद्धव" ज्ञवनशर्रोधी आह ेअसव 

सिज असतो, पि भगर्तगीतव "श्रद्धवर्वन लभते ज्ञवनां" सवांगते 

असव हव शर्रोधवभवस जविनु घेिे िहत्र्वचे आह.े तरच 

भगर्तगीतेनसुवर "ज्ञवन म्हिजे प्रकवि आह े" ह ेकळेल . 

जगवतील यव सत्यवतनुच जीर्निवगवातील अडथळव दरु 

करण्यवसवठी "अहांकवर" र् "ईश्वर" यवांची शनशित भशूिकव जवििे 

आर्श्यक ठरते.  



 

 भगर्तगीतेने "ज्ञवन" सर्ाश्रेष्ठच म्हटलेले आह.े जीर्नशर्कवसवत 

कवया सवधन असते. ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव कवयवात उपयोग होतो, तर सर्ा 

कवयवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते. यव सतु्वद्ववरे सर्ा ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

स्त्रोत ईश्वर आह ेहे सत्य ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. 

यविळेु "ज्ञवन" यव सांदभवात जीर्नशर्कवसवचव िवगा "तिसो िव 

ज्योशतगािय" होतो. (अांधवरवतनु प्रकविवकडे) 

 

*चवांगलेपि (सत) 

अजुान चवांगलव (दरै्ीगिुी) िनषु्ट्य असतो. यवच चवांगलेपिविळेु 

दःुखी होतो. आपल्यव शनशककयतेचे सिथान करतवांनव ्र्तःलव 

लोभी ठरशर्तो र् आपल्यव कवयवालव पवप ठरशर्तो. पवप-पणु्य 

यवशर्र्षयीचे भेद चवांगलेपि, ईश्वरश्रद्ध, धवशिाक सांदभवात असते. 

शकशता-अपशकशता यवशर्र्षयीचव भेद चवांगलेपि सांदभवात असतो. 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवचे अज्ञवन दिार्नु दतेवांनव त्यवची भशूिकव ्र्गा र् 

शकशता यव दोहोसांदभवात शर्रोधवभवसी आह ेह े्पि करतवत. 

भगर्तगीतेने "चवांगलेपि" यव सांदभवात प्रकृशततील "सत"गिु, सत 

िवगा ्पि केलव, ज्यविळेु "किा" सांदभवात जीर्निवगा "असतो िव 

सतगिय" होतो.  

 



*अहांकवर 

सिवजवत "अहांकवर" िब्द गर्ा, दपा यव अथवाने ओळखल्यव जवतो. 

भगर्तगीतव अहांकवरवचव आश्रय अिवश्वतवचव आश्रय(अज्ञवन 

असले तरी र्व्तर् न श्र्कवरतव "िी योग्य" असे सिथान) यव 

अथवाने ्पि करते. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे यवचे कवरि 

अहांकवरवचव आश्रय असतो. अहांकवरवचे Replacement 

होण्यवसवठी ईश्वरज्ञवन (िवश्वत) असते.  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे।...  

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत।(१८. ५९-६२) 

 

 

**********० 

(४. ३९)/२ : 

"ज्ञवनां लब्ध्र्व परवां िवांशतां अशचरेि अशधगच्छशत" 

(जीर्नवत ज्ञवनवची भशूिकव) 

 

भगर्तगीतेनसुवर जीर्निवगवात ज्ञवनवची भशूिकव प्रकविवची असते. 

ज्ञवनविळेु कवय योग्य आह ेह े्पि होते र् कवयाशनिय एक होतो, 

िवगवात दृढतव असते, शनषे्ठने कवया करतो. शर्श्ववसवने िवगा चवलतो, 



िवांशत अनभुर्तो. यवप्रिविे जीर्निवगवात ज्ञवनवचव सांबांध कसव 

आह ेह े्पि िवले आह.े यवच सांदभवात ज्ञवन र् ईश्वर यवांचव सांबांध 

्पि केलव आह.े यवनसुवर ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत ठरतो. म्हिनु 

ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव आश्रय ठरतो. ईश्वरवर्र श्रद्धव ज्ञवनवर्र 

श्रद्धव(vice a versa) असत,े हव र्तािवनवत आर्श्यक असलेलव 

िहत्र्वचव पैल ुभगर्तगीतेने ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि करुन दिाशर्लव 

आह.े  

 

ज्ञवनां लब्ध्र्व परवां िवांशतां अशचरेि अशधगच्छशत।(४-३९) 

 

िनषु्ट्य सखुवसवठी जगतो, ह े्र्वभवशर्क आह.े अजुान दःुखविळेु 

शनयतकवया टवळतो. कवय योग्य(यदु्ध-शनयतकवया करिे योग्य शक 

अयोग्य)ह ेकळत नवही. ह ेर्व्तर् असते. त्यवलव त्र्रीत शनर्ड 

करवयची असते, म्हिनु दःुख टवळिे श्रये्कर जविनु यदु्ध न करिे 

ही शनर्ड करतो. आपली भशूिकव योग्य आह ेह ेदिाशर्ण्यवसवठी 

त्यवलव यदु्ध करिे अयोग्य आह ेह ेशसद्ध करवयचे असते. अथवात 

येथे ज्ञवनवची भशूिकव शनशककयतेलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी असते.  

 

अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत।(४-४०) 



अजुान सांियविळेु अिवांत असतो, अिवांत िनवलव िवांत 

करण्यवसवठी सिथान भवष्ट्य बोलतो, यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करतो. 

प्रत्यिवत िवगवातील सांिय अज्ञवन असते. ज्ञवनवने िवांशत शिळते, 

िवगा शर्श्ववसवने चवलतो.  

 

यवप्रिविे "कवय अयोग्य आह े"ह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरिे 

र् "कवय योग्य आह े"यवर्र शर्श्ववस येण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरिे 

यवतील भदे भगर्तगीतव ्पि करते. यवच सांदभवात भगर्तगीतव 

पढेु ्पि करते,  

 

कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु। 

सर्ाकिाफलत्यवगां प्रवहुः त्यवगां शर्चििवः।।(१८-२) 

 कुिी शर्द्ववन कवया कवम्य आहते म्हिनु सांन्सयवस पत्करतवत तर 

कुिी अनभुर्ी जविकवर शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र जीर्नशर्कवसवत 

र्वपरतवत. जीर्नशर्कवसवत कवयवाची भशूिकव हवच भगर्तगीतेचव 

िहत्र्वचव शर्र्षय आह.े यवच अनरु्षांगवने ज्ञवनवचे िहत्र् ्पि होते. 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी कवयवालव दोर्षी ठरशर्िे यव 

सांदभवात म्हिनुच म्हटले, अशग्नतील धरु हव अशग्नचव दोर्ष ठरत 

नवही.  

 



सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यजेत ्। 

सर्वारम्भवशह दोरे्षि धिेुन अशग्न इर् आर्तृवः।(१८-४८) 

 

सिवजवत कवय अयोग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी शर्द्वते्तच े

धिवसवन सरुु असते. अांधवर आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवची 

गरज नसत,े तर अांधवर शिटशर्ण्यवसवठी प्रकविवची गरज असते. 

हीच ज्ञवनवची जीर्नवत भशूिकव आह.े  

 

अथवात अज्ञवनवचव अांधवर सिवजवतील असो र्व जीर्नवतील असो, 

तो ज्ञवनवनेच दरु होतो.  

 

"Better to light a candle than to curse the darkness. " 

***००० 

(४-३९)/३: 

"ज्ञवनां लब्ध्र्व परवां िवांशति ्अशचरेि अशधगच्छशत" 

(Secret of Confidence, Peace) 

 



्र्तःच्यव जीर्नवचे ज्ञवन र् उपलब्ध ज्ञवनशर्ज्ञवन यव दोन शभन्सन 

बवबी असल्यव तरी पर्परपरुक आहते, हव भगर्तगीतेचव 

िहत्र्वचव सांदिे आह.े  

 

न शह ज्ञवनेन् सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 

 

ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह.े पि जीर्नवत" ज्ञवनी असिे" यवच सांदभवात 

िनषु्ट्य भ्रिवत असतो. अजुान दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध करिे र् 

शनशककयतव यवत शनशककयतव शनर्डतो. यव भशूिकेचे "ज्ञवनी" सिजनु 

सिथान करतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी बवह्ज्ञवनवचव 

उपयोग करतो. यवचवच अथा िनषु्ट्य आपली दबुालतव सविर्थया 

शदसवर्ी यवसवठी "ज्ञवनी"सिजनु भवष्ट्य करतो, यविळेुच "ज्ञवनी 

असिे" यवचव भ्रि िनषु्ट्यवलव होतो.  

 

ज्ञवनविळेु आत्िशर्श्ववस असतो, िवांशत शिळते अथवात सांियिकु्त 

असतो, द्वांद्विकु्त असतो. भयिकु्त असतो.  

 

श्रद्धवर्वन ्लभते ज्ञवनां तत्परः सांयतेंशद्रयः। 

ज्ञवनां लब्ध्र्व परवां िवांशति ्अशचरेि अशधगच्छशत।।(४-३९) 



 

जीर्नवचे ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरज्ञवनवचव उल्लेख "ज्ञवन"र् "श्रद्धव" 

यव सांदभवात आलेलव आह.े यवच आधवरवर्र "अितृत्र्वय कल्पते" 

हव जीर्नशर्कवसवचव िहविवगा बनतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत 

नवही. द्वांद्विकु्त असतो. कवयवाचव एकशनिय असतो. शनशित शदिेने 

शर्कवसवचे िवगाििि असते. शनष्ट्कवि किा अथवात "योगः किास ु

कौिलि ्" सवध्य होते.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यवचवच अथा ज्ञवनविळेु नकवरवत्िक Attitude सकवरवत्िक 

Attitude िध्ये बदलते. दबुालतव सविर्थयवािध्ये, अडचिी 

सांधीिध्ये बदलते. This is true purpose of "ज्ञवन" as 

highlighted by Bhagwatgeeta.  

*********** 

  



 (४-४०) 

************************ 

अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत। 

नवयां लोकोअश्त न परो न सुखां सांियवत्िनः।। 

************************ 

 

(४. ४०)/१ : 

"अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत" 

 (Wisdom of Darkness) 

 

जगवत नर्शपढी सखुवने जगण्यवचे ज्ञवन शिळवरे् म्हिनु शििि घेत 

असते. अजुानवनेही शििि घतेले. पि प्रत्यि जगतवांनव िवगवात 

अडथळव जविर्तो, र् त्यवच ेज्ञवन यव अडथळ्यवलव clear करु 

िकत नवही. आपले अज्ञवन न श्र्कवरतव जी 

(शनशककयतेची)भशूिकव घतेो, त्यवचे सिथान करीत जगण्यवचव 

प्रयत्न करतो.  

 



सिवजवत शनशककय असले तरी त्यवचे सिथान करिे, (्र्तःची चकु 

न जवितव)इतरवांच्यव चकुव कवढिे र् शटकव करिे. यव भवष्ट्यवचेच 

दिान होते. यव अर््थचेे कवरि भगर्तगीतवच ्पि करते.  

 

िविपेुत्य पनुजान्सिदःुखवलयि ्अिवश्वति ्!(८-१५) 

 

अिवांत िनवने "कशठि-कशठि" करीत जीर्न जगत रवहि ेर् त्यवच 

अर््थेत ितृ्य ुहोिे, असेच जन्सिितृ्यचुे फेरे सरुु असतवत. "ह े

दःुखवलयच आह,े "अिी सरळ भवर्षव भगर्तगीतव र्वपरत.े यव 

दःुखवलयवलव सखुवलय जविण्यवसवठी, करण्यवसवठीच ज्ञवन आह.े 

म्हिनु अजुानवलव सवर्ध करते,  

 

अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत। 

नवयां लोकोअश्त न परो न सुखां सांियवत्िनः।।(४-४०) 

 

आपले अज्ञवन, चकु कबलु न करिे ;अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधिे र् 

ज्ञवनी सिजनु दसुर् यवच्यव, जगवच्यव चकुव कवढिे र् (्र्तःलव 

ज्ञवनी सिजत असलव तरी!) अिवांत िनवने जीर्न जगत रवहिे. यव 

अर््थेिळेु नव जगतवांनव िवांशत नव ितृ्यनुांतर? यव एकवच पि अशत 

िहत्र्वच्यव िदु्यवर्र भगर्तगीतव जगवसिोर आली.  



 

िनषु्ट्य सखुवसवठीच कवया करतो. पि यवच िवगवात दःुखवच्यव 

Trapिध्ये सवपडतो, तेंव्हव दःुख टवळण्यवसवठी alternative 

िोधतो. अजुानवने शनशककयतव हचे alternative option 

श्र्कवरल.े िनसिवधवनवसवठी (सिथान)भवष्ट्य बोलतो. ही नैसशगाक 

अर््थव असते. अथवात येथे त्यवलव सखुवचेच ज्ञवन(अिवश्वत सखु 

-शर्र्षयइांशद्रयसांयोग र् िवश्वत सखु-आत्िबशुद्धःप्रसवदजि ्) नसते, 

यविळेु शनशककयतव श्र्कवरतो.  

 

"किा" िनषु्ट्यवलव शर्कवसवसवठी शिळवलेले Bornfree सवधन 

आह.े ज्ञवनवने यवच किवालव किाकौिल्य बनशर्तो. यवच किवालव 

भगर्तगीतव प्रवधवन्सय दते आह.े किवाचे ज्ञवन, कौिल्य जविले तर 

ज्ञवनवचे िहत्र् कळते, कवरि "ज्ञवन" सर्ाश्रेष्ठ आह.े ज्ञवनच अांधवर 

दरु करत.े र् शर्श्ववस दतेे.  

येथे जीर्नवतील अज्ञवनवलव "ज्ञवन"सांबोधिे हचे अज्ञवन ठरते. हचे 

Delusion (False belief) ठरते. म्हिनु यव सर्ाश्रेष्ठ ज्ञवनवचव 

आश्रय करण्यवसवठी ईश्वरश्रद्धव उपयोगी ठरते. कवरि ईश्वरच 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव िळु स्त्रोत आह.े  

 



यवप्रिविे र्व्तर्वचव श्र्कवर करुन आपले अज्ञवन कबलु करिे 

Wisdom of Darkness ठरते. जीर्निवगवातील हव अांधवर 

जवििे र् अांधवर दरु करण्यवसवठी ज्ञवनवचे र् श्रदे्धचे िहत्र् जविले 

तर जि ुकिा आशि ज्ञवन जीर्नशर्कवसरथवची दोन चवके आहते 

यवची खवत्ी होते.  

 

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

 

 

************ 

(४. ४०)/२ : " सांियवत्िव शर्नश्यशत" 

 

सकवरवत्िक शर्चवरवत शर्श्ववस असतो र् नकवरवत्िक शर्चवरवत 

सांिय असतो, ह ेसत्य आपि जवितो. म्हिनु व्यर्हवरवत *Be 

Positive, *Change your thoughts, *War is won in 

mind असे Slogans ऐकत असतो. यवच सांदभवात Law of 

attraction(Part of Universal law-Law of Vibration) 

कवयारत असतो. (Negative energies attract negative 

energies and positive energies attract positive 

energies. )अथवात शर्चवर शर्चवरवलव आकशर्षात करतो. 



नकवरवत्िक नकवरवत्िक शर्चवरवलव र् सकवरवत्िक सकवरवत्िक 

शर्चवरवलव.  

 

नकवरवत्िक शर्चवरवचव उगि कसव होतो र् यवर्र उपवय 

भगर्तगीतव सवांगते.  

 

जगवच्यव इशतहवसवत दसुर् यव िहवयदु्धवने जगवलव हवदरव शदलव. 

शहटलरने "War is won in mind" यवचव उपयोग केलव. शनरविव 

पसरु नये म्हिनु र्वपरलेले गोबेल्स तांत् प्रशसद्ध आहे. र् जगत 

कल्यविवसवठी केर्ळ शर्ज्ञवन अपरेु आह.े ह ेजगवने अनभुर्ले. 

म्हिनु सकवरवत्िक होण्यवसवठी भगर्तगीततेील िवनसिवस्र 

जविनु घिेे जगवची र्तािवनवत गरज ठरते.  

 

दषु्ट्कृत्य करिवरे कुिवची परर्वनगी घेत नवही पि त्यवचबरोबर 

चवांगल्यव कवयवासवठीच अडथळव येतो. ह ेजग अनभुर्त असते, 

ऐकत असते. चवांगलेपिव र् र्वईटपिव हव भेद भगर्तगीतते ्पि 

होतो.  

 

चवांगले म्हिजे "सत". ईश्वरवर्र श्रद्धव सत श्रद्धव असते. र् यवसवठी 

"सत ज्ञवन "कवय आह,े ह ेभगर्तगीतव सवांगते.  



 

सर्ाभतूेर्ष ुएनैकां  भवर्ि ्अव्ययि ्इिते। 

अशर्भक्तां  शर्भके्तर्ष ुतद ्शर्शद्ध सवशत्र्कि ्।।(१८-२०) 

 

एकत्र्वचव भवर् प्रेि, चवांगलेपिव, कल्यविभवर् असतो. यव ज्ञवनवने 

हृदय्थवनी ईश्वर आह ेह ेजवितो. म्हिनु चवांगल्यव पे्ररिव, प्रेि, 

कल्यविवचे शर्चवर आांतनु येतवत. यवच सांदभवात चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवलव(अजुानवलव) हृदयदौबाल्य अिोभशनय आह ेअसे 

श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत. कवरि यवच िवनशसकतेतनु नकवरवत्िक शर्चवर 

कसव जन्सि घतेो ह ेअजुानवच्यव भशूिकेतनु कळते. यवांत िोहविळेु 

Senses िन active होते र् अहांकवरवद्ववरे प्रज्ञवर्वदी(िी योग्य ह े

शसद्ध करण्यवसवठी र्वपरलेले ज्ञवन) भवष्ट्य करतो. ह ेनकवरवत्िक 

भवष्ट्य असते. प्रत्यिवत शचांतव, भय यवच दबुालतेतनु जन्सि घेते.  

 िवनशसक दबुालतेतनु उगि पवर्लेले नकवरवत्िक शर्चवर सिवज 

अनभुर्त असतो. म्हिनु िवका  ट्रे्न म्हितो,  

"Never argue with stupid. He will drag you to his 

level and beat with experience. " 

 किवािध्ये शर्श्ववस नसेल तर िनषु्ट्य द्वांद्ववच्यव(इच्छवदे्वर्ष) तवर्डीत 

सवपडतो, जसव अजुान सवपडलव. तरी िनषु्ट्य आपले अज्ञवन कबलु 

न करतव "योग्य, ज्ञवनी"जविनु सिथान करीत असतो र् येथेच 



नकवरवत्िक शर्चवर जन्सि घतेो. असे भवष्ट्य प्रज्ञवर्वद असतो. ह े

भगर्तगीतेत ्पष्ठ केले. म्हिनु 

"ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्" हव सांदिे शदलव. ज्यविळेु कवयवाचव िवगा 

दृढ होतो र् कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत)सवध्य करतो.  

"योगसांन्सय्त किवािां" 

म्हिनु दबुालतव, भय, नकवरवत्िकतव यवर्र िवत करण्यवसवठी 

भगर्तगीतव शनभाय होण्यवचे िवस्र सवांगते यवर्र श्रद्धव असवर्ी.  

 

"्र्ल्पि ्अशपअ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।"(२-४०) 

 

अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत।(४-४०) 

 

त्िवत ्अज्ञवनां सांभतूां हृत््थां ज्ञवनअशसन आत्िनः। 

शछत्त्रै्नां सांियि ्योगां आशतष्ठ उशत्तष्ठ भवरत।।(४-४२) 

******* 

(४-४०)/३: 

"नवयां लोकोअश्त न परो न सखुां सांियवत्िनः" 

 (भयवची िवनशसकतव vs शर्श्ववसवची िवनशसकतव) 

 



"Choice is the basis of every part of your existence, 

but so is fear. The difference is, choice creates 

movement, where fear limits movement. " 

Réné Gaudette 

सांिय िनषु्ट्यजीर्नवच्यव शर्कवसवतील अडथळव असतो. 

अज्ञवनविळेु सांिय असतो. सांियविळेु भय असते. ज्ञवनविळेु 

शर्श्ववस असतो. भय ही िवनशसकतव असते. म्हिनु जीर्नप्रर्वसवत 

"अज्ञवन vs ज्ञवन" यव सांदभवात "भयवची िवनशसकतव vs 

(आत्ि)शर्श्ववसवची िवनशसकतव" यवची शनर्ड करिे हव खरव प्रश्न 

असतो.  

 

अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत। 

नवयां लोकोअश्त न परो न सुखां सांियवत्िनः।।(४-४०) 

 

 र्व्तर् श्र्कवरले तर प्रश्नवची पवरदिाकतव यतेे. अजुानवचव प्रश्न 

त्यवच्यवसवठी ्र्वथा, लोभवचव आह ेशक त्यवगवचव?सत्कृत्य शक 

दषु्ट्कृत्य ?अथवात अधिवाचव आह ेशक धिवाचव?असव सांिय(Tie) 

शनिवाि करिवरव असतो. हवच Tie सोडशर्ण्यवसवठी भगर्तगीतव 

अध्यवत्िवचव उल्लखे करते अथवात ईश्वरवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह 



सवांगते. र्तािवनवत सांियिकु्त होण्यवसवठी ज्ञवन र् (कवयवाचव 

दृढशनिय करुन) "योगः किास ुकौिलि"् हव सांदिे आह.े  

 

त्िवत ्अज्ञवनसांभतूां हृत््थां ज्ञवनअशसन आत्िनः। 

शछत्रै्नां सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत।।(४-४२) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

ईश्वर, धिा, ज्ञवन आशि भगर्तगीतव 

 

आशथाक िोर्षि गलुविीचे कवरि ठरते म्हिनु जगवत 

्र्वतांत्र्यिवन्सत्यव िवल्यवत. र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव असनुही असे 

लिवत येते शक, आशथाक िोर्षिवचे फक्त Target बदलतवत, पि 

" िोर्षि" हव शर्र्षय तसवच जीर्ांत असतो. हव शर्र्षय (िवश्वत ) 

सिवजव्यर््थेचव असतो.  

डॉ. सर्ापशल्ल रवधवकृष्ट्िन म्हितवत, शर्ज्ञवनवच्यव आधवरवशिर्वय 

धिािवस्त्रे, सिवजिवस्त्रे पवांगळी ठरतील, तर सिवजिवस्त्रवच्यव 

सविवशजक बवांशधलकीशिर्वय शर्ज्ञवन आांधळे ठरेल.  

जगविध्ये ईश्वरवचे अश्तत्र् न िवनिवरे लोक असतवत.  



जगवतील कवांही लोक( Atheist) ईश्वर ही सांकल्पनव एकीकडे 

अांधश्रद्धव म्हिनु ठरर्ीत असतवत तर दसुरीकडे ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

र्वपर होण्यवसवठी ईश्वरज्ञवनवचे िहत्र् भगर्तगीतव सवांगते. 

ईश्वरश्रदे्धलव िहत्र् दतेे. ईश्वर िवनिवर् यवांिध्ये भयविळेु ईश्वर 

िवनिवरे असतवत. भगर्तगीतव भयिकु्त होण्यवसवठी 

(सांियिशुक्तसवठी) ईश्वरज्ञवनवचे िहत्र् सवांगते.  

God exist whether or not men may choose to believe 

in Him. The reason why many people do not believe 

in God is not so much that it is intellectually 

impossible to believe in God, but because belief in 

God forces that thoughtful person to face the fact 

that he is accountable to such a God.  

~ Robert A. Laidlaw  

 

ज्ञवन, कतृात्र् यवचे िहत्र् न जवितव (भयविळेु)अांधश्रदे्धलव लोक 

बळी पडतवत. म्हिनु अांधश्रद्धव शनिुालन Mission जगवत कवयारत 

आह.े अांधश्रद्धव अज्ञवनवचव भवग असतो. यवच अज्ञवनविळेु ज्ञवन, 

कतृात्र् यवचे िहत्र् िीि होते.  

अजुानवच्यव कतृात्र् िवगवातच सांिय उत्पन्सन होतो. अथवात 

अज्ञवनवचव अडथळव शनिवाि होतो. पि र्व्तर्(अज्ञवनवचव 



श्र्कवर ) न श्र्कवरतव शनशककयतेचे सिथान करतो. िनषु्ट्य 

्र्तःलव योग्य सिजनुच जगत असतो. म्हिनु सिथान करतो र् 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. सिवजवत ज्ञवनशर्ज्ञवन असले तरी 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे ही 

सिवजवतील िोकवांशतकव ठरते. यवलव िवका  ट्रे्न सरळ Stupidity 

म्हितो. तो म्हितो,  

"Never argue with stupid people, they will drag you 

down to their level and then beat you with 

experience. " 

Mark Twain 

सिवजवतील यवच अज्ञवनवर्र भगर्तगीतव प्रकवि टवकते. 

नकवरवत्िक िवनशसकतव असलेले कवय चकु आह ेयवर्र भवष्ट्य 

करतवत. कवय चकु आह ेह ेसवांगिे सोपे असते. पि कवय योग्य 

आह ेयवसवठी ज्ञवन हरे् असत.े  

यवच पवश्वाभशूिर्र सखुी जीर्न यव सांदभवात िनषु्ट्यवची जगण्यवची 

िवनशसकतव सकवरवत्िक, (आत्ि)शर्श्ववसवची असवर्ी, भयवची 

नसवर्ी यवच िदु्यवलव भगर्तगीतव highlight करते.  

*********** 

  



 (४-४१) 

************************ 

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांिि।् 

आत्िर्न्सतां न किवाशि शनबध्नशन्सत धनांजय।। 

************************ 

 

(४. ४१)/१ : 

 "योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्" 

 

Work is worship असे र्वक्य व्यर्हवरवत ऐकवयलव शिळते. 

कवयवाद्ववरे भशक्त कवां करवयची?त्यवची प्रशियव कवय?ह ेज्ञवनच 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

सखुवसवठी, योगिेिवसवठी, भोगैश्वयाप्रवशिसवठी िनषु्ट्य किा करतो, 

ह ेआपि जवितो. सखुवचे concept नसुवर प्रवशि (Want, 

needs)ठरशर्तो. इशच्छत प्रवशि िवली तर त्यवचव अशभिवन र्वटतो, 

सखु अनभुर्तो. पि यवच िवगवात इशच्छत प्रवशि िवली नवही तर 

दःुखी होतो. यविळेु अपेशित फलवची इच्छव असते. यव िवगवात 

पररिवि अपेशित जविर्ले नवही शकां र्व दःुख जविर्ले तर? 



 

हीच श्थती अजुानवची होते र् शनशककय भशूिकेलव ज्ञवनी भशूिकव 

ठरशर्तो. सर्ासवधवरिपिे सिवजवत अिी भशूिकव नकवरवत्िक 

ठरते. िनषु्ट्य जे करतो, ते योग्य सिजनुच करतो, पि शनशककय 

िवलव तरी" योग्य" शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो.  

 

जगवतील कोितवही िवनर् असो, त्यवची जीर्न जगण्यवची 

प्रशियव जि ुAutomatic movements असते. जीर्न चवांगले 

आह ेशक र्वईट!कशठि आह ेशक सोपे!जीर्नवलव अथा असो शक 

नसो!त्यवलव ह ेजीर्न जगवर्े लवगते. िग ती जबवबदवरी असो, 

आनांद असो, शक लढव असो!ते िनषु्ट्यच ठरशर्त असतो. आनांदवने 

जगण्यवची त्यवची इच्छव असते म्हिनु ज्ञवन घेतो. "सखुी जीर्न 

यवसवठी ज्ञवन" यव ज्ञवनवचव जि ुजगवत िहवपरु आलेलव असतो. 

इतके प्रचांड ज्ञवन असतवांनव जीर्न आनांदिय र् सोपे व्हवयलव हरे् 

होते. तरी िनषु्ट्यवच्यव यव ज्ञवनवलव त्यवचे जीर्नच नकळत आव्हवन 

दते असते.  

 

किा टवळले तरी इच्छव असते. यव श्थशतलव आदिा ठरशर्ण्यवचव 

प्रयत्न केर्ळ ्र्तःच्यव इच्छवपशुतासवठी असते. म्हिनु ही श्थशत 

दवांशभक होण्यवचव सांभर् असतो.  



किेंशद्रयवशि सांयम्य यः आ्ते िनसव ्िरन् । 

इांशद्रयवथवान ्शर्िढुवत्िव शिर्थयवचवरः सः उच्यते।।(३-६) 

 

 म्हिनु र्व्तर्वचव श्र्कवर (What I want) ह े

शर्कवसिवगवार्रील प्रथि पवउल ठरते. शनयतकवया योग्य शक 

अयोग्य?यवचे अज्ञवन अजुान कबलु करतो. पि दःुखिशुक्त हर्ी ह े

आर्जुान सवांगतो. यवच प्रश्नवद्ववरे "जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन" हव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय ठरतो.  

 

र्तािवनकवळवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. यवचव Professional 

कवयवासवठी उपयोग होतो. पवरांपररक व्यर्सवयवलव शनत्य नशर्न 

आकवर शिळतो. र्तािवनवची गरज ओळखनु श्रीकृष्ट्िवने किवालव 

िहत्र् शदल.े पवउस पडण्यवसवठी इांद्रपजुव गोर्धानवर्र र्िृवरोपि 

यवद्ववरे Replace केली. भगर्तगीतते पवरांपररक यज्ञकवयवाच्यव 

logicचव शर्कवसिवगवाचे व्यर््थवपन यवसवठी उपयोग केलव.  

 

यज्ञ किवानेच होत असते(यज्ञः किा सिदु्भर्ि ्). तर यज्ञवतील 

हर्नतत्र् किासिपाि, शनष्ट्कवि किा यवसवठी र्वपरले. र् 

किासांन्सयवस तत्र् सवांशगतले.  

यज्ञवथवात ्किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः।(३-९) 



 

शनसगािशक्तच्यव दरे्तव र् सर्ा िशक्तचव स्त्रोत ईश्वर यवची ओळख 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह करुन शदली. िनषु्ट्यवच्यव हृदयी हवच स्त्रोत 

Conscious(िेत्ज्ञ) रुपवने असतो. म्हिनु Mental Wellness 

सवठी कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) ह ेभशक्तचे सवधन र् प्रशियव 

सवांशगतली.  

 

सर्ा ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत ईश्वर आह.े प्रकृशततील ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

र्वपर किवात होतो. र् यज्ञतत्र्वनसुवर सर्ाकवया अखेर ज्ञवनवत 

शर्शलन होते. यवनसुवर िनषु्ट्यवचे अांशति धवि ईश्वर जविनु 

"अितृांगिय" यव िवश्वत शर्कवसिवगवाची ओळख होते. यवच 

(ईश्वर)ज्ञवनवने कवयवातील सांिय छेदतो. र् िवगा दृढ होतो.  

 

"योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांिि।् 

आत्िर्न्सतां न किवाशि शनबध्नशन्सत धनांजय।।(४-४१) 

 यव सांदिेवत योग (दःुखवन्सत, Stable), किा, किासांन्सयवस 

(अकतवा), ज्ञवन, िवगवातील सांिय छेदिे. अथवात कवयवातील सांिय 

(ईश्वर)ज्ञवनवने छेदिे र् शनिय दृढ करिे, किा ईश्वरवलव सिपाि 

करुन (भशक्त) किासांन्सयवस(अकतवा), किवाद्ववरे योग (दःुखवन्सत), 

यवप्रिविे आत्िर्ि रवहुन (किाबांधनिकु्त) सांियिकु्त होिे र् 



अथवात "कवयवाद्ववरे भशक्त" चव हते,ु उद्दिे यव सांदिेवत येतो. यवांत 

किा, ज्ञवन र् भशक्त शतन्सहीचव सिवर्ेि आह.े  

 

यवप्रिविे प्रवशचन पवरांपररक यज्ञ logic लव नशर्न आकवर शदलव र् 

किा-ज्ञवन-भशक्त यव शतन्सहीचव िवश्वत शर्कवसिवगवात उपयोग केलव. 

हव ्र्तःचव (कवयवाद्ववरे भशक्तचव)िवगा असतो. यव िवगवार्र 

्र्धिवाद्ववरे शिक्कविोताब करतो. कवयवाचव शनिय होण्यवसवठी 

Mental stability आर्श्यक असते. यवसवठी बशुद्धयोग 

सवांशगतलव, ज्यविळेु िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व िवश्वत शर्कवसिवगवार्र 

असते.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन दररोज येत रवहिवर. तरी सिवजवतील प्रश्न 

(गररबी, दहित, िोर्षि) सतत यव ज्ञवनवलव आव्हवन दते असते. 

िनषु्ट्यवच्यव अशधकवरवत त्यवचे कवया आह.े िनषु्ट्यवचे प्रश्न जेंव्हव यव 

ज्ञवनवलव आव्हवन दतेे, (जसे अजुानवलव आव्हवन शदले), तेंव्हव 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव सांदिे दतेे,  

 

त्िवत ्अज्ञवन सांभतुां हृत््नां ज्ञवनअशसन आत्िनः। 

शछत्रै्नां सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत।।(४-४२) 



******* 

(४. ४१)/२: 

"योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि"् 

(जीर्नशर्कवसवतील ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांची भशूिकव) 

 

 

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि।्(४-४१) 

 

यवच सांदिेवद्ववरे जीर्नशर्कवसवतील अध्यवत्िज्ञवनवची भशूिकव र् 

त्यव अनरु्षांगवने ज्ञवन, किा र् भशक्त यव शतन्सही सवधनवांचे Purpose र् 

पर्परपरुकतव ्पि करिवरव िहत्र्वचव सांदिे भगर्तगीतव दते 

आह.े ज्ञवनवद्ववरे सांिय शिटतो. कवयवाचव एकशनिय होतो. कवयवाद्ववरे 

(किायोग) योग सवध्य होतो. ज्ञवनविळेु किा अकिा (सांन्सयवस) होते.  

 

ज्ञवन, किा र् भशक्त यव सांदभवात व्यर्हवरवतील पररचय:  

 

ज्ञवन: 

अजुान शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी जे भवष्ट्य बोलतो त्यवलव 

ज्ञवन दिाशर्तो. र् यवसवठी धिवाचव उल्लखे करतो. धिा सिवजवलव 



सिि करण्यवसवठी अश्तत्र्वत आले असतवत. दबुळेपिवलव 

सविर्थया दिाशर्ण्यवसवठी धिवाचव उपयोग करिे म्हिजे अज्ञवनवलव 

ज्ञवन दिाशर्िे असते. यवच सांदभवात ज्ञवन धिवापेिव श्रेष्ठ ठरते.  

 

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते। 

तत ््र्यां योगसांशसद्धः कवलेन आत्िशन शर्न्सदशत।।(४-३८) 

 

अथवात योगसांशसद्ध िवलेलव ज्ञवनवनेच िशक्त अनभुर्तो. र् अकतवा 

जवितो.  

 

१. ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि:् 

अजुान योग्य-अयोग्य हव सांिय कबलु करतो र् यवसवठी त्यवलव 

ज्ञवन हरे् असते. योगसवधनव यव किायोगवत कवयवाचव एकशनिय 

हर्व. ज्ञवनवने सांिय शिटतो. "ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्"यवद्ववरे 

सांियिशुक्तसवठी ज्ञवन ्पि होते.  

 

२. योगसांन्सय्तकिवािां: 

 



भशक्त यव सांदभवात सवधनव(योग, सांन्सयवस) र् सवध्य(सवहस, 

शनभायतव, दःुखवन्सत-योग, आत्िशर्श्ववस )  

यवांची ओळख भगर्तगीतव दते आह.े  

योगसवधनेिळेु शर्चशलत न होिे(दःुखवन्सत) 

िशक्त प्रवि होते. र् किा अकिा होिे म्हिजे किासांन्सयवस ज्ञवनवने 

अनभुर्तो. यवच सांदभवात "योगसांन्सय्त किवािां" हव िब्दप्रयोग 

आह.े  

आत्िर्न्सतां न किवाशि शनबध्नशन्सत धनांजय।(४-४१) 

 

 *********** 

 

(४-४१) : 

"आत्िर्न्सतां न किवाशि शनबध्नशन्सत धन्जय" 

(जीर्नशर्कवस-सखु-State of mind) 

 

गरजवपशुता, इच्छवपशुतासवठी किा करिे हव व्यर्हवर अॅवह.े 

िनषु्ट्यवलव सखु हरे् म्हिनु हव व्यर्हवर चवलतो. अथवात कवयारत 

असिे हव व्यर्हवर असतो. यव व्यर्हवरवत कुिी कित असतो, 

कुिी सिवधवनी असतो. यविळेु सिवजवत किा vs. सिवधवन यवर्र 



चचवा होते र् सिवधवन ही Priority असवर्ी हव सरु शनघतो. धिा, 

अध्यवत्ि ह ेिवांशतसवठी आहते ही सिवजवत भवर्नव बनते. कवांही 

शर्द्वत ्जन किवाचव हव व्यर्हवर सकवि आह ेम्हिनु सांन्सयवस घेतवत.  

कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु।(१८-२) 

 

शनयतकवया प्रत्यि करण्यवची रे्ळ येते तेंव्हव अजुान दःुखी होतो. 

यव श्थशतत सिवधवन िोधतो र् कवया न करिे ही भशूिकव घेतो. 

यवलव धिवाची भशूिकव दिाशर्तो.  

 

भगर्दगीतव व्यर्हवर, व्यर्हवरवतील किा, ज्ञवन, धिा, अध्यवत्ि, 

सिवधवन(सखु) यव सर्वांचव आढवर्व घेते. र् किा, ज्ञवन, भशक्त(धिा, 

अध्यवत्ि, ईश्वर) यव सर्वांची जीर्नवतील शनशित भशूिकव र् त्यवचे 

िहत्र् ्पि करते.  

 

"सांियवत्िव शर्नश्यशत " : 

अजुानवलव आपल्यव कवयवात सांिय येतो. एकीकडे ठरल्यवप्रिविे 

कवया करिे आर्श्यक तर दसुरीकडे कवयाच दःुखवचे कवरि 

ठरिवर! अिव शद्वधव िनःश्थशतत सवपडतो र् अिवांत होतो. ही 

अज्ञवनी श्थशत ठरते.  

अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत। 



नवयां लोकोअश्त न परो न सुखां सांियवत्िनः।।(४-४०) 

 

अथवात यव अज्ञवनी, सांियी, अिवांत श्थशतत श्रद्धवहीन असतो. 

िनषु्ट्यवलव यव श्थशततनु बवहरे कवढण्यवसवठी ईश्वरवर्र श्रद्धव हव 

शर्र्षय येतो. यवांत ईश्वरवची ओळख िवत् "ज्ञवन" यव सांदभवात करुन 

शदलेली आह.े अथवात ईश्वरवचव आश्रय म्हिजे ज्ञवनवचव आश्रय 

ठरतो. हव िवश्वतवचव आश्रय असतो र् अिवांतीचे कवरि ठरिवर् यव 

सांियवर्र िवत होते. यविळेु कवयािवगा पक्कव होतो अथवात कवयवाचव 

एकशनिय होतो.  

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

 

जीर्नवत कवया घडत असतवत. कवयवाचव िवगा पक्कव असिे र् 

सित्र्योगवने कवयारत असिे ही आत्िर्ि अर््थव असत.े 

जीर्नवत ह ेकवयाकौिल्य सवधल्यविळेु किवाचव पररिवि(योग्य-

अयोग्य, पवप-पणु्य) बद्ध करीत नवही. आत्िर्ि अर््थव State 

of mind असते. यवप्रिविे शर्कवस, सखु यव सांदभवात State of 

mind यव शर्र्षयवत भगर्दगीतेने पवरदिाकतव आिली आहे.  

आत्िर्न्सतां न किवाशि शनबध्नशन्सत धन्जय।(४-४१) 

 *********** 

  



 (४-४२) 

************************ 

त्िवत ्अज्ञवनसांभतुां हृत््नां ज्ञवनअशसन आत्िनः। 

शछत्रै्न ्सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत।। 

************************ 

 

(४. ४२)/१ :"त्िवत ्अज्ञवन सांभतुां हृत््नां ज्ञवनअशसन आत्िनः" 

 

*हृदयदौबाल्य, प्रसन्सनतव, हृदयवतील ईश्वर: 

यदु्धिेत्वर्र िनसिवधवनवसवठी अजुान शनशककयतेचे सिथान करतवांनव 

्र्तःची धवशिाक भशूिकव दिाशर्तो. श्रीकृष्ट्ि अज्ञवन दिार्नु दतेवांनव 

म्हितवत,  

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप। 

 

अजुानवच्यव दःुखी अर््थेचव हृदयदौबाल्यविी सांबांध असतो. 

आरशम्भ िांखनवदवने कौरर्वांची हृदये शर्शदिा िवली असव 

िब्दप्रयोग आह.े रविवयिवत कैकयीलव िनथरव सांर्तीद्वेर्ष यव 

शर्र्षयवर्र कहवन्सयव सवांगते. िनथरेच्यव अपेिेप्रिविे कैकयी 

भयशभत िवलेली पवहुन आतव कैकयीची हृदयगशत बांद पडु िकते 



अिी िांकव यतेे र् कहवनी कवयािि बांद करते. भय, सखुदःुख 

यवचव सांबांध हृदयविी आलेलव आह.े "हृष्ट्यवशि" हव िब्दप्रयोग 

आनांदवसवठी केलेलव आह.े  

 

सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्िो।(१५-१५) 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।(१३-२१) 

अथवात हृदय्थवनी असलेलव ईश्वर(आत्िव) सखुदःुख भोगतो. 

म्हिनु प्रसन्सनतव, भय यवचव हृदयवर्र पररिवि असतो.  

 

*शनभायतव, योग र् ज्ञवन: 

भगर्तगीतव शनभायतव हव प्रथि दरै्ीगिु दिाशर्ते. किायोगवने 

शनभायतव लवभते. येथे योग हव िब्दप्रयोग दःुखवन्सत यव अथवाने 

आह.े  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

योग यव िब्दवचव िळु अथा ईश्वरविी जोडिे आह.े म्हिनु ईश्वरविी 

जोडिे म्हिजे शनभाय होिे, िवगवार्र शर्श्ववस येिे यवसवठी ईश्वर 

िब्द ज्ञवन यव अथवाने आलेलव आह.े हृदयवतील अांधवर 



हृदयवतीलच ईश्वरज्ञवन ज्ञवनशदपवने शिटर्ते. हव बशुद्धयोग जीर्नवचव 

(िवश्वत) शर्कवसिवगा जवितो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

 यवप्रिविे हृदयवतील ईश्वर ज्ञवन जवििे र् बशुद्धयोगी होिे,  

अथवात हृदयवतील अज्ञवन (ईश्वर)ज्ञवन यव िस्त्रवने छेदिे. ज्ञवनविळेु 

सांिय शिटतो. कवयवाचव दृढशनिय होतो. र् (लवभ-हवशन द्वांद्विकु्त) 

सित्र्योगवने कवया करतो. अथवात कवयवात आनांद, शर्श्ववस 

अनभुर्तो.  

 

त्िवत ्अज्ञवनसांभतुां हृत््नां ज्ञवनअशसन आत्िनः। 

शछत्रै्न ्सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत।।(४-४२) 

 

* कवयवातील आनांद 

यवप्रिविे कवयवाद्ववरे शर्कवसिवगवार्र असलेलव कवयवातच "योग्य"हव 

शर्श्ववस अनभुर्तो. (िवश्वत) शर्कवसिवगवार्रील कवयवातच 

प्रसन्सनतव अनभुर्तो. िवांशत अनभुर्तो. त्यवलव "िी योग्य आह"े 

असे (िनसिवधवनवसवठी) सिथान करण्यवची गरज भवसत नवही.  



"When you're righteous, you don't have to tell 

people that you're righteous. " 

 Shaquille O'Neal 

ज्यवलव िवगवार्र शर्श्ववस नसतो, तो अिवांत असतो र् "आपि 

योग्य आह"े ह ेशसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्यवत ज्ञवन र्वपरतो. 

िनसिवधवनवसवठी ह ेप्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य असते. यवच भवष्ट्यवचे दिान 

अजुान दतेो. ही आत्िठवयी आलेली अिवांती असते.  

 

म्हिनु कवयवाद्ववरे िवांशत अनभुर्िे र् िवांशतच (सिदु्रिवांशत) सवध्य 

करिे यवसवठी(आत्ितशृिसवठी) िवश्वत शर्कवसिवगा सवांशगतलव. हव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय बनलव.  

 

यः त ुआत्िरशतः एर् ्यवत ्आत्ितिृ्य िवनर्ः(३-१७) 

अथवात आत्िठवयी सांतिु असलेलव, अनवसक्त असलव तरी, 

अथवात कवयवाची गरज नसली तरी श्रेष्ठवांनी (सविवन्सयवांचव बशुद्धभेद 

होर् ुनये यवसवठी)आदिवासवठी किा करवरे् . यवचसवठी सविवत 

ईश्वरवने िनषु्ट्यरुप धवरि केले आह ेर् श्रीकृष्ट्ि भशूिकेत कवयारत 

आहो अिी ्र्तःची ओळख दतेवत.  

 



यवप्रिविे कवयवात सखुिवांशत अनभुर्िे यवसवठी कवयाकौिल्य 

सां्कवर सवध्य करिे. हचे कौिल्य सवधण्यवसवठी ्र्तःचव िवश्वत 

शर्कवसिवगा जवििे, ह ेज्ञवन भगर्तगीतव ज्ञवत करते.  

 

*व्यवर्हवररक बोध: 

शनभायतव-भय, सखु-दःुख, िवांशत-अिवांशत, ज्ञवन-अज्ञवन यवांचव 

हृदयविी सरळ सांबांध असतो. अिवांशत, Tension, Stress, 

नकवरवत्िकतव इ. िवनशसक error अज्ञवनविळेु असते. म्हिनु 

Mental Wellness यव हतेनेु भगर्तगीततेील ज्ञवनवलव जविले 

तर िनषु्ट्यवच्यव (Perception) दृशित सकवरवत्िक बदल होतो. 

प्रत्यि दृशिबदल र् यवद्ववरे Transformation होिे हवच 

भगर्तगीतेचव हते ुआह.े  

 

********** 

 

(४. ४२)/२:"शछत्रै्नां सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत" 

 

सांपिुा शर्श्ववचव(ब्रह्मवांड) र् ईश्वरवचव सांबांध असलेले ज्ञवन, यवच 

ज्ञवनवचव आश्रय करुन किा करिे र् िळु ज्ञवनवत शर्शलन होिे, ह े

अशतप्रवशचन ज्ञवन आह.े यवच ज्ञवनवचव िळुपरुुर्ष ईश्वर अजुानवलव 



त्यवचव सांिय शिटशर्ण्यवसवठी हचे िळु ज्ञवन त्यवच्यव हतेसुह सवांगत 

आह.े  

 

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनः भर्शत भवरत।(४-७) 

...  

शछत्रै्नां सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत।(४-४२) 

 

यव ज्ञवनवचव उलगडव करण्यवसवठी येथे धिाग्लवशन ह ेकवरि असते. 

धिवाची भशूिकव िवनर्ी शर्कवसवसवठी सिवजवतील िशक्त असते, 

दबुालतव नव्ह.े जेंव्हव धिवाची भशूिकव दबुळी ठरते, त्यवलव 

भगर्तगीतव धिाग्लवशन सांबोधत आह.े यविळेुच अजुानवसवरख्यव 

चवांगल्यव(दरै्ी प्रकृशत) व्यशक्तलव आपल्यव भशूिकेत भ्रि तयवर 

होतो. योग्य कवयवालव अयोग्य (पवपकवया) ठरशर्तो.  

 

"एक रवजव सवधलुव आपल्यव रवज्यवतील शर्कवसदिान घडशर्तो. 

यव फेरफटक्यवत शपशडत, दबुळ्यव लोकवांची र््ती आढळते, तेंव्हव 

सवध ुयवचे कवरि शर्चवरतो. रवजव म्हितो, ह ेत्यवांचे परु्ाजन्सिवचे 

पवप आह,े आपल्यव दरै्वनसुवर भोग भोगत आहते. " 

येथे रवजव सिवजवतील Weakness र्र धिवाचव बरुखव टवकतो. 

व्यवर्हवररक दोर्षवचे खवपर धिवाच्यव िवथी िवरुन िनषु्ट्य धिवालवच 



बदनवि करीत असतो. सिवजवतील िोर्षिवलव त्यवग दिाशर्िे ह े

िोर्षिवर्र आदिवाचव बरुखव टवकिे असते. तसेच आपल्यव 

Weakness र्र, अज्ञवनवर्र (Hide करण्यवसवठी) धिवाचव बरुखव 

अजुान र्वपरतो.  

 

व्यवर्हवररक ethics प्रिविे यदु्ध करिे अजुानवचे कताव्य होते. पि 

दःुख िवल्यविळेु यदु्ध करिे त्यवलव टवळवयचे असते. आपि योग्य 

आहो ह ेशसद्ध करण्यवसवठी तो धिवाचव आश्रय करतो. यविळेु धिा 

र् व्यर्हवर यवांत Tie शनिवाि होतो. हव Tie तो सोडर् ुिकत नवही. 

यवची तो कबलुी दतेो. हवच Tie(सांिय) सोडशर्ण्यवसवठी ज्ञवनवची 

गरज असत.े  

 

"शछत्रै्नां सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत" 

अथवात ज्ञवनवने सांिय छेदनु कवयवाचव शनिय कर, Be Ready. 

(उशत्तष्ठ). कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत िशक्त, शनभाय) सवध्य कर.  

"Talent alone won't make you a success. Neither 

will being in the right place at the right time,  

unless you are ready. The most important question 

is: 'Are your ready?'  

 



(Johnny Carson)  

 

"ज्ञवन " यव सांदभवात भगर्तगीतव अध्यवत्ि र् शर्ज्ञवन यवांचव सांबांध 

्पि करत.े "ईश्वर"ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव िळु स्त्रोत ठरतो, यवच ईश्वरवचव 

अांि िनषु्ट्यवच्यव जीर्ीत तत्र्वत श्थत आह.े अथवात ज्ञवन यव 

सांदभवात "ईश्वर" अध्यवत्ि र् शर्ज्ञवन यवलव जोडिवरव दरु्व आह.े 

जेंव्हव धिाग्लवशन अर््थव असते, चवांगल्यव (दरै्ी प्रकृशत)िनषु्ट्यवलव 

ज्ञवनवची गरज पडत.े धिा र् व्यर्हवर यवांतील Tie यवच ज्ञवनवने 

सटुतो. म्हिनु भगर्तगीतेने ज्ञवनवलव धिवापेिव श्रेष्ठ ठरशर्ले आह.े  

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविकेां  िरिां व्रज ।(१८-६६) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

र्तािवनवत शर्ज्ञवनवने प्रचांड िपे घेतली आह.े दसुर् यव िहवयदु्धवतील 

सांहवर पवहुन सांपिुा शर्श्व हवदरले र् अध्यवत्िवशिर्वय शर्ज्ञवन अपिुा 

आह ेयवची शर्श्ववलव प्रथिच जविीर् िवली. र्तािवनवतील 

शर्कवसवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवची भशूिकव शनशर्ार्वद िहत्र्वची आह.े पि 

ज्ञवनशर्ज्ञवन उपलब्ध असनुही सिवजवत प्रश्न शनिवाि होतवत. 

िशक्तची ्पधवा शनत्य सरुु रवहते. यव ्पधेत "िनषु्ट्य" शर्कवसवच्यव 

कें द्र्थवनी असलव पवशहजे यवच सांदभवात "आत्िनो िोिवथा 

जगतशहतवय च" हव अध्यवत्िवचव सांदिे भगर्तगीतव दते आह.े  



ित्किाकृत ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

अथवात शनरोगी शर्कवस सवधण्यवसवठी (जगव र् जग ुद्यव) 

भगर्तगीतेची ओळख जगवलव होिे कवळवची गरज आहे. ही 

ओळख होण्यवसवठी िनषु्ट्यवने ्र्तःतील चवांगलेपिवलव 

शनभायतेची जोड दिेे आर्श्यक आह.े हवच भगर्तगीतव सांदिे दते 

आह.े  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्। 

 

"The first duty of man is to conquer fear; he must 

get rid of it, he cannot act till then. " 

Thomas Carlyle-'''--- 

 

******* 

  



भगर्दगीतव 

 

 

 

 

अध्यवय ५. 

 

 

 

किासांन्सयवसयोग 

  



अध्यवय ५. किासांन्सयवसयोग 

सांन्सयवसां किािवां कृष्ट्ि पनुःयोगां च िांसशस। 

यत ्श्रेयां यत ्योः एकि ्तन्सिे ब्रशूह सशुनशिति ्।।(५-१) 

इच्छवपशुतासवठी, प्रवशिसवठी कवया करिे ह ेव्यवर्हवररक सत्य 

असते. इच्छव अियवाद असतवत, यवचिळेु पररिविभय िनषु्ट्यवलव 

भ्रशित करते. किा टवळले तरी इच्छव असतेच यविळेु अिवांती 

असते. जिव इच्छव कवयाप्रर्ि करतवत, तसेच पररिविभय 

अिवांतीचे कवरि ठरते. म्हिनु कवयवाचव शनिय होण्यवसवठी ्र्धिा 

(िलु्य), बशुद्धयोग तर Devotion सवठी यज्ञकौिल्य र् त्यवद्ववरव 

ब्रह्मवपाि यव प्रशियेद्ववरव किवाचव सांन्सयवस(अकिा) सवध्य करुन योग 

सवध्य करिे ह ेसर्ा ज्ञवन ऐकल्यवर्र किवाचव सांन्सयवस र् पनुः 

कवयवाद्ववरे योग यवशर्र्षयी अजुान प्रश्न करतो, िवझ्यवसवठी कवय 

श्रेय्कर सांन्सयवस शक योग? 

*यव प्रश्नवचे ्पशिकरि अध्यवय ५-किासांन्सयवस र् ६-

(अभ्यवस)योग िधनु केले आह.े  

 *यव दोन्सही अध्यवयवत िवश्वत सखुवचे ज्ञवन ्पि केले. सुखवसवठी 

सांन्सयवस र् योग यव एकवच नवण्यवच्यव दोन बवज ुआहते. दोन्सहींचे 

purpose िवांशत, सखु, श्थरत्र् आह.े पि यव दोहोिध्ये योग श्रेष्ठ 

आह.े योगवशिर्वय सांन्सयवस किवने सवध्य होतो. योग दःुखवन्सतिशक्त 



आह,े ज्यविळेु शर्चशलत होत नवही. शनभाय होतो. शह िशक्तची 

सवधनवच ठरते.  

*यव शनसगवात पिी घरटे बवांधतवत तर िधिविवांच्यव घरट्यविधनु 

िधशनशिाशत होते. सयूा प्रकवि दतेो. त्यवांच्यव कवयवालव कोितेही 

lable नसते. तसेच आपले इांशद्रय-डोळे पवहतवत, कवन ऐकतवत इ. 

आपवपल्यव ठवयी कवयारत असतवत. यव इांशद्रयवांनव आपि 

सखुवसवठी Chanelize करतो.  

*आपि व्यर्हवरवत सकवि अर््थेत कवयारत असतो, यविळेु 

पररिविवत आसशक्त(फलवसशक्त) असते, म्हिनु भय, अिवांशत 

शनिवाि होते. शनष्ट्कवि कवयारत होण्यवसवठीच कवयाकौिल्य सां्कवर 

आर्श्यक आह,े ह ेिवगील अध्यवयवत ्पष्ठ िवले. यविळेु सहज 

कवयारत होतो. र् कवया execute करतवांनव ब्रह्मवपाि(ईश्वरसिपाि) 

ह ेकौिल्य आत्ििशुद्धसवठी सवधिे यविळेु अकतवा भवर् अनभुर् 

करतो.  

*ह ेिरीर नर्द्ववर असलेले एक रवज्य आहे. किासांन्सयवस सवधल्यवने 

यव रवज्यवचव रवजव (आत्िव) सखुवने (अकतवा) र्वस करतो. तो 

कोितेही (पवपपणु्यवच)ेLable आपल्यव कवयवालव लवर्त नवही. 

िकु्त असतो.  

न आदते्त क्यशचत ्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भ।ु 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 



 (ईश्वर, ब्रह्म, आत्िव यवसांबांधी)अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य िोह पवर्तो र् 

अिवांत होतो. हवच अज्ञवनवचव अांधवर ज्ञवन दरु करते, जसे सयूा 

प्रकवि करते. ही ज्ञवनवची अनभुशूत असते. म्हिनु िनषु्ट्यजन्सिवचे 

अांशति सवध्य ह ेज्ञवन आर्श्यक आह,े ज्यवचव सरळ शजशर्त 

तत्र्विी सांबांध आह.े  

*यव ज्ञवनवने अिवांतीस कवरि असलेलव दोर्ष शिटतो. ्र्तःचे ठवयी 

सकवरवत्िक भवर् अनभुर्ण्यवसवठी (िवश्वत सखु)ईश्वरवचे(ब्रह्म) 

भवर् र् गिु जवितो. यवांत अनिुिे एकत्र्, सित्र्दृशि, ब्रह्मभतू-

ब्रह्मठवयी श्थत होिे, श्थर बशुद्ध, बवह् attachment पवसनु िकु्त, 

िवश्वत सखु, Senses सखु बदलते म्हिनु अिवश्वत असते, ह े

जवितो र् यविळेु कवििोधवचव, दःुखवचव आरे्ग त्यवलव 

शर्चशलत करीत नवही. तोच सखुी असतो.  

*म्हिनु योगी जीर्नवचे सवध्य सखु, िवांशत, ज्ञवन(प्रकवि) जवितो 

र् ब्रह्मभतू होतो. यव श्थशतत द्वांदिकु्त असतो. प्रेिभवर् 

असतो(सर्ाभतूशहतेरतः)यविळेु कल्यविभवर् जवगतृ होतो. कवरि 

ईश्वरवची ओळख "सर्ालोकिहशे्वरि ्"अिी होते.  

भोक्तवरां यज्ञतपसवां सर्ालोकिहशे्वरि।् 

सहुृदां सर्ाभतूवनवां ज्ञवत्र्व िवां िवांशति ्रुच्छशत।।(५-२९) 



*कवििोधवचव आरे्ग शकां र्व दःुखवचव आरे्ग सहन करण्यवची 

िशक्त धवरि होिे ही दःुखवन्सत िशक्त म्हिजे योग असतो. 

(Details अध्यवय ६ िध्ये येईल) 

*************  



अध्यवय ५-िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

 

(५-१)/१: 

"सांन्सयवसां किािवां कृष्ट्ि पनुः योगां च िांसशस" 

(५-१)/२: 

"यत ्श्रेयः एतयोः एकां  तन्सिे ब्रशूह सशुनशिति ्" 

(Leadership lesson) 

५-२ : "तयो्त ुकिासांन्सयवसवत ्किायोगो शर्शिष्ट्यते" 

(५-३) : 

"शनद्वान्सद्वो शह िहवबवहो सखुां बांधवत ्प्रिचु्यत"े 

(Free from bondage:सखुी जीर्नवची सवधनव) 

(५-४)/१ : 

"सवांख्ययोगौ पथृग ्बवलवः प्रर्दशन्सत न पांशडतवः"  

(व्यर्हवरवत सां्कवरवचे िहत्र्) 

(५-४)/२ : 

"सवांख्ययोगौ पथृग ्बवलवः प्रर्दशन्सत न पांशण्डतवः" 

(Different path for same destination) 

(५. ६): 



"सांन्सयवस्त ुिहवबवहो दःुखि ्आििु ्अयोगतः" 

 (Determination-The power source अथवात किायोग 

िशक्तचव स्त्रोत ) 

५-१० : 

"शलप्यते न स पवपेन पद्मपत्ि् इर् अम्भसव" 

(Wicked vs. Rightous) 

(५-११): 

"योशगनः किा कुर्ाशन्सत सांगां त्यक्त्र्व आत्ििदु्धय"े 

(Importance of State of Mind) 

५. १२/१ : 

"यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशतनैशष्ठकीि ्" 

(५-१२)/२:"अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते" 

 (Ignorance:Cause of stress) 

(५-१३)/१: 

"सर्ाकिवाशि िनसव सांन्सय्यव्ते सखुां र्िी" 

 (Wisdom of Detachment) 

(५-१३)/२:"नर्द्ववरे परेु दहेी नैर् कुर्ान्सन कवरयन ्" 

(सांघटन कौिल्य) 

(५-१४)/१: 



"न कतृात्र्ां न किवाशि लोक्य सजृशत प्रभःु" 

(्र्विीत्र्वचे ज्ञवन) 

(५-१४)/२: 

" न किाफलसांयोगां ्र्भवर््त ुप्रर्ताते" 

 (जबवबदवरी/दवशयत्र्) 

५. १५/१: 

"न आदते्त क्य शचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु" 

 (Law of creation /शर्कवस) 

५. १५/२:"अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः" 

 (Ignorance vs. Wisdom) 

५. १५/३ : " अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां " 

५-१६/१:"ज्ञवनेन त ुतद ्अज्ञवनां येर्षवां नवशिति ्आत्िनः 

५-१६/२: 

"तेर्षवां आशदत्यर्त ्ज्ञवनां प्रकवियशत तत ्परि ्" 

५-१८/१: 

"िशुन चैर् श्वपवके च पांशडतः सिदशिानः" 

 (ज्ञवन-अज्ञवन vs चवांगले-र्वईट) 

५. १८/२ : पांशडतः सिदशिानः 



(Logic of Nonduality, Oneness) 

५. २२/१: 

"ये शह सां्पिाजव भोगव दःुखयोनर् एर् ते" 

(५. २२)/२ : 

"आद्यन्सतर्न्सतः कौंतये न तेर्ष ुरिते बधुवः" 

(Happy person) 

(५-२३):" 

िक्नोशत इह एर् यः सोढुां प्रवक् िरीर शर्िोििवत।् 

कवििोध उद ्भर्ां रे्गां स यकु्तः स सखुी नरः।" 

 (Happy Person) 

५. २५ :  

"शछन्सनदै्वधव यत ्आत्िनः सर्ाभतूशहते रतवः " 

 (Art of crossing Duality) 

 ******* 

  



(५-१) 

*********************** 

सांन्सयवसां किािवां कृष्ट्ि पनुः योगां च िांसशस। 

यत ्श्रेयः यत ्योः एकां  तन्सिे ब्रशुह सशुनशिति ्।। 

*********************** 

 

 

(५-१): 

"सांन्सयवसां किािवां कृष्ट्ि पनुः योगां च िांसशस" 

 

"सांन्सयवस" यवर्र भगर्तगीतव शर््तवरवने भवष्ट्य करते. कवांही 

जविकवर किा कवम्य आहते म्हिनु किवाचव सांन्सयवस पसांद करतवत. 

पि भगर्तगीतव किवाद्ववरे सांन्सयवस यव िवस्त्रवचव परु्कवर करते. 

यवच सांदभवात (ईश्वर)ज्ञवनवचव र्वपर करुन किवाद्ववरे सांन्सयवस ही 

प्रशियव यज्ञतत्र्वद्ववरे (हर्न, सिपाि) ज्ञवनकिासांन्सयवसयोगवत ्पि 

होते. किवाद्ववरे नैष्ट्किाशसशद्ध, अकतवा, सांन्सयवस ही प्रशियव ्पि होते. 

सांन्सयवस यव िब्दवचे िवांशत यव सांदभवात िहत्र् आह.े  

 



भगर्तगीतव ्र्तःच्यव िवगवाचे र् शर्कवसवचे ज्ञवन सवांगते. यव 

िवगवात दःुखविळेु (अथर्व अपेशित सखु र्व यिवचव अभवर्) 

सांिय येतो. हव सांिय द्वांद्व शनिवाि करतो. द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत 

सवपडल्यविळेु िोह अर््थव (ति mode) बनते. िनषु्ट्यवलव 

अिवांशत येते. अजुानवचे यदु्ध टवळिे हव िवांशतसवठीच प्रयवस असतो. 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो, तेंव्हव अजुान 

्र्तःलव ज्ञवनी सिजतो. पि ज्ञवनवची भशूिकव जीर्नवत श्रेष्ठ 

असते. यव सांदभवात ज्ञवनवलव सर्ाश्रेष्ठ सांबोधले आह.े म्हिनु ज्ञवनवने 

सांिय छेदिे र् कवयवाचव एकशनिय करिे र् योगवसवठी कवया करुन 

सांन्सय्त होिे यव प्रशियेचे प्रयोजन सवांशगतले. तेंव्हव अजुान प्रश्न 

करतो,  

 

सांन्सयवसां किािवां कृष्ट्ि पनुः योगां च िांसशस। 

यत ्श्रेयः यत ्योः एकां  तन्सिे ब्रशुह सशुनशिति ्।।(५-१) 

 

सांन्सयवस शक योग यवांत शनशित श्रेय्कर कवय? 

 

जीर्नवांत िवांशत असिे यवचव अथा दःुखवने, अडचिीने शर्चशलत न 

होिे, कोित्यवही सशृतने र्व लोकितवने योगी शर्चशलत होत नवही.  

 



नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन।(८-२७) 

पविी र्रुन ्र्च्छ शदसले तरी गवळ असेल तर खडव टवकल्यवर्र 

र्र येतो. अजुान उत्सवहवने यदु्धिेत्वर्र येतो, पि दसुर् यवच ििी 

शर्चशलत होतो. िनवची िवांशत ढळते. अथवात ही अज्ञवन अर््थव 

ठरते. अज्ञवनविळेु िोह होतो, शर्चशलत होतो.  

 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

यवच पवश्वाभशुिर्र किासांन्सयवस र् किायोग एकच असले तरी 

किायोग श्रेष्ठ ठरते. योग म्हिजे दःुखवन्सत, शर्चशलत न होिे, शनभाय 

होिे यवप्रिविे "योग" यव िब्दवची शर््ततृ व्यवख्यवच भगर्तगीतव 

दते आह.े  

 

रे्शत्त यत् न चैर्वयां श्थतः चलशत तत्त्र्तः।(६-२१) 

यश्िन ्श्थतो न दःुखेन गरुुिवअशप शर्चवल्यते।(६-२२) 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्।(६-२३) 

 

अथवात "िवांशत" यव सांदभवात किायोगवचे िहत्र् आह.े यवच अथवाने 

"योगसांन्सय्तकिवािां " म्हटले आह.े किायोगवसवठी कवयवाचव 



एकशनिय आर्श्यक असतो. यव सांदभवात ज्ञवनवचे िहत्र् आह.े 

"ज्ञवनसश्चन्सन सांियि"् 

 

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्चन्सन सांियि।् 

आत्िर्न्सतां न किवाशि शनबध्नशन्सत धनांजय।।(४-४१) 

 

 ******* 

(५-१): 

"यत ्श्रेयः एतयोः एकां  तन्सिे ब्रशूह सशुनशिति ्" 

(Leadership lesson) 

 

किा अकिा होण्यवसवठी भशक्त यव सांदभवात किासांन्सयवस तत्र् एकदव 

सवांशगतले र् पनुः सित्र्योगवने(Devotion) किा कर असे 

श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत. भशक्तने कवय सवध्य करवयचे आह,े सांन्सयवस शक 

योग?जे िवझ्यवसवठी श्रये्कर असेल ते फक्त एक शनशित सवांगव. 

हव अजुानवचव प्रश्न असतो.  

सांन्सयवसां किािवां कृष्ट्ि पनुःयोगां च िांसशस। 

यत ्श्रेयः एतयोः एकां  तन्सिे ब्रशूह सशुनशिति ्।।(५-१) 

 



िनषु्ट्यजीर्नवत शर्कवसवसवठी ज्ञवनवलव िहत्र् आह.े प्रत्यिवत 

शर्कवस किवाने होत असतो र् यविळेु जीर्नशर्कवसवत ज्ञवन र् किा 

दोन्सहीची िहत्र्वची भशूिकव आह ेह ेिनषु्ट्य जवितो. भगर्द ्गीतव 

जीर्नशर्कवसवत भशक्त(Devotion, Sacrifice) हव शतसरव 

factor जोडते र् ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांचव सिन्सर्य सवधनु 

जीर्नशर्कवसवचे िवस्त्र भगर्द ्गीतवरुपवने शनिवाि होते.  

 

तथवशप भशक्त यव सांदभवात ज्ञवनयोग, किायोग, भशक्तयोग असे 

शर्शर्ध िवगा आहते असे लोक जवित असतवत. यवच आधवरवर्र 

अजुानही प्रश्न करतो. बशुद्धची श्थरतव भशक्त शकां र्व ज्ञवनिवगवाने 

सवध्य होत असेल तर यव घोर किवाची गरजच कवय? 

 

सिवजवचव शर्कवस, यरु्व शपढीचव शर्कवस किवानेच होत असतो. 

यव यदु्धवत किा यव सांदभवातच अजुानवलव सांिय शनिवाि होतो. र् 

घोर, दःुखदवयी किा कवां करवरे्? हव त्यवचव िळुवतील प्रश्न असतो. 

यवच सांदभवात किवाचे िहत्र् ्पि केले आह.े  

किवाचे िहत्र् ऐकल्यवर्र किासांन्सयवस र् योग ह ेदोन्सही भशक्त यव 

सांदभवात ऐकतो . श्रीकृष्ट्ि म्हितवत त्यवप्रिविे यदु्ध(किा) करिे 

योग्य आह े. ह ेठीक आह,े पि कवां करवयच?ेयवचे शनशित एक 

उत्तर हर्े असते.  



 

सांन्सयवस र् योग दोन्सही सवरखे असले तरी योग श्रेष्ठ आह.े  

अजुान चवांगलव व्यशक्त असतो. त्यवलव दरै्ीगिुसांपशत्तयकु्त सांबोधले 

आह.े चवांगल्यव व्यशक्तलवच आपल्यव शनयतकवयवाबद्दल सांिय 

आलेलव असतो र् जिी सांन्सयविवची भशूिकव असत(ेिलव कवांही 

नको!असे रक्तवने िवखलेले रवज्य भोगण्यवपेिव शभिव िवगनु जीर्न 

जगिे िलव पसांद आह!े) तिी भशूिकव घतेो. ज्यवने आधीच 

सांन्सयविवची भशूिकव घतेली त्यवलव "योग" जविनु घिेे आर्श्यक 

र्वटते. सांन्सयवस म्हिजे कवांहीही सांकल्प नसलेलव, तिृ, ्र्तःर्र 

शनयांत्ि असलेलव. तर योग म्हिजे दःुखवन्सत िशक्त, शर्चशलत न 

होिे, शनष्ट्कवि किा करुन सित्र्योग सवध्य करतो.  

यश्िन ्श्थतो न दःुखेन गरुुिवशप शर्चवल्यते। 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति।्(६-२३) 

 

कशठिकवळी यव चवांगलेपिवचीच पररिव होत असते. कशथत 

चवांगल्यव व्यशक्तच सिवजवत सांभ्रिवत सवपडतवत. नकवरवत्िक 

होतवत. चवांगलव व्यशक्तही शनशककयतेलव आदिा दिाशर्तो. यविळेु 

सिवज सांभ्रिवत सवपडतो. (सिवजवचे पढुवरपि श्र्कवरलेले लोक 

vs कशथत चवांगले लोक !) ह ेरै्चवररक प्रदरु्षि (Virus) असते. 



हचे सिवजवचे रै्चवररक प्रदरु्षि दरु करण्यवसवठी भगर्द-्गीतव 

िवगादिान करीत आह.े  

 

"There are no good and bad peoples; there are only 

leaderships that behave responsibly or insanely. " 

-Yossi Sarid 

अथवात 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

 ********** 

  

  



(५-२) 

*********************** 

सांन्सयवसः किायोगि शनःश्रेयस करौ उभौ। 

तयो्त ुकिासांन्सयवसवत ्किायोगो शर्शिष्ट्यते।। 

*********************** 

(५-२) : "तयो्त ुकिासांन्सयवसवत ्किायोगो शर्शिष्ट्यते" 

 

र्तािवनवत ्र्वतांत्र्य सांदभवात लोकिवही, गिरवज, ्र्रवज यव 

िब्दविी नवते जळुलेले असते. "्र्रवज" हव िब्द ्र्तःर्र 

command (्र्शनयांशत्त), ्र्यांसां्कवररत (without or 

minimum governance) यव अथवाने जविलव तर 

्र्यांसां्कवररत असिे ही र्तािवनवतील गरज ठरते. जगवलव 

बदलशर्िवरे ्र्तः सां्कवरीत असतवत, शर्श्ववसवने िवगा चवलतवत. 

तर जे ्र्यांसां्कवरीत नसतवत ते इतरवांनी बदलवरे् म्हिनु भवष्ट्य 

करीत असतवत. जगवत घटनव घडतवत र् लोक भवष्ट्य 

करीतअसतवत.  

 

धिा्थवपनव(नर्सभ्यतव) यवसवठी िहवभवरत यदु्धवचे प्रयोजन होते. 

यवांत अजुानवची भशूिकव शनिवायक असते. अजुान शनशककयतचेे 



सिथान करतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. यवच िदु्यवर्र सांर्वद सरुु 

िवलव र् भगर्तगीतव ज्ञवन जगवसिोर आले.  

 

भगर्तगीतेत जीर्नशर्कवसवचे सशर््तर ज्ञवन आले असले तरी 

अजुानवच्यव प्रश्नवतनु िखु्य िब्द highlight िवले आहते.  

१. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे यवलव कवरिीभतू Illusion (wrong 

perception) र् Delusion(false belief) अथवात िवयव असते.  

Illusion:अिवश्वतविी attachment ह ेattachment of pain 

चे कवरि असते.  

Delusion : पवपपणु्य यव सांदभवातील false belief. (अपरेु ज्ञवन) 

येथे र्व्तर् श्र्कवरिे सर्ाप्रथि िहविपि असते. यविळेु प्रश्नवची 

पवरदिाकतव यतेे.  

२. सखुी जीर्निवगा यवसवठी किवाद्ववरे शर्कवस र् शर्कवस यव 

सांदभवात (र्तािवनवत) पवयवभतु र् अांशति लि बशुद्धची श्थरतव, 

िवांशत यवचे सशर््तर र्िान आले. यव प्रशियेत किवाचे िहत्र्(अ. 

३), ज्ञवनवद्ववरे किासांन्सयवस यवद्ववरे ज्ञवनवचे िहत्र्(अ. ४) ्पि िवले.  

ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्योगसांन्सय्तकिवािां । 

येथे योग िब्द आलव, तेंव्हव अजुान प्रश्न करतो किवाद्ववरे 

सांन्सयवस/योग यवत श्रये्कर कवय?यवर्र उत्तर असते,  



तयो्त ुकिासांन्सयवसवत ्किायोगो शर्शिष्ट्यते।(५-२) 

३. किायोगवतनु शनिायिितव, शनभायतव highlight िवले आह.े  

अ. िवांशत यव सांदभवात सांन्सयवस (नैष्ट्किाशसशद्ध)आह,े पि शनभायतव, 

दःुखवन्सत(योग) ही िशक्त किायोगवने प्रवि होते.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

शनभायतव हव प्रथि दरै्ीगिु आह.े  

ब. किायोगवचव पवयव (कवयवाचव) दृढशनिय आहे. म्हिनु 

शनिायिितव िहत्र्वची ठरते.  

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

अजुान शनिाय करण्यवस(यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य) असिथा 

ठरतो, म्हिनु शनिायच टवळतो र् ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी 

ज्ञवन र्वपरतो. ही शनिायििततेील (Determination) दबुालतव 

दिाशर्ते.  

क. भगर्तगीतव शनिाय अशधकवरवचे, दृढशनियवचे, कवयवाद्ववरे 

सित्र्योग ज्ञवन सवांगते.  

किाण्येर्वशधकवर्ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

******* 

  



 (५-३) 

******************** 

जे्ञयः स शनत्यसांन्सयवसी यो न दे्वशि न कवङ््किशत।  

शनद्वान्सद्वो शह िहवबवहो सखुां बांधवत ्प्रिचु्यते।। 

******************** 

 

 

(५-३) : 

"शनद्वान्सद्वो शह िहवबवहो सखुां बांधवत ्प्रिचु्यत"े 

(Free from bondage:सखुी जीर्नवची सवधनव) 

 

जगवत िशक्तचे(उजवा) दिान होत असते. िशक्त यव सांदभवात 

सिहुिशक्त शकां र्व व्यशक्तगत िशक्त असे दोन पयवाय जगवत 

आढळतवत. सिहुवत पर्पर सहकवया सवधनु सिहुिशक्त बनत 

असते. हचे सहकवया सवधण्यवसवठी सिहुसां्कवर असतवत. जगत 

असतवांनव व्यशक्तगत िशक्तची नेहिी गरज पडते. िशक्त यव सांदभवात 

योग(दःुखवन्सत) यव िशक्तची सवधनव भगर्द ्गीतेचव शर्र्षय आह.े 

भगर्द ्गीतव यवसवठीच व्यशक्तगत सां्कवरवर्र भवष्ट्य करते.  

 



सिहुसा्ं कवर र् व्यशक्तगत सां्कवर यव दोहोंचव सिन्सर्य धिवाने 

सवध्य केलेलव असतो. हव (सिहु)धिा सशृिसांचलनवस सहकवया 

करीत असतो तेंव्हव धिवाचे उशद्दि "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय 

च" असे बनते.  

 

सिहुधिा यव सांदभवातच अजुानवचव गोंधळ होतो. त्यवची व्यशक्तगत 

िशक्त िीि होते. िनोदबुालतव येते. तेंव्हव "आत्िनो िोिवथा 

जगतहीतवय च " यव धिवाचव सांदभा येतो. यवचव हते ुव्यशक्तगत 

िशक्त (योग)सवध्य करिे असते.  

 

धिवात योग्य-अयोग्य(धिा-अधिा) असे द्वन्सद्व असते. व्यशक्तगत 

पवतळीर्र इच्छव-द्वेर्ष असे द्वन्सद्व असते. धिवािळेु गोंधळ होिे 

म्हिजेच द्वन्सद्वर्ि होिे. ह ेभगर्द ्गीतव ्पि करत.े र् 

द्वन्सद्ववपलीकडचे अथवात शनद्वान्सद्ववचे ज्ञवन सवांगते. यवलवच बांधन-िोि 

ज्ञवन सांबोधले आह.े शनद्वान्सद्व म्हिजे सांन्सयवस(शर्चशलत न होिे, न 

दे्विी न कवांिशत). तसेच शनद्वान्सद्व म्हिजे योग(िशक्त). यवच ज्ञवनविळेु 

सांन्सयवस शक योग यवतील श्रेय्कर एक सवांगव असे अजुान शर्चवरतो. 

तेंव्हव ह े्पशिकरि येते.  

जे्ञयः स शनत्यसांन्सयवसी यो न दे्वशि न कवङ््किशत।  

शनद्वान्सद्वो शह िहवबवहो सखुां बांधवत ्प्रिचु्यते।।(५-३) 



 

जीर्निवगवात शनद्वान्सद्व असिे हवच भगर्द ्गीततेील सां्कवरवचव हते ु

आह.े  

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

शनद्वान्सद्व होण्यवसवठीच कवयवाचव एकशनिय (Determination), 

्र्धिा (्र्भवर्शनयतकवया as Tiebreaker) यवचव उल्लखे 

आलेलव आह.े सकवि यव श्थशतत द्वन्सद्व असतो, तर शनष्ट्कवि 

श्थशतत शनद्वान्सद्व असतो. ही श्थशत सवध्य करण्यवसवठी बशुद्धयकु्त 

श्थशतचे िहत्र् ्पि केले.  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुत ्दषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात हवच िवगा िशक्तसवधनेचव बनतो. प्रत्यि 

कवया execute होण्यवसवठी व्यर्हवरिवगा (सकवि) शनष्ट्कवि 

िवगवात(अितृत्र्वय कल्पते) Transform होतो. यवलव 

कवयाकौिल्य सांबोधले आह.े  

 



सवर :  

"Nearly all men can stand adversity, but if you want 

to test a man's character, give him power. " 

-Abraham Lincoln 

 

अजुानवलव सविवत ईश्वरवची सोबत शिळवली पि यव िशक्तचव 

उपयोग करण्यवसवठी अजुानवच्यव चवांगलेपिवची (Charecter) 

जि ुपररिवच घेण्यवत आली. शनयतकवया हव त्यवचव ्र्धिा 

असनुही ( दबुालतेिळेु) ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो!र् िलव कवांही 

नको असे भवष्ट्य करुन शनशककय होतो.  

 

र्तािवनवत "िवनशसक दबुालतव vs िवनशसक सिितव "हव शर्र्षय 

सिवजवत िहत्र्वचव ठरतो. भगर्द ्गीतेने धिा यव सांदभवात हव 

शर्र्षय ्पि केलव असलव तरी िवनशसक सिितव(योग) यवलव 

Priority आह े.  

"सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज " 

 

 ********** 

  



 (५-४) 

************************** 

सवांख्ययोगौ पथृग ्बवलवः प्रर्दशन्सत न पांशडतवः।  

एकि ्अशप आश्थतः सम्यक् उभयोः शर्न्सदते फलि ्।। 

********************* 

 

(५-४) : 

"सवांख्ययोगौ पथृग ्बवलवः प्रर्दशन्सत न पांशडतवः"  

(व्यर्हवरवत सां्कवरवचे िहत्र्) 

 

सिवजवत व्यर्हवर असतो म्हिनु व्यर्हवरधिा असतो. यवच 

व्यर्हवरधिवानसुवर िहवभवरतवत धिायदु्ध ठरले असते. भगर्तगीतते 

पदवपाि करण्यवपरु्ी सिवजवतील हवच व्यर्हवरधिा जविनु घेिे 

आर्श्यक आह.े  

 

*व्यर्हवरधिा र् त्यवतील जीर्निलु्ये: 

 



शनयोशजत यदु्ध करिे अजुानवचे कताव्य असते. हव त्यवचव 

व्यर्हवरधिा असतो. पि धिा यव सांदभवात अजुान आपल्यव 

शनयतकवयवालव अधिा ठरशर्तो.  

 

सिवजवत व्यर्हवरधिा असतो. यवच व्यर्हवरधिवाचे दिान 

रविवयिवत घडते. व्यर्हवरधिवात "र्चन" श्रेष्ठ जीर्निलु्य आह.े 

कैकेयीलव शदलेले र्चन पवळण्यवची र्ेळ आली तेंव्हव दिरथ 

िहवरवजवसिोर दःुखद प्रसांग उभव िवलव. त्यव दःुखवतच िरे्टी 

िहवरवजवांनव प्रवि गिर्वर्व लवगलव. तर श्रीरविवने धिागशत जविनु 

शपत्यवच्यव र्चनपशुतासवठी र्नर्वस पत्करलव. श्रीरविवसवठी ही 

ईश्वरगशत (Design of God) असते. ईश्वरगशतचव सांदिे िहवन 

कवयवाचव ("जहवां सब भवांशत िोर बड कवज"ू)असतो. श्रीरवि िवतेलव 

ह ेरह्य सवांगतवत.  

 

व्यर्हवरधिवानसुवरच ्र्भवर्शनयत कवया िनषु्ट्यवलव ओळख दते 

असते. ्र्भवर्शनयतकवया त्यवचव धिा असतो. र् Committed 

कवया(र्चन) त्यवचव ्र्धिा ठरतो. अजुानवलव धिा यव सांदभवात यवच 

्र्धिवाचरिवचे िहत्र् सवांगण्यवत येते.  

 

्र्धिाि ्अशप चवरे्ि न शर्कशम्पतिु ्अहाशस। 



धम्यवात ्शह यदु्धवत ्श्रेयः अन्सयत ्िशत्य्य न शर्द्यते।।(२-३१) 

डॉक्टरने ऑपरेिनच्यव र्ेळीच पवठ शफरशर्ली तर ?हवच सांदभा 

्र्धिवाचरिवचे धिा यव सांदभवात िहत्र् आह.े अजुानवलव म्हटले हव 

धिा आचरि केलव नवही तर शकशता, ्र्गा यवपवसनु र्ांशचत होिील 

उलट अपशकशता होईल र् पवपच ठरेल.  

 

व्यर्हवरधिा यव सांदभवातच अजुानवलव िहवन कवयवाची सांशध होती. 

यव कवयवातच ईश्वरवचे Design(ईश्वरगशत) होते, ज्यवचे दिान 

शर्श्वरुपवत घडते.  

 

*भगर्तगीतेतील ईश्वरगशतच ेज्ञवन र् किवाचे िवस्त्र : 

 

होय. भगर्तगीतेत ईश्वरगशतचे दिान अजुानवलव घडशर्ले. हचे 

दिान ज्ञवनवने जविवयचे आह.े यवचसवठी भगर्तगीतव ज्ञवन आह.े 

यवत अध्यवत्िज्ञवनवचे िहत्र् ्पि केले आह.े  

 

भगर्तगीतेने सर्ाप्रथि व्यर्हवरधिवातील चकु अजुानवलव दिार्नु 

शदली. व्यर्हवरधिवात कवया िहत्र्वचे सवधन असते. यवच कवयवाचे 

जीर्नवतील िहत्र् highlight केले आह.े किवाच्यव दोन शनष्ठव 

सवांशगतल्यव.  



ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां किायोगने योशगनवि ्।(३-३) 

 

सवांख्य म्हिजचे सांख्यविवस्त्र (Analytical). यवचव आधवर 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव (जड प्रकृशत र् चेतन परुुर्ष-आत्िव) आह.े यवच 

ज्ञवनवचव उपयोग करुन ्र्धिवाचरिवद्ववरे किासांन्सयवस होि(ेसिशपात 

कवया) ह ेसवांख्यिवस्त्र आह.े यवच ज्ञवनवद्ववरे सांिय छेदनु ( कवयवाचव 

एकशनिय कर) योगवसवठी कवया कर असे सांबोधन होते,  

शछत्रै्नां सांियां योगां आशत्तष्ठ उशत्तष्ठ भवरत।(४-४२) 

 

 ज्ञवनवद्ववरे किासांन्सयवस ह ेज्ञवन ऐकले पि र्रील सांबोधनविळेु 

अजुान भ्रिवत सवपडतो. र् सांन्सयवस शकां र्व योग यवांत जे श्रेय्कर 

आह,े ते शनशित सवांगव अिी शर्नांशत करतो.  

 

सवांख्य र् योग दोन्सही िवगा शभन्सन र्वटत असले तरी गन्सतव्य एकच 

आह.े हे सत्य शर्द्ववन पांशडत जवित असतवत. केर्ळ  

अल्पबशुद्धिळेु त्यवांचे फल रे्गळे र्वटते .  

 

सवांख्ययोगौ पथृग ्बवलवः प्रर्दशन्सत न पांशडतवः"  

एकि ्अशप आश्थतः सम्यक् उभयोः शर्न्सदते फलि ्।।(५-४) 



 

आतव दोन शनष्ठेत श्रेय्कर हरे् असेल तर तो "योग"िवगा आहे. 

यविळेुच कवयवाचव एकशनिय असतो. िनवर्र शनयांत्ि असते. 

शर्चशलत होत नवही. योगवशिर्वय सांन्सयवस दलुाभ असतो.  

सांन्सयवस्त ुिहवबवहो दःुखि ्आििु ्अयोगतः।(५-६) 

योगयकु्तो शर्िधु्दवत्िव शर्शजतवत्िव शजतेंशद्रयः।(५-७) 

 

*सवर : 

१. व्यर्हवरधिवात ्र्धिा, र्चन जीर्निलु्य ठरते. 

्र्भवर्शनयतकवया -शनयतकवया ्र्धिवात transform करतो. तर 

भगर्तगीतेप्रिविे ्र्धिवाचरिवद्ववरे सिशपात कवया करिे यवद्ववरव 

किासांन्सयवस होतो. यव िवगवालव "अितृत्र्वय कल्पते" सांबोधले 

आह.े  

२. शर्चशलत न होिे यव िशक्तसवठी योग ह ेप्रयोजन आहे. ही 

सवधनव किायोगवने सवध्य होते. यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय 

करुन सित्र्योगवने कवयारत असिे ह ेकवयाकौिल्य असते. अथवात 

व्यर्हवरधिवात शनिायिितव आर्श्यक असते. यवसवठी शनिाय 

अशधकवरवचे िहत्र् आह ेर् यवसवठी ्र्वर्लांबन ह ेजीर्निलु्य 

ठरते.  

 



"Nothing in this world can take the place of 

persistence.  

Talent will not: nothing is more common than 

unsuccessful men with talent.  

Genius will not; unrewarded genius is almost a 

proverb.  

 Education will not: the world is full of educated 

derelicts. Persistence and determination alone are 

omnipotent. " 

Calvin Coolidge 

 

 ****** 

 

५-४/२ : 

"सवांख्ययोगौ पथृग ्बवलवः प्रर्दशन्सत न पांशण्डतवः" 

(Different path for same destination) 

 



बवलबशुद्धिळेु जीर्नशर्कवसवतील सवांख्य र् योग ह ेदोन्सही िवगा 

शभन्सन र्वटत असले तरी त्यवचे ध्येय(Purpose) एकच आह.े 

शर्द्ववन ह ेसत्य जवित असतो.  

 

सवांख्ययोगौ पथृग ्बवलवः प्रर्दशन्सत न पांशण्डतवः। 

एकि ्अशप आश्थतः सम्यग ्उभयोः शर्न्सदते फलि।्(५-४) 

 

भगर्दगीतेतच यव दोन िवस्त्रवतील/िवगवातील भेद ्पि केलेलव 

आह.े  

लोकेअश्िन शद्वशर्धव शनष्ठव परुव प्रोक्तव ियव अनघ। 

ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां किायोगने योगवनवि।्।(३-३) 

 

अथवात १. सवांख्यविध्ये "ज्ञवन"शनष्ठव असते. ज्ञवन यव सांदभवात 

जीर्नवचे िवश्वत ज्ञवन (आत्िज्ञवन) र् अिवश्वत (प्रकृशत) जविनु 

्र्धिवाचरि (किासिपाि, ब्रह्मवपाि) करतो. यवचसवठी 

"ित्किापरिो भर्"(१२-१०) असव िब्दप्रयोग आह.े अथवात 

ज्ञवनवलव(िवश्वतवलव) Priority असते.  

 

२. किायोगवत "किा"शनष्ठव असते.  



एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदु्द्ध्यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९)  

 

किायोगवत किवालव Priority असली तरी बशुद्धयोगविळेु 

किाबांधन िशुक्त होते. म्हिनु किाशनष्ठव यव सांदभवात बशुद्धयोगवलव 

Priority आह.े यविळेु कवयवाचव एकशनिय (Determination) 

होतो. बशुद्धयोग यव सांदभवातच बशुद्धयकु्त, योगयकु्त असे िब्दप्रयोग 

आलेले आहते. अथवात आत्िर्ि (शजतेंशद्रय) अर््थेचे 

्पशिकरि येथे आलेले आह.े  

 

योगयकु्तो शर्िधु्दवत्िव शर्शजतवत्िव शजतेंशद्रयः। 

सर्ाभतूवत्िभतूवत्िव कुर्ान्सनअशप न शलप्यते।(५-७) 

 

किायोगवत १. Determination २. सित्र्योग ह ेिहत्र्वचे िदु्द े

ठरतवत.  

जीर्निलु्यविळेु(र्चन, ्र्धिा इ. ) कवयवाचव एकशनिय 

(Determination) होतो. पररिविवचे भय असेल तर(चांचलतव, 

आसशक्त) कवयवाचव शनिय होत नवही. म्हिनु Detachment 

यवसांदभवात शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र आह.े अथवात फल ईश्वरवलव 

सिपाि असे भवष्ट्य आह.े  



(अथएतद ्अशपअिक्तोअशस )कतुाि ्ित ्योगि ्आशश्रतवः। 

सर्ाकिाफलत्यवगां प्रवहुः त्यवगां शर्चििवः।(१२-११) 

सवर : 

"Pursue some path, however narrow and crooked, in 

which you can walk with love and reverence".  

Henry David Thoreau 

जीर्नशर्कवसवचव िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" अथवात 

अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे असव आह.े अथवात सर्ा िवगवाचे 

Purpose ईश्वरविी शिलन हचे आह.े यवचवच सवर भगर्दगीतवच 

दते आह.े  

ध्यवनेन आत्िशन पश्यशन्सत केशचत ्आत्िवनि ्आत्िनव। 

अन्सये सवांख्येन योगेन किायोगने ्चवपरे।(१३-२४) 

कुिी ध्यवनवद्ववरे ्र्तःच्यव ठवयी िवश्वतवलव अनभुर्त असतो. तर 

कुिी ज्ञवनवजानवद्ववरव(िवश्वत-अिवश्वत) शकां र्व किवाच्यव प्रशियेद्ववरव 

(योगः किास ुकौिलि-् Determination, फलत्यवग) िवश्वतवलव 

अनभुर्त असतो.  

 ******** 

  



 (५. ६) 

*********************** 

सांन्सयवस्त ुिहवबवहो दःुखि ्आििु ्अयोगतः। 

"योगयकु्तो"िशुनःब्रह्म न शचरेि अशधगच्छशत।। 

*********************** 

 

(५. ६): 

"सांन्सयवस्त ुिहवबवहो दःुखि ्आििु ्अयोगतः" 

 (Determination-The power source अथवात किायोग 

िशक्तचव स्त्रोत ) 

 

िनषु्ट्यवलव सखु हरे् असते, यवसवठी शर्कवस हर्व असतो पि दःुख 

नको असत.े शर्कवसिवगवात/जीर्नयवते्त दःुख आढळले र् अजुान 

दःुख टवळण्यवसवठी जी भशूिकव घेतो, तीच भशूिकव भगर्तगीतव 

ज्ञवनवचव Source बनते. र् शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन सवांगते. 

यवच(User friendly) अनरु्षांगवने अनेक प्रश्न, उपप्रश्न अजुान 

शर्चवरतो.  

 

* किा यव सांदभवात प्रश्न करतो.  



बशुद्धची श्थरतव सवध्य करवयची तर किा किवलव? 

श्थरतेसवठी किासांन्सयवस(अकतवा) सवांशगतलव तर "योग" प्रयोजन 

कवां?सांन्सयवस शक योग यवत श्रेय्कर कवय? 

 

सिवजवतील भवष्ट्यवत Judgement thinking चव र्वपर होतो 

तेंव्हव चवांगले-र्वईट, पवप-पणु्य यवर्र भवष्ट्य होते. ईश्वरभशक्तने 

सखुिवांशत शिळते, फलशसशद्धची कृपव होते, परिवथा अथवात 

चवांगलेपिव, प्रेि कळत.े तसेच फलप्रवशिसवठी किा केल्यव जवते 

हहेी कळत.े पि शनयत- कवयवाद्ववरवच ईश्वरभशक्तने 

िशक्तची(शनभायतव, दःुखवन्सत, सवहस, शर्चशलत न होिे) सवधनव 

करिे यवचे अज्ञवन असते. यव िशक्तशर्नव दहेधवरी िनषु्ट्यवलव 

सांन्सयवस कशठि आह.े  

 

सांन्सयवस्त ुिहवबवहो दःुखि ्आििु ्अयोगतः। 

"योगयकु्तो"िशुनःब्रह्म न शचरेि अशधगच्छशत।।(५-६) 

 

"You will never do anything in this world without 

courage. It is the greatest quality of the mind next to 

honor. " 

Aristotle 



 

*"योगयकु्त/ईश्वरभशक्त" यव सांदभवात प्रश्न करतो.  

योगयकु्त होण्यवस कोित्यव(सगिु शक शनगुाि) ईश्वरवची भशक्त 

श्रेष्ठ?(१२-१) 

ईश्वरभशक्त करतो पि शनष्ट्कवि किा िवस्त्र आचरत नवही, तेंव्हव 

कोिती शनष्ठव(सत-रज-ति) सिजवर्ी?(१७-१) 

 

* किायोग यव िशक्तसवधनेचव स्त्रोत असल्यविळेु किायोग श्रेष्ठ 

ठरशर्लव आह.े  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

किायोगवत Determination अथवात कवयवाचव एकशनिय पवयव 

असतो. िनषु्ट्यवचव किाफलवत अशधकवर नसलव तरी किा 

करण्यवचव अशधकवर आह.े (अथवात हवच शनिाय अशधकवर असतो, 

प्रयत्नअशधकवर असतो. ) िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव अशधकवरवची जवि 

असिे आर्श्यक असते. पि अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य जे 

(किाफल)अशधकवरवत नवही त्यवचव शर्चवर करतो र् दःुखी होतो. 

यव शर्चवरविळेु जे त्यवचे Resource (अशधकवर सांपशत्त) आह े

यवचवच शर्सर पडतो. अथवात ज्ञवनवर्र अज्ञवनवचव पडदव यतेो. हचे 



अज्ञवन दःुखवचे कवरि बनते. भगर्तगीतव यवच सांपशत्तचे, िशक्तचे 

ज्ञवन दतेे.  

 

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन ्िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

"Believe in yourself! Have faith in your abilities! 

Without a humble but reasonable confidence in your 

own powers you cannot be successful or happy. " 

Norman Vincent Peale 

 

 ****** 

  



 ( ५-१०) 

************************* 

ब्रह्मशि आधवय किवाशि सांगां त्यक्त्र्व करोशत यः। 

शलप्यते न स पवपेन पद्मपत्ि ्इर् अम्भसव।। 

************************* 

 

५-१० : 

"शलप्यते न स पवपेन पद्मपत्ि् इर् अम्भसव" 

(Wicked vs. Rightous) 

 

सांपिुा जगवत "नीशतित्तव" यवर्र भवष्ट्य होते. कोित्यवही धिवात 

नीशतित्तव सिवशर्ि आह ेह ेअशभप्रते असते. भगर्दगीतते 

नीशतिते्तचव दरै्ीगिुसांपशत्त यव सांदभवात सिवरे्ि आह.े यवशिर्वय 

सतगिु यव सांदभवात Rightous चव बोध होण्यवसवठी उल्लेख 

आलेलव आह.े  

 

चवांगलव िनषु्ट्य जीर्नवत नीशतिते्तचव उपयोग करतो. म्हिनु 

चवांगलेपिव यव सांदभवात नीशतित्तव, धिा यवांचव उल्लेख होतो. अजुान 

चवांगलव िनषु्ट्य होतव. पि जेंव्हव दःुखी होतो, तेंव्हव नीशतित्तव यव 



सांदभवात guilty feel करतो. आपि लोभी आहोत असे भवष्ट्य 

करतो. र् शनशककयतेलव धिा दिाशर्तो.  

 

प्रत्यिवत ही घटनव जबवबदवरीपवसनु पळर्वट कवढिे अिी असते. 

पि अजुान यव भशूिकेलव धिवाचव िलुविव चढशर्तो. श्रीकृष्ट्िवने यव 

भशूिकेलव सरळ Wicked(क्लैब्य) सांबोधले आह.े यविळेु हव प्रश्न 

आतव Wicked vs. Rightous असव बनतो.  

 

प्रत्येक चवांगलव िनषु्ट्य योग्य सिजनुच कवयारत असतो. अथर्व 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथान करतो. पि 

चवांगलेपिवतही भेद Wickedness vs. courage (Lion) हव 

असतोच.  

 

"The wicked flee when no one is pursuing, but the 

righteous are bold as a lion. " 

 

यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतचेे ज्ञवन िहत्र्वचे ठरते. अजुान आपले 

र्व्तर् कबलु करतो. र् धिवाच्यव दृशिने कवय योग्य 

(Rightousness) ह ेजविनु घेण्यवस तयवर होतो. अथवात ्र्तःची 

भशूिकव योग्य(Rightous) करण्यवस त्यवची तयवरी असते.  



शिष्ट्य्तेअहां िवशध िव त्र्वां प्रपन्सनि ्। 

"Rightous िवगा " यवर्रच भगर्दगीतेचे भवष्ट्य आह.े नीशतित्तव 

यव सांदभवात अजुानवलव सत्कृत्य-दषु्ट्कृत्य असव Tie शनिवाि होतो. 

भगर्दगीतव यव Tie पवसनु िकु्त करते.  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्(२-५०) 

 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।(७. २८) 

 द्वन्सद्विोहिकु्त होिे ही जीर्नशर्कवसिवगवातील भगर्दगीतचेी 

Priority आह.े यवसवठी ईश्वरवची ( अव्यय, िवश्वत) ओळख 

जविनु अनन्सयभशक्त करिे, यविळेु guilty conscience र्र 

शर्जय शिळशर्तो.  

 

अशप चेत्स ुदरुवचवरो भजशत िवि ्अन्सयभवक्। 

सवध ुएर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतव शह सः।(९-३०) 

जीर्नवतील Wickedness, guilty conscience यवर्र शर्जय 

शिळशर्िे म्हिजे ्र्तः Rightous असिे. यवचसवठी म्हटले,  

ब्रह्मशि आधवय किवाशि सांगां त्यक्त्र्व करोशत यः। 



शलप्यते न स पवपेन पद्मपत्ि ्इर् अम्भसव।।(५-१०) 

सवर: 

१. भगर्दगीतेचव शर्र्षय दबुालतव (Wickedness) vs. Courage 

/Rightousness असव आह.े  

“Without courage we cannot practice any other 

virtue with consistency. We can’t be kind, true, 

merciful, generous, or honest. ” –DR. MAYA 

ANGELOU 

२. जीर्नवचव (व्यर्हवर)िवगा यव सांदभवात भगर्दगीतव ्र्तःचव 

िवगा पक्कव होण्यवसवठी ्र्धिा ह ेजीर्निलु्य (Tiebreaker), 

कवयवाचव दृढशनिय म्हिनु ्र्तःचव शनिाय अशधकवर जवििे यवलव 

िहत्र् दते आह.े Rightous यव सांदभवात सकवि िवगा शनष्ट्कवि 

िवगवात transform होण्यवसवठी बशुद्धयोगवचे प्रयोजन आह.े 

कवयासिपाि, फलत्यवग असव उल्लेख ईश्वरभशक्त यव सांदभवात 

आलेलव आह.े  

शलप्यते न स पवपेन पद्मपत्ि ्इर् अम्भसव। 

अथवात जसे किळपत् पवण्यवपवसनु अशलि असते. तसेच ईश्वरभक्त 

(कोित्यवही ) guilty conscience पवसनु िकु्त असतो.  

******** 

  



 (५-११) 

************************* 

कवयेन िनसव बदुध््यव केर्लैः इांशद्रयै अशप। 

योशगनः किा कुर्ाशन्सत सांगां त्यक्त्र्व आत्ििदु्धये।। 

*********************** 

(५-११): 

"योशगनः किा कुर्ाशन्सत सांगां त्यक्त्र्व आत्ििदु्धय"े 

(Importance of State of Mind) 

 

जे कवया आपि व्यर्हवरवत र्वपरतो, ते सखुप्रवशिसवठी आह ेह े

आपि जवितो, फवर तर पणु्यकवया-पवपकवया असे र्शगाकरि 

जवितो. पि हचे कवया िवनशसकतव शर्कशसत करण्यवसवठी 

िशक्तची(योग) सवधनव करण्यवस सवधन आह ेह ेरह्य जवित 

नवही. र् यवच रह्यवचव उलगडव भगर्तगीतव करीत आहे. यवच 

सवधनेलव आत्ििशुद्ध, आत्िोन्सनशत सांबोधले आह.े प्रचांड 

आत्िशर्श्ववस, शर्चशलत न होिे, सकवरवत्िकतव आत्ििशक्तची 

ओळख दतेे. (भय, शचांतव, नकवरवत्िकतव िवनशसक दबुालतव 

असते. ) 

 



योशगनः किा कुर्ाशन्सत सांगां त्यक्त्र्व आत्ििदु्धये।(५-११) 

 

जिी िवनशसकतव असते तसे शर्चवर /भवष्ट्य असते. नकवरवत्िक र् 

सकवरवत्िक भवष्ट्य अनिुिे दबुाल र् सिि िवनशसकतव दिाशर्ते. 

अजुानवचे भवष्ट्य त्यवच्यव िवनशसकतेची ओळख दतेे. कवयवाद्ववरे 

(भौशतक, ्र्गा)प्रवशि हव व्यर्हवरधिा िनषु्ट्य जवितो. सखुदःुख 

प्रवशिसखुवचव आधवर असतो. यवच आधवरवर्र अजुान म्हितो, 

िलव भौशतक प्रवशि नको, ह ेकिा नरकप्रवशि दिेवरे आह ेम्हिनु यदु्ध 

करिे अयोग्य ठरशर्तो.  

 

अजुान (योग्य-अयोग्य ) द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. भगर्तगीतव 

शर्कवसिवगवातील हवच िखु्य अडथळव सवांगते. (तौ शह अ्य 

पररपशन्सथनौ).  

 

आपि सर्ा प्रकृशतत जन्सिवलव येतो. िवनशसक दबुालतव प्रकृशतचव 

Weakness आह.े यवच दबुालतेर्र िवत करण्यवसवठी (िवनशसक) 

िशक्तसवधनव अथवात आत्िोन्सनशत, आत्ििशुद्ध, योग(दःुखवन्सत) 

अिव िब्दवचे प्रयोजन भगर्तगीतेने केले आह.े व्यर्हवरवत 

Polarty द्वांद्व असतो. तर ईश्वर एकत्र् दिाशर्ते. म्हिनु द्वांद्व-शनद्वांद्व 

यव सांदभवात प्रकृशत-ईश्वर ही ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे.  



 

कवयवाद्ववरे िशक्तसवधनव होण्यवसवठी कवयवाचव एकशनिय िहत्र्वचव 

असतो. यवसवठी शनद्वांद्व होिे . यवचसवठी बशुद्धयोग, ईश्वरआश्रय 

सवांशगतलव आह,े ज्यविळेु िवगा अडथळविकु्त होतो. ("अितृत्र्वय 

कल्पते"). ्र्धिवाद्ववरे कवयासिपाि, योगवसवठी फलत्यवग ह ेिवस्त्र 

्पि होते.  

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशति ्नैशष्ठकीि ्।(५-१२) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

१. जे आपि जवित नवही त्यवच रह्यवचव भगर्तगीतव उलगडव 

करीत आह.े व्यर्हवरवत प्रवशिसवठी किा आपि जवितो पि यवच 

कवयवाद्ववरे िवनशसक िशक्तची सवधनव ह ेरह्य जवित नवही. 

यवचद्ववरे िनषु्ट्यजीर्नवत िवनशसक िशक्तचे िहत्र् भगर्तगीतव 

सवांगते.  

 

२. आपि कवां जवित नवही? 

िवयव! अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे (दोरीलव सवप), यविळेु 

अज्ञवनवचेही अज्ञवन असते. (अजुान धिाकवयवालव अधिा ठरशर्तो र् 



शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो. ). म्हिनु र्व्तर् श्र्कवरिे येथे 

िहत्र्वचे ठरते. Wisdom of Ignorance.  

 

दरै्ी शह एर्षवां गिुियी िि िवयव दरुत्ययव। 

िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवन ्तरशन्सत ते।।(७-१४) 

 

३. यवच पवश्वाभशुिर्र "िवनशसकतव-शर्चवर-भवष्ट्य- कवया- 

िवनशसकतव " ह ेCycle ठरत.े (जिी िवनशसकतव तसे शर्चवर, 

शर्चवर तसे भवष्ट्य, िवनशसकतव तसे कवया )र् यवत िवनशसकतव 

शर्कवस Priority ठरते.  

 

 ******* 

  



(५-१२) 

*********************** 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।। 

*********************** 

 

 

(५. १२)/१ : 

"यकु्तःकिाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि"् 

 

शिििवत िलु्यशिििवचे उशद्दि यव सांदभवात भगर्तगीततेील यकु्त 

र् अयकु्त यवांतील भेद दिाशर्िवरव हव सांदिे िहत्र्वचव ठरतो.  

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

"अयकु्त" हव िब्द सकवि किा(िनोर्ि अर््थव- Governed by 

senses) र्" यकु्त" शनष्ट्कवि किा(आत्िर्ि अर््थव-Governed 

by Soul)यव अथवाने आलेलव आह.े अयकु्त अर््थेत नवर् 



र्वर् यवने र्हवर्ी तिी जीर्न जगण्यवची श्थशत असते. यकु्त 

अर््थेत जीर्ननवर् लक्ष्यवच्यव शदिेने र्ल्हर्ीत असतो.  

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च आयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

सखुी जीर्नवसवठी बशुद्धर्र ज्यव सां्कवरवची गरज आह,े त्यवलव 

यकु्त म्हटले. ही आत्िर्ि अर््थव असते. यव अर््थेत िनषु्ट्य 

शर्कवसिवगवार्र असतो, जबवबदवरी श्र्कवरतो. यवचसवठी 

जीर्निलु्यवांची गरज असते.  

 

अजुानवलव शनयतकवया शिळते. कवया करण्यवची प्रत्यि र्ेळ आली 

असतव तो दःुखवच्यव भयवने यदु्ध टवळतो. (िोहविळेु) नकळत 

िनोर्ि अर््थेत Trap होतो. यव अर््थेत शनशककय िवलव तरी 

िी योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी "ज्ञवन" र्वपरतो. हव प्रज्ञवर्वद 

असतो. ्र्तःलव शर्श्ववस नसल्यविळेु ्र्तःच कवया टवळतो. 

अथवात जबवबदवरी िटकण्यवसवठी केलेले ह ेभवष्ट्य असते. ही 

अयकु्त श्थशत बनते.  

 



जीर्नवांत दःुख, अडचिी येतवत र् नकळत िनषु्ट्य िनोर्ि 

अर््थेत सवपडतो. जबवबदवरी न जवितव प्रज्ञवर्वदी होतो. ही 

दबुळी/नकवरवत्िक अर््थव असते. सकवरवत्िक श्थतीत 

अडचिी Stepping Stone असतवत. अजुानवलव हीच 

सांधी(Stepping towards higher stage of life) शिळवली 

असते. म्हिनु येथे दोन Options असतवत. आह ेत्यव 

श्थतीत(प्रकृशतर्ि) जगिे शकां र्व सकवरवत्िक होिे . अथवात 

यवसवठी "यकु्त" होिे. हचे दोन्सही Options भगर्तगीतव दिाशर्ते. 

यवच अनरु्षांगवने शर्कवसिवगा, जीर्निलु्ये यवचे ज्ञवन ्पष्ठ केले 

आह.े  

 

कवयवाच्यव शनष्ठव: 

ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां किायोगने योगीनवि ्।(३-३) 

 

१. ्र्तःलव कवयारत करिे ही जीर्नशर्कवसवत Prime गरज 

असली तरी केर्ळ कवयारत करिे शर्कवसवसवठी परेुसे नसुन यवलव 

"्र्धिा"(Tibreaker, Selfapproval) यव जीर्निलु्यवची जोड 

आर्श्यक असते. यविळेु ्र्तःर्र शर्श्ववस(I am Right)असतो. 

र् शनष्ट्कवि कवया(सिपाि) करतो. अथवात शनषे्ठने कवयारत असतो.  

 



२. दसुरे "्र्तःचव अशधकवर " यव सांबांधवने कवयवाचव शनिाय हव 

Bornfree अशधकवर आह.े ्र्वर्लांबन यव िलु्यविळेु शनिाय 

अशधकवर शिळतो. (Beggars are not choosers). येथे 

कवयवाचव दृढशनिय आर्श्यक असतो, ज्यविळेु कवया शनष्ठेने घडते. 

यवसवठी Self commitment(र्चन)िलु्य उपयकु्त असते.  

 

चांचलतेिळेु द्वांद्व असतो, कवयवाचव शनिय होत नवही. म्हिनु 

द्वांद्विकु्त होण्यवसवठी बशुद्धयोग आह.े शनष्ट्कवि किा/फलत्यवग/फल 

ईश्वरसिपाि यव सांदभवात कवयवातनु सित्र्योग सवधिे ह ेकौिल्य 

असते.  

शसद ्ध्य अशसद ्ध्योः सिो भतू्र्व सित्र्ां योग उच्यते।(२-४८) 

********०००० 

(५-१२)/२: 

"अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते" 

 (Ignorance:Cause of stress) 

 

भगर्तगीतेत "सां्कवरीत" र् "असां्कवरीत" ह ेिब्द यकु्त र् 

अयकु्त यव िब्दवने सांबोशधत केले आह.े र् हचे िब्द ज्ञवनी-

अज्ञवनी, शनष्ट्कवि र् सकवि यव सांदभवात जविनु घणे्यवस उपयकु्त 

ठरतवत.  



 

सिवजवत ज्ञवनी-अज्ञवनी, सां्कवरीत-असां्कवरीत, चवांगले-र्वईट ह े

िब्द आपि िनषु्ट्यवच्यव Behavior यव सांदभवात ऐकत असतो. 

चवांगले म्हिवरे्, शदसवर्े ही इच्छव असते. अथवात यव इच्छेिळेु 

"सकवि" अथवात अयकु्त ठरतो.  

 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

सिवजवत ्रै्रतव म्हिजे असा्ं कवरीत असव बोध होतो. िनषु्ट्यवलव 

सखु हरे्, िवांशत हर्ी, सखुवसवठी इच्छव असते ह े्र्वभवशर्क 

आह.े सां्कवरीत नसेल तर यवच इच्छव "कवि" िध्ये र् "कवि" 

बशुद्धनविवत पररर्तीत होतो.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगः तेर्ष ुउपजवयते। 

सांगवत ्सांजवयते कविः ...  

्िशृतभांिवद ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।।(२-६३) 

 

यवचवच अथा "सां्कवरीत, ज्ञवनी, शनष्ट्कवि, यकु्त, चवांगले(सत) 

होिे" Vs "असां्कवरीत, अज्ञवनी, सकवि, अयकु्त, असत असिे 



"हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय ठरतो. यविळेु त्र्रीत िवांशत-अिवांशतचे 

कवरि जवितव यतेे.  

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

अजुान दःुखविळेु अिवांत होतो, शर्चशलत होतो. र् दःुखिशुक्तसवठी 

यदु्ध न करिे ही शनर्ड करतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

ज्ञवन र्वपरतो. हव प्रयवस िवांशतसवठी (अिवांशतर्र उपवय)असतो. 

अथवात असे भवष्ट्य ्र्हीतवसवठीच (्र्तःच्यव 

िवांशतसवठी)सिवजवत केल्यव जवते. पि अजुान आपि लोभी ठरु 

नये म्हिनु ही भशूिकव घेतो. अथवात यथेे अजुान चवांगलव असलव 

तरी "्र्हीत" यव सांदभवातच भ्रि होतो. हवच बशुद्धनवि असतो. 

(बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत). ्र्हीतवसवठी जगिे हव अपरवध नसतो, 

पि "्र्हीत "यव सांदभवात असलेलव भ्रि बशुद्धनविवचे कवरि 

ठरते.  

 

येथे ्र्तःच ्र्तःचव ित् ुठरतो. हव ्र्तःच्यव जीर्नवचवच 

अपिवन असतो. र्वईट ठरु नय,े चवांगले शदसवरे् यव प्रयवसवत ही 

िवनशसक आत्िहत्यवच ठरत असते. (Fear, Lack of courage) 



भय, (Stress)अिवांशत, िवनशसक दबुालतव अथवात Mental 

poverty यवचिळेु असते. अजुानवची भवर्षव यवच Mental 

poverty चे दिान दतेे.  

यदी िवि अप्रतीकवरि ्अिस्त्रां िस्त्रपवियः। 

धवतारवष्ट्रव रिे हन्सयःु तन्सिे िेितरां भरे्त।्।(१-४५) 

यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव जवगे करते. 

िनषु्ट्यजीर्नवचे िोल जविव. त्यवचव अपिवन करु नकव . र् 

यवचसवठी "यकु्त" यव सांदभवात आत्िर्ि र् िनोर्ि यवतील भेद 

्पि केलव आह.े  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यद ्िनो अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

अथवात र्वर् यवने नवर् र्हवर्ी र् नवर् र्ल्हर्िे हव भेद िनोर्ि र् 

आत्िर्ि अर््थव दिाशर्ते. यवच सांदभवात तत्र्ज्ञ बोलतवत,  

*Arise! Awake! and stop not until the goal is 

reached. (Swami Vivekananda ) 

*A man without a goal is like a ship without a 

rudder. (Thomas Carlyle) 

*A soul without a high aim is like a ship without a 

rudder. (Eileen Caddy) 



आत्िर्ि अर््थेत ्र्तःचव शनशित िवगा असतो. कवयवाचव 

एकशनिय असतो. शनशित िवगवासवठी : 

-शनयतकवया ्र्धिवात Transform होते.  

-शनिाय अशधकवर जविनु कवयवाचव दृढशनिय करतो.  

-्र्वभवशर्कपिे प्रकृशत आपले कवया करीतच असते. प्रकृशत 

आशि ईश्वर (िर-अिर, िेत्-िेत्ज्ञ) यविळेु प्रकृशत सांचशलत 

असते. सशृिचव हव कवरखवनव चवलत असतो. पि यव 

कवरखवन्सयवचव अध्यि ईश्वर आह े. अथवात ईश्वरवच्यव भशूिकेचे 

अज्ञवन असते.  

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि ्।(९-११) 

ईश्वरवच्यव यवच ज्ञवनविळेु र् भशक्तिळेु बशुद्धयोगी असतो र् 

शर्कवसवचव िवश्वत Standard िवगा(अितृत्र्वय कल्पते) जवितो. 

सां्कवर, यकु्त, ज्ञवनी, शनष्ट्कवि ह ेसर्ा िब्द यवच Stadard 

िवगवाकडे शनदिे करतवत.  

"The tragedy of life is not that it ends so soon, but 

that we wait so long to begin it. " 

~W. M. Lewis.  

 *******  

  



(५-१३) 

*********************** 

सर्ाकिवाशि िनसव सांन्सय्यव्ते सखुां र्िी। 

नर्द्ववरे परेु दहेी नैर् कुर्ान्सन कवरयन ्।। 

*********************** 

 

 

(५-१३)/१: 

"सर्ाकिवाशि िनसव सांन्सय्यव्ते सखुां र्िी" 

 (Wisdom of Detachment) 

 

"जग सुांदर आह,े पि यव सुांदर जगवत सर्वात सुांदर र््त ु्र्तःचे 

जीर्न आह.े एकव व्यशक्तकडे परु्ाजवांची रुद्रर्ीिव असते. त्यवलव ती 

अडगळ र्वटते र् तो कचरवपेटीत फेकुन दतेो. एक सवध ुर्त्यवने 

चवललव असतो. तो ह ेदृश्य पवहतो. रुद्रर्ीिव घेतो र् िधरु सांगीत 

त्यवतनु शनिवाि करतो. लोक जितवत र् आनांद घेतवत. र्ीिव 

फेकिवरव व्यशक्त र्ीिव िविी आह ेम्हिनु परत िवगतो. सवध ु

म्हितो, तलुव र्ीिेचे िहत्र् कळले, तसेच जीर्न आह,े यवचे 

िहत्र् कळले नवही तर ते व्यथा, भवर र्वटते. " 



 

 टॉल्टवॅॅय म्हितो, "जग बदलवरे् ही िनषु्ट्य इच्छव करतो पि 

्र्तः बदलत नवही!" जगवत कवय व्हवयलव हर्े? इतरवांनी कवय 

करवर्े, यवर्र बरेच उपदिे असतवत. आपि हवच आलवप ऐकत 

असतो. पि ही ्र्तःची जीर्नरुशप र्ीिव र्वजशर्ण्यवचे ज्ञवन 

िहत्र्वचे र्वटत नवही. आशि यवसवठीच भगर्तगीतेने 

िवनसिवस्त्रवची दखल(Internal World) घेतली आह.े 

चवांगलेपिव िनषु्ट्यवत असतो, त्यवलव चवांगली पे्ररिवही शिळते, पि 

courage धशृत यव दरै्ी गिुवशिर्वय ती पे्ररिव, ते सांगीत सवकवरच 

होत नवही.  

 

*्र्तःतील िशक्त (Strength) र् िशक्तचे अज्ञवन 

 

"All men's souls are immortal, but the souls of the 

righteous are immortal and divine. "  

Socratese 

चवांगलेपिव ्र्तःची अांतःपे्ररिव िशक्त जवगतृ करण्यवचे िहवन 

सवधन आह.े चवांगलेपिविळेुच अजुान दःुखी होतो. र् योग्य-

अयोग्य(धिा-अधिा) यव सांदभवात गोंधळ उडतो. योग्यलव अयोग्य 

र् अयोग्यलव योग्य ठरशर्तो. यविळेु ्र्तःिध्ये िशक्त अनभुर्त 



नवही. आत्िशर्श्ववस नि होतो. (िनोदबुालतव येत)े यविळेु 

्र्तःतील Strength र् Weakness यवची ओळख होत नवही.  

 

्र्तःतील Strength र् Weakness यव सांदभवात रेिांड 

डॅशलयो(जगवतील ५८र्व श्रीिांत)म्हितो,  

I believe that the biggest problem that humanity 

faces is an ego sensitivity to finding out whether one 

is right or wrong and identifying what one's 

strengths and weaknesses are.  

-Ray Dalio( Billionaire investor, hedge fund 

manager, and philanthropist) 

 

 * False-Self vs True -Self,  

 

Ego is our false-self; it is a cover up for our 

insecurities. Self-realization means that we are 

established in the Self as the Self due to the total 

dissolution of the ego.  

 



Wisdom is to know the difference between ego and 

self-respect, and to become more aware towards 

these. The ego is the opposite of self-esteem.  

The very basic difference is –  

ego is negative and counter productive while self 

respect is positive and sign of confidence. Ego 

closes our mind and obstructs our vision so that we 

cannot see anything other than the ideas of our own.  

 

*Attachment vs Detachment 

The best way of managing ego is to break the 

unhealthy attachment with the self.  

 

There is an external reality and an internal reality. 

External reality is a world of external objects. 

Internal reality is a world of thoughts and feelings. 

We experience the world more from an internal 

reality.  

 



Observe thoughts and feelings that make us happy 

or sad. If something makes us sad, renounce it.  

 

Renouncing involves not being attached to your 

thoughts and feelings as they emerge. You give 

them a reality when you merge with them. We get 

stuck to the wrong ‘I’ in us. This wrong self is the 

ego.  

 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

Ego exists in ignorance. The shadow becomes real if 

you get attached to your shadow. Detachment is the 

key. Detachment is being aware of the sanity of life. 

Attachment is insanity.  

सर्ाकिवाशि िनसव सांन्सय्यव्ते सखुां र्िी। 

नर्द्ववरे परेु दहेी नैर् कुर्ान्सन कवरयन ्।।(५-१३) 

 

********** 



 

(५-१३)/२: 

"नर्द्ववरे परेु दहेी नैर् कुर्ान्सन कवरयन ्" 

(सांघटन कौिल्य) 

 

शर्श्ववचे सांचलन सरुु असते. र् यवच शर्श्ववत आपल्यव जीर्नवचे 

सांचलनही सरुु असते. यवतील व्यर््थवपन कौिल्य हव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े ईश्वरवची यव शर्श्ववत अध्यिवची 

भशूिकव असते. तर िरीरयांत्वत जीर्नवचे सांचलनविी नवते असते.  

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

शर्श्ववचे सांचलन यव सांदभवात यव शर्श्ववत शर्शर्ध सांघटन असते. 

सांघटन उद्योगवतील असो, दिे, कुटुांब, एखवदव event असो यवांत 

व्यर््थवपन (सांघटनकौिल्य )असते. अथवात गरुुत्र्वकर्षाि कळले 

म्हिनु सफरचांद खवली पडत नवही. ती सहज नैसशगाक शियव आह.े 

यव शर्श्ववत सांचलनवची प्रशियव सवु्यर्श्थत असवर्ी, ससुांचवलन 

असवरे् म्हिनु ज्ञवनशर्ज्ञवन, त्यवतील व्यर््थवपनिवस्त्रवची ओळख 



िवली. यविळेु Strength र् Weakness कळतो. ह ेजविनु 

Weakness लव Strength िध्ये बदलशर्िे हव भगर्तगीतेचव 

शर्र्षय आह.े यवच सांदभवात व्यशक्तगत पवतळीर्र सखुी जीर्नवचे 

व्यर््थवपन र् सिहु व्यर््थवपनवत (सांघटन) िनषु्ट्यवची भशूिकव 

यव दोहोचव सिन्सर्य सवधिवरी "योजक"(Orgonizer) भशूिकव हव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय बनतो. यवच भशूिकेसवठी सां्कवर असतो. र् 

शििि यवच सां्कवरवचव एक भवग असतो.  

 

"Good management is the art of making problems so 

interesting and their solutions so constructive that 

everyone wants to get to work and deal with them. " 

Paul Hawken 

 

शिििविळेु िेंदचुव शर्कवस होतो, तर िनवची िशक्त, िरररवचे 

आरोग्य दलुाशित िवले तर दबुळी बशुद्धिवन शपढीच तयवर होईल 

हव इिवरव शििि यव सांदभवात ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी शदलव होतव. र् 

िनगट(कवयव), िन("िनवची िशक्त" ), िेंद(ुबशुद्ध) यवचव सिन्सर्य 

सवधनु सांतशुलत शर्कवस यवर्र "सखुी जीर्नवचे व्यर््थवपन" यव 

सांदभवात भगर्तगीतव प्रकवि टवकते.  

 



कवयेन िनसव बदुध््यव केर्लैः इांशद्रयैः अशप।  

योशगनः किा कुर्ाशन्सत सांगां त्यक्त्र्व आत्ििधु्दये।।(५-११) 

 

सर्ाकिवाशि िनसव सांन्सय्यव्ते सखुां र्िी। 

नर्द्ववरे परेु दहेी नैर् कुर्ान्सन कवरयन ्।।(५-१३) 

 

अथवात नर्द्ववर असलेल्यव नगरीत र्वस करीत असलेलव अकतवा 

असतो.  

 

शर्शे्लर्षि: 

जीर्नयवते्त िनषु्ट्यवलव सखु हरे्, पि नको असलेले दःुख येते. 

हचे दःुख टवळण्यवसवठी अजुानवची "पवप ठरिवरे यदु्ध िी करिवर 

नवही" अिी भशूिकव असते.  

 

"No problem can be solved from the same level of 

consciousness that created it. " 

Albert Einstein 

 



प्रर्वसवत जिी नदी आडर्ी येते, नदी पवर केली तर पढुील प्रर्वस 

सरुु होतो. अिीच जीर्नशर्कवसवच्यव प्रर्वसवत जीर्नवतील 

Barrier ची भशूिकव असते. चवांगलव िनषु्ट्य (दरै्ीगिु) असलेल्यव 

अजुानवलव ही शर्कवसवची सांधी असते. यवद्ववरे (चवांगलव िनषु्ट्य 

असलव तरी )अडचिीची ओळख, शर्कवसवची ओळख 

भगर्तगीतव करुन दतेे.  

 

१. र्तािवन: 

 

"This is the key to time management - to see the 

value of every moment. " 

-Menachem Mendel Schneerson 

 

र्तािवनवत "ध्यवन"(लि) कोठे आह?े असव प्रश्न होत असतो. 

अजुानवचे लि शर्चशलत होत.े र् अिवांत िवल्यविळेु ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. म्हिनु "ज्ञवन", "ध्यवन" हव 

शर्र्षय भगर्तगीतते आलव.  

 

२. दःुखिशुक्त:योग(दःुखवन्सत) 



 

आगिव अपवशयनो अशनत्यः तवन ्शतशति्र् भवरत।(२-१४) 

अिवश्वतवलव आसक्त म्हिनु दःुख असते, दःुखिशुक्तसवठी 

अनवसशक्तचे ज्ञवन यव सांदभवात िवश्वतवलव आसक्त (attach) रवहुन 

आत्ििशुद्धसवठी अकतवा रह्य ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते र् यवद्ववरव 

किवालव सवधनेची श्रिेी प्रदवन करते. यवचसवठी "योगः किास ु

कौिलि ्" हव सांदिे आह.े  

 

"Don't lower your expectations to meet your 

performance. Raise your level of performance to 

meet your expectations. Expect the best of yourself, 

and then do what is necessary to make it a reality. " 

Ralph Marston 

 

 ******* 

  

  



(५-१४) 

*********************** 

न कतृात्र्ां न किवाशि लोक्य सजृशत प्रभःु। 

न किाफलसांयोगां ्र्भवर््त ुप्रर्ताते।। 

*********************** 

 

(५-१४): 

"न कतृात्र्ां न किवाशि लोक्य सजृशत प्रभःु" 

(्र्विीत्र्वचे ज्ञवन) 

 

"It's important to understand your ownership pattern 

because it is an expression of the values that guide 

your life. The question of what you want to own is 

actually the question of how you want to live your 

life. "  

- Marie Kondo  

*Asset शक Burden? 

 



"आपल्यव उदवस िलुवकडे पवहुन र्डील त्यवच्यव उदवसीच ेकवरि 

शर्चवरतवत. िलुगव म्हितो िलव "बी" ग्रेड शिळवली. र्डील 

म्हितवत, ही पररिेची ग्रेड आह,े जीर्नवची नवही. त ुअभ्यवस 

केलव जो तझु्यव अशधकवरवत होतव. फल तझु्यव अशधकवरवत नव्हत.े 

जीर्नवची ग्रेड Asset(A) or Burden(B) अशधकवरवत असते. 

म्हिनु जे अशधकवरवत आह ेत्यवचव शर्चवर िहत्र्वचव आह,े जे 

अशधकवरवत नवही त्यवचव शर्चवर करुन दःुखी होर् ुनको. " 

*अशधकवरवचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यवच्यव यवच अशधकवरवशर्र्षयी जवगतृ करते.  

किाण्येर्वशधकवर्ते िव फलेर्ष ुकदवचन ्।(२-४७) 

िवत्व्पिवा्त ुकौंतेय शितोष्ट्िसखुदःुखदवः। 

आगिवअपवशयनो अशनत्यः तवन ्शतशति्र् भवरत।।(२-१४) 

अशधकवरवच्यव अज्ञवनविळेु ्र्तःलव कतवा जविनु िनषु्ट्य किाफल 

आपल्यव िोळीत जिव करतो र् दःुखवचव पहवड जिव िवल्यविळेु 

जीर्न भवर र्वटते.  

न आदत्ते क्य शचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

*्र्विीत्र्/जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन 

 



जसे िनषु्ट्यवांच्यव शर्श्ववत यांत् आले, तसेच प्रकृशतच्यव शर्श्ववत 

िवनर्िरीर शर्िेर्ष यांत् आह.े ह ेयांत् ईश्वरवच्यव उजेर्र चवलत आह े

जीर्ांत असिे ही त्यवची सवि आह.े प्रकृशतचे कवया र् ईश्वरवची 

भशूिकव जवििे हचे ज्ञवनशर्ज्ञवन आह.े ह ेज्ञवनशर्ज्ञवन जवििे 

जीर्नयवत्व सखुवची होण्यवसवठी िहत्र्वचे असते. कवरि ही 

जीर्नयवत्वच जीर्न असते.  

 

ियव अध्यििे प्रकृशत सयूते सचरवचरि ्। 

 

ईश्वर प्रकृशतचव अध्यि आह.े सांपिुा सशृित प्रकृशत आपले कवया 

यांत्र्त ्करीत आह.े  

 

न कतृात्र्ां न किवाशि लोक्य सजृशत प्रभःु। 

न किाफलसांयोगां ्र्भवर््त ुप्रर्ताते।।(५-१४) 

 

जसव ईश्वर प्रकृशतचव ्र्विी आह,े तसवच आत्िव दहेरुपी नगरवचव 

्र्विी आह.े तो किाफल शनिवाि करीत नवही. ह ेप्रवकृशतक 

गिुवांचेच कवया आह.े  

 



*श्रेष्ठ -कशनि, िवलक-सेर्क 

 

िरीरयांत्वच्यव शर्भवगवत िन शर्र्षयकें द्र (Centre of senses) 

आह.े िनवपलीकडे बशुद्ध, बशुद्धपशलकडे आत्म्यवचे ्थवन अिी 

श्रेष्ठतव(sequence of superiority )असते.  

 

िनसः त ुपरवबशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः।(३-४२) 

 

शर्कवसिवगवार्र असतवांनव (आत्िशर्कवसरुपी पहवडवर्र चढतवांनव) 

िन बशुद्धचे पवय ओढते. (िनवतील नकवरवत्िक शर्चवर इच्छवद्वेर्ष 

द्वांद्व तयवर करते र् िोहवद्ववरे शर्चशलत करते). बशुद्धचे र्र आत्िव 

असतो. आत्िव ईश्वरवचव अांि असतो म्हिनू बशुद्ध ईश्वरवलव र्र 

घेण्यवसवठी शनत्य हवत िवगत असते .  

 

त्िवत सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि अनु् िर यदु्ध च।(८-७) 

 

 ******* 

 

(५-१४): 



" न किाफलसांयोगां ्र्भवर््त ुप्रर्ताते" 

 (जबवबदवरी/दवशयत्र्) 

 

 

सिवजवत चवांगल्यवचे, यिवच ेश्रेय िनषु्ट्य ्र्तःकडे घेतो र् 

अपयिवची जबवबदवरी दसुर् यवर्र, जगवर्र ढकलतो. केर्ळ 

व्यर्हवरवतच नव्ह ेतर धवशिाक िेत्वतही हचे अनभुर्वयलव येते. जे 

िनषु्ट्यवच्यव कवयािेत्वतील आह ेत्यवसवठी ईश्वरवलव जबवबदवर 

धरतो. यवचिळेु िनषु्ट्य कतवा शक ईश्वर कतवा?हव शर्र्षय सिवजवत 

चशचाल्यव जवतो. भगर्तगीतव यवच शर्र्षयवर्र Scientific 

(ज्ञवनशर्ज्ञवनसांशहतां) भवष्ट्य करते . "िी कतवा " असे जविनुच िी 

यदु्ध करिवर नवही असे भवष्ट्य करुन अजुान ्र्तःची जबवबदवरी 

टवळतो.  

 

िनषु्ट्यवलव त्यवच्यव जीर्नवचे दवशयत्र् कवय?हचे रविवयिवतही 

दिाशर्ले आह.े र्वल्यवलव त्यवच्यव जबवबदवरीची जविीर् करुन 

शदली. "तझु्यव पवपवसवठी त ुएकटवच जबवबदवर आह"े. यवच 

र्व्तर्वचव र्वल्यवने श्र्कवर केलव र् रविवयिकवर िहशर्षा 

र्वशल्िशक घडलव.  

 



रविवयिवत ही जबवबदवरी "र्चन" यव िलु्यवलव highlight करुन 

दिाशर्ली आह.े ्र्तःचे Commitment ्र्तःच पवळल ेतर 

्र्तःर्र शनयांत्ि शसद्ध होते. यविळेु आत्िशर्श्ववस असतो. तर 

इतरवांनव Commitment शदले र् त्यवचे पवलन केले तर इतरवांचव 

शर्श्ववस बसतो.  

 

दिरथ िहवरवजवांनी कैकेयीलव र्चन शदले होते. त्यव र्चनवचे 

पवलन करिे िहवरवजवांनव आर्श्यक होते. ्र्धिापवलनवसवठी 

श्रीरविवांनी िहवरवजवांनव सहकवया केले. र्नर्वसवसवठी िकुसम्िशत 

जविनु ्र्तः आज्ञवपवलन केले.  

धरि धरुीन धरि गशत जवनी।कहउे िवत ुसन अशत िदृ ुबवनी। 

शपतव दीन्सह िोह ेकवनन रवज।ूजहॅ ां सब भवॅॅॅांशत िोर बड 

कवज।ू।(अयोध्यवकवण्ड ५२-३) 

 

अथवात ्र्तःचव ्र्धिा जवििे िनषु्ट्यवचे कताव्य ठरते. 

र्चनपवलन ह े्र्तःचे दवशयत्र् असते. Determination यव 

सांदभवात यवचे जीर्नशर्कवसवत िहत्र् आह.े पि सिवजवत र्चन 

िवगे पडुन आज्ञवपवलन हवच धिा असे highlight होत असते. 

आज्ञवपवलन हव दसुर् यवचव respect आह,े तर र्चनपवलन 

्र्तःचव respect आह.े ्र्तःचव ्र्धिा असतो.  



 

शनयतकवयवातील "किाफल" यव सांदभवात अजुानवलव दःुख जविर्ते. 

म्हिनु "्र्धिा" यव िलु्यवचे िहत्र् ्र्तःची िांजरुी, Tiebreaker 

यव सांदभवात ्पि करण्यवत यतेे.  

प्रकृशत र् परुुर्ष-परुुर्षोत्ति यव ज्ञवनशर्ज्ञवनवद्ववरे किा घडिे, किाफल 

ह ेप्रकृशतचे िेत् आह ेहे भगर्तगीतव ्पि करते.  

न कतृात्र्ां न किवाशि लोक्य सजृशत प्रभःु। 

न किाफलसांयोगां ्र्भवर््त ुप्रर्ताते।।(५-१४) 

 

िग ईश्वरवचे िेत् कोिते? 

त्य कतवारि ्अशप िवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि ्।(४-१३) 

न आदते्त क्य शचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

अथवात पवपपणु्य/योग्य अयोग्य(Rightous) हव प्रकृशतच्यव 

कवयवाचव भवग आह.े ईश्वर यवचव कतवा नवही. म्हिनु "यकु्त" 

शर्चशलत होत नवही, अयकु्त शर्चशलत होतो, अिवांत होतो. सखुी 

जीर्नवसवठी सां्कवर यव सांदभवात भगर्तगीतव "यकु्त" िब्दवचव 

प्रयोग करत.े  

 



नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।।(२-६६) 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते ।।(५-१२) 

अथवात यथेे शनष्ट्कवि किवाचे िहत्र् र् पयवायवने Determination 

चे िहत्र् ्पि होते.  

 

सवर : 

"God has a purpose for your pain, a reason for your 

struggles and a reward for your faithfulness. Don’t 

give up. ” 

Eric Thomas 

भगर्तगीतेत शनष्ट्कवि किा, ईश्वरज्ञवन (अध्यवत्ि) सवांशगतले आह.े 

यवचव अथा जबवबदवरी टवळि ेनसनु बेजबवबदवर अजुानवलव त्यवची 

जबवबदवरी दिाशर्ली आह.े अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य बेजबवबदवर होतो. 

म्हिनु जबवबदवरीने िनषु्ट्य शर्कवसिवगवार्र असवर्व हव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 ****** 

  



 (५-१५) 

*********************** 

न आदते्त क्य शचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।। 

*********************** 

 

 

(५. १५)/१: 

"न आदते्त क्य शचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु" 

 (Law of creation /शर्कवस) 

 

 

न आदते्त क्य शचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

 

प्रकृशतशनयिवनसुवर यव सशृिच ेसांचलन होते. तसेच िनषु्ट्यजीर्न 

यवच शनयिवनसुवर चवलत असते. यवच सांदभवात िनषु्ट्यजीर्नवतील 

अिवश्वत र् िवश्वत तत्र् प्रकृशत(Nature) आशि ईश्वर (िवश्वत) 

यवांची भशूिकव भगर्तगीतेने ्पि केली आह.े यवच ज्ञवनवच्यव 



अभवर्विळेु िोह (अज्ञवन) असते. जीर्नवत दःुखविी सविनव 

करण्यवस सिि नसतो.  

 

यवच अनरु्षांगवने Law of creation जविनु घेिे िहत्र्वच ेठरते.  

 

" Nature is neutral. It does not take sides neither 

does it care what happens to you. What happens to 

you is simply a matter of law-the law of cause and 

effects. " 

 

One of the most of amazing things about life is that 

there are many spiritual systems and sciences that 

address the issue of how we create things on this 

Earth, and they are often in conflict with each other. 

To reconcile these different perspectives. , we 

should understand the functioning of Three Levels 

of Creation… 

 

 Law of creation : 

 



1. The Physical Level is the level of Doing and 

Having; of creating through the things we do with 

the things we have.  

2. The Spiritual Level is the level of Being, of 

creating through the essence of our Being, both 

consciously and unconsciously, all of time.  

3. The Empowerment Level is the level of 

Becoming, of learning and growing, and realizing 

our potential to create. It is complementary to both 

the Physical and Spiritual Levels of Creation, and 

between them in many ways. At this level, the focus 

is on increasing our power, enhancing our ability to 

create, and becoming who we are when we are at 

our best. It is about realizing our potential.  

 

कवया घडण्यवस भौशतक पवतळीर्र(Physical level) 

इच्छव(State of want) र् किा (State of Art) यव दोन 

शर्भवगवचव (Factors) उल्लखे होतो. यवच सांदभवात State of 

Mind(सििीकरि, शर्कवस, िवांशत) हव शतसरव Factor 



भगर्तगीतव सवांगत आह.े Law of creation यव सांदभवात ही 

Empowerment level of creation ठरते.  

 

अजुान म्हितो, जर िलव कवांहीच नको, तर कवयवाची गरज कवय?ही 

शर्कवसवतील Physical level असते. पढेु यवच सांदभवात अजुान 

म्हितो, यव कवयवाने नरकर्वस शिळेल. आम्ही ्र्जनवांची हत्यव 

करिवरे लोभी ठरु!अथवात अपशकशता होईल. ्र्गाप्रवशि, शकशताप्रवशि 

जीर्नशर्कवसवतील Spiritual level ठरशर्ली तर येथे conflict 

असतो. श्रीकृष्ट्ि हव conflict दिार्नु दतेवत. शनशककयतव ्र्गा र् 

शकशता यव दोहोपवसनु र्ांशचत करेल. अथवात येथे जीर्नशर्कवसवच्यव 

सांकल्पनव " शिळिे" यव सांदभवात असतवत.  

 

अजुान र्व्तर् न श्र्कवरतव िनसिवधवनवसवठी(सिथान) ज्ञवन 

र्वपरतो. अथवात इच्छवपशुतासवठी कवया ह ेअजुानवचे ज्ञवन Physical 

level र् Spiritual level यव दोन्सही पवतळीर्र अपरेु ठरते.  

 

The body is a servant of the mind. What we feed the 

mind on is what the body responds or react to. 

Thoughts lead to action, repetitive action (habit) 



forms characters that eventually make our lives 

(destiny).  

 

िनषु्ट्य शििि घेतो, ज्ञवनी होतो. सां्कवरीत होतो(habit 

formation), ईश्वरभशक्त करतो. यव सर्वांचव उपयोग शर्कवसवतील 

Empowerment पवतळीर्र जविलव तर शनत्य शर्कवसिवगवार्र 

असिे ह ेजीर्नवचे र्तािवनवतील "लि" ठरते. यवच भवगवचे 

भगर्तगीतेने सशर््तर ्पशिकरि केले आहे.  

* Senses सखु( शर्चशलत करिवरे अिवश्वत) vs. िवश्वत सखु 

(योग-दःुखवन्सत-शर्चशलत न होिे) 

*बशुद्धभ्रि vs. बशुद्धयोग 

*िनोर्ि vs. आत्िर्ि 

*सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा  

*द्वांद्व vs. (कवयवाचव) दृढशनिय 

*शनशककय, आळस, अिवांशत(ति) vs शनत्य शर्कवस (सत-

िनिवांशत) 

 



* State of mind यव सांदभवात िवगवात शर्चशलत न होिे यवसवठी 

अितृांगिय िवगा ज्ञवन, State of mind ची अर््थव यव सांदभवात 

योगयकु्त अर््थेचे िहत्र् ्पि होते.  

 

जीर्नवतील भय, शचांतव, दबुालतव नकवरवत्िक emotions 

असतवत. जीर्नशर्कवसवतील अडथळव ठरतवत. तर शनभायतव, 

सवहस, आत्िशर्श्ववस सकवरवत्िक emotions ठरतवत. शनत्य 

शर्कवसवलव(आत्िोन्सनशत) सहवय्यक ठरतवत.  

 

"A mind dominated by positive emotions, becomes 

a favorable abode for the state of mind known as 

faith. " 

Napoleon Hill 

 

 

 

 

*****० 

(५. १५)/२: 



"अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िुह्शन्सत जन्सतर्ः" 

 (Ignorance vs. Wisdom) 

 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय "अज्ञवन"( चकुीचे शर्चवर करुन शनरवि 

रवहिे) यव एकवच िदु्यवर्र सरुु होतो. एखवद ेयांत् उजेर्र चवलते. 

जिी यांत्वची कवयापद्धशत असेल तसे ते कवि करते. िनषु्ट्यवचे 

जीर्न यांत् र् उजवा यव सांदभवात प्रकृशत र् परुुर्ष यव तत्र्वर्र चवलत 

असते. परुुर्ष ह ेउजेचे िवश्वत तत्र् ईश्वरविी(परुुर्षोत्ति) जोडलेले 

असते.  

अर्जवनशन्सत िवां िढुव िवनरु्षीं तनुां आशश्रति।्(९-११) 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

ईश्वर हे िवश्वत तत्र् ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत असतो, यविळेु "ज्ञवन" 

म्हिनु ओळखल्यव जवते. यवच ज्ञवनवचे awareness नसल्यविळेु 

िोह होतो. म्हिनु "अज्ञवन vs. ज्ञवन " यव शर्र्षयवलव भगर्तगीतेत 

चवलनव शिळवली.  

 

अज्ञवनने ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 



 

अजुान िोहविळेु(attachment) दःुखी होतो. जे कवया सखुवसवठी 

घेतले तेच आतव दःुखदवयी र्वटते र् यव कवरिवने यदु्ध न करिे तो 

योग्य सिजतो. योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. यवचिळेु 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ले जवते. हीच चकुीची शर्चवरसरिी, 

अज्ञवनी श्थशत ठरते. यव श्थतीचव सरळ सांबांध र्व्तर्विी 

असतो.  

 

र्व्तर् :यदु्ध करिे र्व न करिे यवांत श्रेय्कर कवय?यदु्ध करिे 

श्रेय्कर असले तरी दरे्वचे रवज्य शिळवले तरी दःुख नि कसे 

होईल?हवच खरव प्रश्न आह!े अथवात दःुखिशुक्त ही अजुानवची 

Priority असते.  

 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्। 

जोियते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन यकु्तः सिवचरन।्।(३-२६) 

 

सखुवचव सांबांध किवािी, किवाचव ज्ञवनविी यवप्रिविे सखु-किा-ज्ञवन 

यवांचव सांबांध भगर्तगीतव ्पष्ठ करते.  

 



अजुान व्यवर्सवशयक किा र् त्यवची गरजवपशुता जवितो. पि त्यवची 

उच्चगशत जवित नवही. (दःुखिशुक्तसवठी )कवयवातील यवच 

उच्चगशतचे ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

व्यर्हवरवत सखुवसवठी गरजव, र् गरजवपशुतासवठी कवया आपि 

जवित असतो. इांशद्रयशर्र्षयसखु र् आत्िबशुद्धसखु असे सखुवचे 

िखु्यतः दोन प्रकवर जविले (शतसरव प्रकवर आळस, प्रिवद) तर 

गरजवपशुतासवठी कवया इांशद्रयशर्र्षयसखु सांदभवात असते. यवच 

आधवरवर्र यदु्ध न करिे यवची शनर्ड करतो. तो कवयवातील 

गरजवपशुता गशत जवितो. (रवजस सखु) 

 

शर्र्षयेशन्सद्रयसांयोगवत ्यत ्तद ्अग्रे अितृोपिि।्(१८-३८) 

 

गहनव किािो गशतः 

 

कवयासां्कवर यव सांदभवात सहजकवया-व्यवर्सवशयक कवया-्र्धिा 

कवया/योग्थ गशत यवप्रिविे कवयवाची उच्च गशत शनशित होत 

असते. शनष्ट्कवि किा/ईश्वरभशक्तसवठी किा/ योगवसवठी किा ही 

कवयवातील उच्च गशत असते, ज्यविळेु सतसखु- शनभायतव, 

योग(दःुखिशुक्त) सवध्य होते.  



तत्सखुां सवशत्र्कां  प्रोक्तां  आत्िबशुद्धः प्रसवदजि ्।।(१८-३७) 

 

व्यवर्हवररक बोध: पोथीज्ञवन-किा-ज्ञवनी(Wisdom) 

 

 कोिवचव जन्सि व्यथा गेलव?यव सांदभवात नवर्वड्यव आशि 

पोथीपढीत शर्द्ववन यवांची गोि सर्ाश्रतु आह.े पोथीज्ञवन 

(Informatory knowledge) श्रेष्ठ शक किा श्रेष्ठ? यवचव शनर्वडव 

होतो, तेंव्हव ज्यव नवर्वड्यवलव अज्ञवनी सांबोधत असतवत, तो 

तरतो!पोथीपढीत ज्ञवन व्यथा ठरते! 

किा जीर्नशर्कवसवचे सवधन आह.े यवांत सहजकवया(State of 

art), शनिायअशधकवर यवांचव सिवरे्ि असतो. "ज्ञवनी" यव सांदभवात 

किवाची उच्चगशत जवििे र् कवयवाद्ववरे सखु-दःुखिशुक्त सवध्य करिे 

यवसवठी कवयवाची शनद्वांद्व (दृढ) अर््थव सवध्य करण्यवसवठी ज्ञवन 

(ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि)् म्हटले आह.े यविळेु ्र्धिा, दृढशनिय 

यवद्ववरे िवगा शनियवने, शर्श्ववसवने चवलत असतो. कवयवातील 

उच्चगशत अनभुर्तो.  

 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

यत ्ज्ञवत्र्व न पनुिोहां एर्ां यव्यशस पवांडर्।(४-३५) 

 



 

"Wisdom is knowledge which has become a part of 

one's being. " 

Orison Swett Marden  

 

****** 

 

(५. १५ )/३ : " अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां " 

 

"Every great dream begins with a dreamer. Always 

remember, you have within you the strength, the 

patience, and the passion to reach for the stars to 

change the world. " 

Harriet Tubman 

 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जांतर्ः।।(५-१५) 

 

जसव सयूा ढगवने िवकल्यव जवतो. पि सयूा असतोच. अज्ञवनविळेु 

जीर्नज्ञवन िवकल्यव जवते. यव अज्ञवनवची जविीर् भगर्तगीतव 



िनषु्ट्यवलव करुन दतेे. हीच ओळख भगर्तगीतेत 

अजुानशर्र्षवदयोगवतनु होते. अज्ञवनी अर््थेलव ज्ञवनी दिाशर्ण्यवचव 

अजुानवचव प्रयत्न असतो. र् येथेच भगर्तगीतेचव प्रर्वस सरुु होतो.  

(Logic:"Breakdown to Breakthrough") 

 

्र्तःर्र शर्श्ववस(आत्िशर्श्ववस) र् ्र्तःचे अज्ञवन(िोह) दोन्सही 

येथे ्पि होते. यविळेुच सिवजवत दोन प्रकवरचे लोक आढळतवत. 

आत्िशर्श्ववस असलेले कतृात्र्वचे िहत्र् जविनु कवयारत असतवत 

र् दसुरे ्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु भवष्ट्यवत व्य्त असतवत.  

 

ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह ेह ेशनशर्ार्वद सत्य आह ेपि जीर्नवत किवाचे 

िहत्र् जविले तरच ज्ञवनवचे िहत्र् कळते ह ेभगर्तगीतचे ेभवष्ट्य 

आह.े  

(Logic:"Conversion of knowledge into action and 

action into knowledge") 

  

िनषु्ट्यवचे जीशर्त तत्र्वत िवश्वत ईश्वरवचव अांि आह.े  

कवयाकवरि हव प्रकृशतचव भवग असतो . प्रकृशतचे सांचलन िवश्वत 

ईश्वरविळेु होते. जीर्नवतील अिवश्वत र् िवश्वत तत्र्वचे 

आधवरवर्र भगर्तगीतेचे शर्कवसज्ञवन आह.े  



 

जीर्नवची सविवन्सय अर््थव vs श्रेष्ठ अर््थव 

प्रकृशत vs ईश्वर 

अिवश्वत vs िवश्वत 

िोह vs आत्िशर्श्ववस 

अज्ञवन vs. ज्ञवन 

असत ्vs. सत ् 

िनोर्ि अर््थव vs. आत्िर्ि 

सकवि कवया vs. शनष्ट्कवि कवया 

Lower consciousness vs. Higher Consc.  

 

 

जीर्नयवते्त जीर्न र्ेगर्ेगळी र्ळि घेत असते, र् ह ेआव्हवन 

श्र्कवरण्यवस त्यवलव सिि व्हवर्े लवगते. म्हिनु ही र्ळिे जवििे 

र् ्र्तःलव सिि करिे आर्श्यक असते. उदव. िलेु सर्ाप्रथि 

शिििवसवठी बवहरेगवांर्ी जवतवत, र् जी कवळजी आईर्डील घेत 

होते त्यवलव ्र्तःलव कवळजी घ्यवर्ी लवगते. यवप्रिविेच जीर्न 

शर्शर्ध र्ळिे घेते.  

 



-व्यवर्सवशयक(Professional)कवया श्र्कवरतो. ्र्वर्लांशबत 

होतो.  

- लग्न होते, गहृ्थवश्रिवत प्ररे्ि करतो 

-शनर्शृत्तकवळवत प्ररे्ि होतो.  

 

यव सांदभवात भगर्तगीतव Professional व्यर्सवयवतील 

िवगादशिाकव ठरते, पि यवद्ववरेच जीर्नवचे सांपिुा रह्य र् ज्ञवन ्पि 

करते.  

 

व्यर्हवरवत व्यवर्सवशयक िवगा सकवि असतो(State of Want-

State of Art) . पि यवच Conscious नसुवर कवया केले तर 

पररिवि(भयवने) दःुखी करतवत, ती िनोर्ि अर््थव असते. जसे 

शहर्वळव उन्सहवळव बदलते ्र्रुप असते, तसेच दःुख अिवश्वत 

असते म्हिनु िवश्वतवचव आश्रय असिवरे व्यशथत होत नवही.  

सिदःुखसखुां धीरां स अितृत्र्वयकल्पते।(२-१५) 

 ******* 

  

  



(५-१६) 

*********************** 

ज्ञवनेन त ुयत ्अज्ञवनां येर्षवां नवशिति ्आत्िनः। 

तेर्षवां आशदत्यर्त ्ज्ञवनां प्रकवियशत तत ्परि।्। 

*********************** 

 

(५-१६)/१: 

"ज्ञवनेन त ुतद ्अज्ञवनां येर्षवां नवशिति ्आत्िनः" 

 (अज्ञवन vs ज्ञवनवची दृशि) 

 

'जीर्न' िनषु्ट्यवलव शर्कवसवसवठी लवभलेली सांधी असते. 

्र्तःच्यव शर्कवसवच्यव, सखुवच्यव सांकल्पनेनसुवर जीर्नयवत्व 

चवलत असते. यवच सांकल्पनव जर त्यवलव द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत 

अडकर्ीत असेल तर अज्ञवन श्थतीत िनषु्ट्य जगतो. यविळेुच 

नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलत असतो. म्हिनु जगण्यवची "अज्ञवनी 

श्थशत vs ज्ञवनी दृशि " हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आहे.  

 

जीर्नवत ज्ञवनवची दृशि प्रवि होण्यवसवठी अज्ञवनवचव (र्व्तर्) 

श्र्कवर होिे प्रथि पवउल असते. दःुख टवळण्यवसवठी अजुान यदु्ध 



न करिे कसे योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन सवांगतो. अथवात 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव हव प्रयत्न असतो. र्व्तर् 

(शनयतकवयवातील सांिय) कबलु करतो. र् "योग्य कवय?" ह े

ऐकण्यवस तयवर होतो.  

 

*ज्ञवनवची दृशि: 

 

१. द्वांद्व vs शनद्वांद्व 

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

 

इच्छव-द्वेर्ष, चवांगले-र्वईट, पवप-पणु्य, योग्य-अयोग्य, सखु-दःुख 

Polarity असते. जीर्निवगवातील ही Polarity द्वांद्व दिाशर्ते, तर 

शनद्वांद्व highlight करण्यवसवठी भगर्तगीतव सखु-दःुख सांदभवातही 

"सिदःुखसखुांधीरां " ह ेभवष्ट्य करते. र् चवांगले-र्वईट, पवप-पणु्य यव 

सांदभवातील अजुानवचव सांभ्रि(अज्ञवन) दिार्नु दतेे.  

 



जीर्नवतील "ज्ञवन" यव सांदभवात प्रकवि vs अांधवर यव Polarity 

चव उपयोग केललेव आह.े यवनसुवर ज्ञवन प्रकवि ठरतो, अज्ञवन 

अांधवर ठरत.े  

 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

ज्ञवनेन त ुतद ्अज्ञवनां येर्षवां नवशिति ्आत्िनः।(५-१६) 

 

अज्ञवनविळेु जीर्नवत िोह असतो. जीर्नवतील अज्ञवन दरु 

करण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय र् त्यवचे िहत्र् शर्ज्ञवनवसह 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

जगवतील चवांगलेपिव, Creativity ईश्वरवच्यव शदव्य शर्भशूत 

असतवत. जीर्नवत ईश्वरज्ञवनवचव आश्रय दृशिबदल करतो. 

सकवरवत्िक असतो. त्यवलव जगवतील चवांगलेपिव शदसतो. 

अडचिीत शर्कवससांधी िोधतो. अथवात यविळेु जीर्नवत ज्ञवनवची 

दृशि असत.े यवच दृशििळेु शर्कवसदृशि लवभते.  

 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि ्। 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 



 २. िनोर्ि vs आत्िर्ि 

 

भगर्तगीतेतील यदु्धवचव प्रसांग िनषु्ट्यवच्यव अांतरांगवतील 

(Internal) battle र् बवह् व्यर्हवरवतील(External) battle 

यवलव Corelate करते. बवह् व्यर्हवरवचव आांतगात जगतवतील 

व्यर्हवरवर्र पररिवि असतो. म्हिनु आांतगात जगतवतील battle 

कळिे हव बोध येथे आह.े बशुद्धलव भ्रशित करिवरी िनोर्ि 

अर््थव vs आत्िर्ि अर््थव हव बोध होतो.  

 

व्यर्हवरवत कवया न करतव इच्छवशचांतन करिे शचांतव, "कवि" शनिवाि 

करते. यविळेु बशुद्धभ्रि होतो. ही िनोर्ि अर््थव ठरते. ज्ञवनी 

अर््थेसवठी आत्िर्ि अर््थेत Transformation आर्श्यक 

असते. आत्िर्ि अर््थव धवरि होण्यवसवठी "बशुद्धयकु्त" 

अर््थेचे(free from duality, शनद्वांद्व) िहत्र् सवांशगतले.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

 

* शर्कवसदृशि: 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 



 

 जीर्नशर्कवसवत कवयाकौिल्य सवध्य होण्यवसवठी "यज्ञ" कौिल्य 

सवांशगतले आह.े  

 

गतसांग्य िकु्त्य ज्ञवन अर्श्थत चेतसः। 

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।।(४-२३) 

 

यव प्रशियेत 

 इच्छव(इांशद्रयशर्र्षय)-कवया(किेंशद्रय)े-्र्धिा, दृढशनिय 

(आत्िसांयि)- (ईश्वर)ज्ञवन असव Sequence असतो. 

इच्छव(इांशद्रयशर्र्षय) इांशद्रयवशग्निध्ये भ्ि होते. कवया आत्िसांयिवत 

भ्ि होते.  

 

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयि योगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

 

यवप्रिविे जीर्नवत ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनी दृशिची धवरिव करते.  

 

***** 



(५-१६)/२: 

"तेर्षवां आशदत्यर्त ्ज्ञवनां प्रकवियशत तत ्परि ्" 

 

िनषु्ट्यवच्यव हृदयी ईश्वरवचव अांि (जीशर्त तत्र्वत)आह,े ह े

भगर्तगीतव सवांगते. ह ेसत्य अनभुर्ि(ेशियविील असि)े म्हिजे 

जीर्नवतील अांधवरवचव नवि होिे जसव सयूा शदर्सवलव शियविील 

असतो. अथवात जीर्न प्रकवशित होते.  

 

ज्ञवनेन त ुयत ्अज्ञवनां येर्षवां नवशिति ्आत्िनः। 

तेर्षवां आशदत्यर्त ्ज्ञवनां प्रकवियशत तत ्परि।्।(५-१६) 

 

जीर्नवतील अांधवर आशि प्रकवि यवांचे नवते अज्ञवन र् ज्ञवनविी 

जोडलेले आह.े  

 

शिििवतनु ज्ञवनप्रवशि होते. जीर्नशर्कवसवत प्रवशिसखु जवितो. र् 

यवसवठी कवया जवितो. (State of want- State of art) . यव 

ज्ञवनवनसुवर (भौशतक प्रवशिसवठी कवया)शर्कवसिवगवार्र असतो. पि 

यवच ज्ञवनवनसुवर अजुान अडकतो. र् अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो.  

 



 केर्ळ "प्रवशिसवठी कवया " ही दृशि असल्यविळेुच "एक शपढी 

किशर्ते, दसुरी िजव करते, शतसरी र्त्यवर्र येते र् पनुः सांघर्षा सरुु 

होतो. " असव जगवत सिज बनतो.  

 

"कवय हरे्" यवची पवरदिाकतव असेल तर सांर्वद होतो. अजुान 

म्हितो, िलव कवांही नको. तो अिव अर््थेत सवपडतो, शक कवया 

केले तर दःुख र् न केले तर अपशकशता!यव श्थतीत सिवधवनवसवठी 

भवष्ट्य बोलतो . अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. यव भवष्ट्यवत केर्ळ 

फसर्िकु असते, दसुर् यवची शकां र्व ्र्तःची! 

 

कवया िनषु्ट्यवलव प्रकृशतने शदलेले सवधन आह.े  

 "किवानबुांशधनी िनषु्ट्यलोके. " 

प्रत्येक ििी कवया घडिवर. येथे प्रश्न उपश्थत होतो, ज्ञवन म्हिजे 

कवय?भगर्तगीतव यवचेच उत्तर दतेे.  

ज्ञवन म्हिजे प्रकवि. सांिय म्हिजे अांधवर. यवसवठी जीर्नवचव 

शर्कवसिवगा सवांशगतलव, ज्यव िवगवार्र दःुखविळेु शर्चशलत होत 

नवही. िवगा दृढ असतो. हव शर्कवसिवगा असतो, 

"अितृांगिय"(जीशर्त तत्र्वतील ईश्वरअांिवचे ईश्वरविी सांशिलन). 

यव िवगवार्र शनत्य शर्कवस होतो, अथवात कवयवाद्ववरे भशक्त घडते. 

कवया शनषे्ठने करतो.  



 

यवप्रिविे ज्ञवन म्हिजे प्रकवि र् भशक्त म्हिजे शनत्य शर्कवस असे 

सांदभा जीर्नशर्कवसिवगवार्र असतवत. म्हिनु येथे शर्कवसवसवठी 

किा यव सांदभवात किा शनष्ट्कवि बनते. जीर्नशर्कवसवत 

कवयासां्कवरीत असलेलव ्र्तःचव िवगा (्र्धिा, दृढशनिय) 

जवितो.  

 

"He who knows himself is enlightened. " 

Lao Tzu 

भगर्तगीतेने किा, ज्ञवन र् भशक्त यवचे शर्कवसिवगवातील िहत्र् र् 

िळु Logic ्पि केले.  

 

किा :किा प्रकृशत घडशर्ते.  

"न शह कशित ्ििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्" 

 

कवयवाचे दोन भवग जविि(ेएक प्रवशिचव दसुरव भशक्तचव) 

१. (योगिेि, भोगैश्वया) प्रवशिसवठी कवया(सकवि)  

२. कवयवाद्ववरे भशक्त(योग-शनष्ट्कवि) 



ह ेज्ञवन जविनु ्र्तःचव िवगा (सवांख्यवत ्र्धिा, किायोगवत 

दृढशनिय) जवििे र् सां्कवरीत असिे.  

ज्ञवन : प्रकवि  

ज्ञवनविळेु कवयािवगा दृढ होतो "ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि"् र् कवयवाद्ववरे 

भशक्त घडते. " योगसांन्सय्तकिवािां"  

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव किवात उपयोग होतो. अखेर सर्ा किवाचे ज्ञवनवत 

शर्शलनीकरि होते.  

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवनेपररसिवप्यते। 

अथवात ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े यवचवच अांि हृदयी 

असतो. म्हिनु Higher consciousness शियविील होिे 

यवसवठी बशुद्धयोग/ईश्वर आश्रय हव िब्दप्रयोग आह.े  

भशक्त : शर्कवस 

 जीर्नवचव शर्कवसिवगा(अितृांगिय)जविनु शनत्य शर्कवस करिे. 

यविळेु दःुखविळेु शर्चशलत होत नवही. िवगा दृढ असतो. िनःिवांती 

अनभुर्तो.  

"अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्" 

 ******* 

  



 (५-१८) 

*********************** 

शर्द्यवशर्नयसम्पन्सने ब्रवह्मिे गशर् हश्तशन। 

िशुन चैर् श्वपवके च पांशडतवः सिदशिानः।। 

*********************** 

 

(५-१८)/१:"िशुन चैर् श्वपवके च पांशडतः सिदशिानः" 

 (ज्ञवन-अज्ञवन vs चवांगले-र्वईट) 

 

 

"There is nothing either good or bad but thinking 

makes it so. " 

William Shakespeare 

 

भगर्तगीतेत एकत्र्वची दृशि असलेल्यवच पांशडत सांबोधले आह.े  

शर्द्यवशर्नयसम्पन्सने ब्रवह्मिे गशर् हश्तशन। 

िशुन चैर् श्वपवके च पांशडतवः सिदशिानः।।(५-१८) 

 



ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात चवांगले-र्वईट ह ेिवपदांड नसते, तर ज्ञवन-

अज्ञवन असते. िनषु्ट्यवने अज्ञवन श्र्कवरले तरच तो ज्ञवन घेतो.  

 

चवांगले-र्वईट, चकु-बरोबर, धिा-अधिा ह ेव्यवर्हवररक िवपदांड 

असतवत. यवच आधवरवर्र धिायदु्ध ठरले होते. प्रत्यि यदु्धिेत्वर्र 

अजुान दःुखी होतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनभवष्ट्य 

बोलतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो.  

 

जीर्नवत िनषु्ट्यवलव सखु हरे् असते. दःुखी िवलव असतव 

िनसिवधवनवसवठी जेंव्हव सिथान करतो, येथेच तो अज्ञवनवलव ज्ञवन 

दिाशर्तो. अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो अथवात अज्ञवन श्र्कवरतो र् 

ज्ञवन(What is right?)ऐकण्यवस तयवर होतो.  

 

"Life is neither good or evil, but only a place for 

good and evil. "  

Marcus Aurelius 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत शर्कवसवच्यव ज्ञवनवचे रह्य "Raising 

Consciousness (आत्िोन्सनशत)" असते. दःुखी िवलव असतव 

िनोर्ि िवल्यविळेु िन(Lower consciousness) बशुद्धलव 



clouding करते. भ्रि होतो. म्हिनु अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. 

नकवरवत्िक होतो. म्हिनु बशुद्धलव Cloudfree भ्रििकु्त करिे हव 

खरव प्रश्न असतो.  

 

व्यवर्हवररक(भौशतक) सखुवसवठी िनषु्ट्य कवया करतो. Lower 

consciousness िध्ये प्रश्न, अडचिी व्यशथत करतवत. Higher 

consciousness िध्ये अडचिी शर्कवससांशध ठरतवत.  

 

"The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking we were at when we 

created them. " 

~ Albert Einstein 

 

Lower Consciousness िध्ये State of mind िनोर्ि 

अर््थव असते. तर आत्िर्ि अर््थेत Higher 

consciousness शियविील होतो. िनोर्ि अर््थेत कवयवाची 

सकवि अर््थव असते. म्हिनु शनष्ट्कविकवयवाचव हते ु"Raising 

consciousness" ्पि होतो. र् यवचसवठी जीर्नशर्कवसवचव 

Standard िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" म्हटले आह.े यवच 

िवगवासवठी ईश्वरज्ञवन(तद ्धवि परिां िि) र् जीर्नवच्यव 



शर्कवसिवगवातील त्यवचे िहत्र् सवांशगतले. ईश्वरज्ञवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

स्त्रोत असतो.  

 

यवच आधवरवर्र िवगवातील अज्ञवन ज्ञवनवने छेदिे र् योगवसवठी 

कवया हव सांदिे भगर्तगीतव दतेे.  

 

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

 

शर्श्ववतील ज्ञवनवचे िहत्र् शनशर्ार्वद आह,े तर जीर्नवत 

शर्कवसवसवठी Consciousness ज्ञवन िहत्र्वचे आह.े अथवात 

बवह् श्रेष्ठत्र्वसवठी प्रथि आांतश्रेष्ठत्र् जवििे आर्श्यक आह.े 

हवच सांदिे भगर्तगीतव दतेे,  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

"The key to growth is the introduction of higher 

dimensions of consciousness into our awareness. " 

Lao Tzu 

 



 

  

 ******* 

५. १८/२: पांशडतः सिदशिानः 

(Logic of Nonduality, Oneness) 

 

 

"When the divine vision is attained, all appear 

equal; and there remains no distinction of good and 

bad, or of high and low. "  

Ramakrishna 

 

बहुनवां जन्सिनवि ्अन्सते ज्ञवनर्वन ्िवि ्प्रपद्यन्सते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः।।(७-१९) 

 

The people of this world have long had a tendency 

to judge most everything in terms of  

light vs. darkness,  

good vs. evil,  



fear vs. faith 

us vs. them 

 Our lives are filled with these and many other 

dualities. These dualities can easily lead to a 

polarization of beliefs and lifestyles. It is “belief-

desire” frame. That is, people in everyday situations 

use both beliefs and desires to explain why people 

do what they do.  

प्रकृशत र् ईश्वर यवांत िखु्य शर्र्षय द्वन्सद्व र् एकत्र्/सित्र् हवच आह.े 

यवच सांदभवात भगर्तगीतेने ईश्वरवची ओळख शदलेली आह.े यवच 

ईश्वरवची भशक्त करण्यवचे िवस्त्र भगर्तगीतव सवांगत आह.े यव 

िवस्त्रवचव आधवर द्वन्सद्व vs शनद्वान्सद्व हव आह.े  

*Perception:शनद्वान्सद्व यव सांदभवात एकत्र्, सित्र् दृशि असते.  

*ज्ञवन (Faith/Fear) : सांियविळेु द्वन्सद्व असतो. भय असते. 

ज्ञवनविळेु शर्श्ववस असतो. शनद्वान्सद्व श्थशत शनभायतव असते.  

ज्ञवनसश्छन्सन सांियि ्(४-४१) 

*Determination -कवयवाचव एकशनिय  

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

*भशक्त-शनष्ट्कविकिा यव सांदभवात शसशद्ध-अशसशद्ध सवम्य/सित्र्  



शसशद्धअशसदध््योः सिो भतू्र्व सित्र्ांयोग उच्यते।(२-४८) 

*Standard िवगा:अितृांगिय यव Standard िवगवार्र शनद्वान्सद्व 

असतो.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

अथवात 

प्रकृशत:व्यर्हवरविध्ये सकवि किा असल्यविळेु द्वन्सद्व असतो.  

ईश्वर :एकत्र्, सित्र् दृशि  

शर्द्यवशर्नयसांपन्सने ब्रवह्मिे गशर् हश्तशन। 

िशुन चैर् श्वपवके च पांशडतः सिदशिानः।।(५-१८) 

इहएर् तैशजातः सगो एर्षवां सवम्ये श्थतां िनः।(५-१९) 

सवर : सांिय, भय यविळेु दबुालतव असते. "सांियवत्िव शर्नश्यशत". 

भयविळेु शर्कवस थवांबतो. सांिय, भय म्हिजेच द्वन्सद्व श्थशत. 

ज्ञवनविळेु सांिय शिटतो. शर्श्ववस येतो. कवयवाचव एकशनिय होतो. 

शनद्वान्सद्व होतो. भशक्तिळेु (पररिवि)भय शिटते.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 

 ****** 

  



(५-२२) 

*********************** 

ये शह सां्पिाजव भोगव दःुखयोनर् एर् ते। 

आद्यन्सतर्न्सतः कौंतेय न तेर्ष ुरिते बधुः।। 

*********************** 

 

(५. २२):"ये शह सां्पिाजव भोगव दःुखयोनर् एर् ते" 

 

िनषु्ट्यजीर्नवलव सखु आर्डते परांत ु(जरव, िरि, व्यवशध, अडचिी 

इ. )दःुखविी सविनव करवर्वच लवगतो. यव एकवच प्रश्नवने जगवतील 

शर्द्वतजनवांनव शर्चवरवत टवकले र् सखुी जीर्नवचे तत्र्ज्ञवन 

जगवसिोर आले. र्तािवनवत प्रत्येक िनषु्ट्यवलव हव प्रश्न आव्हवन 

दते असतो. िहवभवरतवत अजुानवलव आव्हवन शिळवले र् 

भगर्तगीतव जगवसिोर आली.  

जीर्नवतील सखुदःुख- 

 

ये शह सां्पिाजव भोगव दःुखयोनर् एर् ते। 

आद्यन्सतर्न्सतः कौंतेय न तेर्ष ुरिते बधुः।।(५-२२) 

 



िनषु्ट्य जीर्न जगत असतो. सखुदःुख अनभुर्त असतो. सखु 

उत्सवहीत करते र् दःुख दबुळे करते. Senses mind जे सखु 

भोगत,े ज्यव सखुवलव ओळखते, त्यवच सखुवचव अभवर् दःुखी 

करते. यवच सखुवचे र्िान : 

"शर्र्षयइांशद्रयसांयोगवत यत ्तद ्अग्रेअितृोपिि।् 

 पररिविे शर्र्षि ्इर्"(१८-३८) असे करते. र् ह ेसखु 

अिवश्वत(जविवरे येिवरे)सांबोधनु िवश्वत सखु सवांशगतले,  

 

यद ्तद ्अग्रे शर्र्षि ्इर् पररिविे अितृोपिि ्। 

तत ्सखुां सवशत्र्कां  प्रोक्तां  आत्िबशुद्धः प्रसवदजि ्।।(१८-३७) 

 

यवप्रिविे अिवश्वत सखु र् िवश्वत सखु यवांतील भेद ्पि 

होण्यवसवठी अजुानवची "किा" यव सांदभवातील भशूिकव शनशित्त 

ठरली. अिवश्वत सखुवतनु िवश्वत सखुवकडे पोहोचण्यवसवठी(१) 

"किा" सवधन केले (२)ईश्वरज्ञवन जविनु जीर्नवचव िवश्वत िवगा 

सवांशगतलव.  

 

 जीर्वत्िव िरीर धवरि करतो अथवात आत्म्यवच्यव प्रर्वसवलव िरीर 

सवधन शिळते. म्हिनु जीर्न आत्िोन्सनशतचव प्रर्वस आह.े हव 

प्रर्वस ईश्वरवप्रत असतो . ईश्वरच आत्म्यवचे िळु र् अांत आह,े 



सशृिची िळु प्रर्शृत्त आह,े ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव िळु स्त्रोत आह.े 

ज्ञवनविळेु शर्श्ववस असतो. शर्श्ववसविळेु कवयवाचव एकशनिय 

असतो. यवच ईश्वरवची भशक्त म्हिजे आत्िोन्सनशत (ईश्वरवप्रत प्रर्वस) 

असते. यवच भशक्तसवठी कवया सवधन केले आहे. यवप्रिविे ज्ञवन-

किा-भशक्त यवांचव सिन्सर्य आत्िोन्सनशतसवठी ्पि केलव. "यकु्त "यव 

सांदभवात ईश्वरज्ञवनवचव र्वपर यथेे ्पि होतो.  

 

*यकु्त (सां्कवरीत): 

यकु्त होण्यवसवठी बशुद्धयोग आश्रय म्हटलेले आह.े यव िवगवात 

दःुखिशुक्तसवठी ईश्वरभशक्त अथवात शनष्ट्कवि किा अथवात कवयवाद्ववरे 

योग (दःुखवन्सत) ्पि होतो.  

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशतां आप्नोशत नैशष्ठशकि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

हचे ज्ञवन जविण्यवसवठी अजुानवचे शनयतकवया(" किा" ) शनशित्त 

ठरले. ईश्वर र् प्रकृशत यवद्ववरव सशृिचे सजृन होते. प्रकृशत किा करते. 

कतृात्र्वनेच जगवचव इशतहवस घडतो. जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. 

कतृात्र्वलव नर्शदिव शिळवली. म्हिनु जग शर्ज्ञवनवच्यव ज्ञवनविळेु 

शर्श्ित िवले.  



 

किा घडण्यवच्यव प्रशियेत (१)किा ठरिे, ठरशर्िे (२)प्रत्यि किा 

सरुु करिे (३) प्रत्यि किा घडिे, असे तीन शर्भवग जविले तर 

अजुान िधल्यव अर््थेत असतो. प्रत्यि किा सरुु करण्यवपरु्ी 

दःुखी होतो. दःुखविळेु Mindset "सकवि" होते. म्हिनु 

आत्िोन्सनशतसवठी "ज्ञवन-किा-भशक्त "यव तत्र्वचव येथे र्वपर ्पि 

केलव. र् "कवयासां्कवर " हव शर्र्षय पढेु आलव.  

 

व्यर्हवरबोध: 

 

"यकु्त" यव सांदभवात सां्कवरीत असलेलव शर्श्ववसवने जीर्निवगा 

चवलतो. ्र्तःची बशुद्ध र्वपरतो. िवगवात दःुखी िवलव, अडथळव 

जविर्त असलव तर (अज्ञवनविळेु) त्यवची भशूिकव किी असते ह े

अजुानवच्यव भशूिकेतनु ्पि होते. शनशककयतेचे सिथान करिे, 

नकवरवत्िक भशूिकव असनुही यव भशूिकेलव "ज्ञवनी" दिाशर्िे, नवर् 

र्वर् यवने र्हवर्ी तिी जीर्निवगवाची भशूिकव बनते. ही भशूिकव 

िनोर्ि ठरते. म्हिनु आत्िर्ि भशूिकेसवठी "कवयासां्कवर" 

िहत्र्वचे आहते, ज्यविळेु जीर्ननवर् शनशित शदिेने र्ल्हर्ीत 

असतो.  

 



*सिहुवतील Committed शनयतकवया "्र्धिा"जविनु  

्र्तःचव िवगा चवलिे. कवया शनषे्ठने होण्यवसवठी कवया ईश्वरवलव 

सिशपात करतो.  

*्र्तःचव शनिायअशधकवर जविनु कवयवाचव दृढशनिय करिे र् 

योगवसवठी(दःुखवन्सत) कवयारत असिे.  

 

 ******* 

 

(५. २२)/२ : 

"आद्यन्सतर्न्सतः कौंतये न तेर्ष ुरिते बधुवः" 

(Happy person) 

 

"A happy person is not a person in a certain set of 

circumstances but rather a person with a certain set 

of attitudes. " 

Hugh Downs 

 

जगवतील तत्र्ज्ञवनवचव(Philosophy) आधवर िखु्यत्रे्करुन 

सखुदःुख आह.े सखुवसवठी िनषु्ट्य जगत असलव तरी नकळत दःुख 



येत असते. यवच दःुखविळेु शर्चशलत होतो. कवििोध यव 

शर्कवरवांचव आरे्ग येतो. यदु्धिेत्वर्र दःुख टवळिे सहज िक्य 

आह ेअसे अजुानवलव र्वटते. तो म्हिनु यदु्ध टवळण्यवची भवर्षव 

बोलतो. कवरि सखुवसवठी प्रवशि र् प्रवशिसवठीच कवया घेतले 

असते. यवर्रुनच तो यदु्धकवयवालव शनशर्षद्धकवया शसद्ध करतो. पि..  

 

.. पि सखुवचे रह्य शर्चशलत न होिे ही िशक्त आहे यवचे 

सविवन्सय िनषु्ट्यवलव ज्ञवन नसते. शनभायतव, सवहस यवच िशक्तिळेु 

असते. यवच िशक्तची ओळख योग(दःुखवन्सत) यव सांदभवात 

भगर्तगीतव दते आह.े सखुी जीर्नवचे हचे रह्य आह.े  

िक्नोशत इह एर् यः सोढुां प्रवक् िरीर शर्िोििवत।् 

कवििोध उद ्भर्ां रे्गां स यकु्तः स सखुी नरः।।(५-२३) 

 

ही िशक्त सवध्य करण्यवसवठीच कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचव सांदिे 

भगर्तगीतव दते आह.े अथवात कवया शनष्ठेने(योगवसवठी) करिे, 

यवसवठी कवयवाचव एकशनिय असिे आर्श्यक असते. यव सांदभवात 

्र्धिा, कवयाशनिय( Determination ) Tiebreaker ठरतवत. 

Tie लव (द्वन्सद्व) र्ि िवल्यविळेु बांधन असते. यव आधवरवर्र 

िशुक्तसवठी शनद्वान्सद्व असतो. हव बांधनिशुक्तचव आधवर आह.े 

यवचसवठी जीर्निवगवात जीर्निलु्य Priority असते. िनषु्ट्य 



तवत्परुत्यव दःुखवने (पररिविभयवने) शर्चशलत होत नवही. सखुवची 

(िशक्तची) सवधनव ही Priority असत े

ये शह सां्पिाजव भोगव दःुखयोनय एर् ते।(५-२२) 

 

. अथवात जीर्निलु्ये, कवयवाचव एकशनिय िशक्तसवधनेसवठी 

Priority असते.  

आद्यन्सतर्न्सतः कौंतेय न तेर्ष ुरिते बधुवः।।(५-२२) 

 

सवर:A happy person is happy not because everything 

is right in his life. He is happy because his attitude 

towards everything in his life is right.  

 

 ******* 

  



(५-२३) 

*********************** 

िक्नोशत इह एर् यः सोढुां प्रवक् िरीर शर्िोििवत।् 

कवििोध उद ्भर्ां रे्गां स यकु्तः स सखुी नरः।। 

*********************** 

 

(५-२३):" 

िक्नोशत इह एर् यः सोढुां प्रवक् िरीर शर्िोििवत।् 

कवििोध उद ्भर्ां रे्गां स यकु्तः स सखुी नरः।" 

 (Happy Person) 

 

िनषु्ट्य जीर्निवगा चवलतो. यव िवगवात सखु अनभुर्िे िनषु्ट्यवची 

Priority असते. सखु यव सांदभवात भगर्तगीतेत सखुी िनषु्ट्य(५-

२३), सखुवचव िवगा (२-१५), सखुवचे रह्य दःुखवन्सत -योग (६-

२३) यव सरळ व्यवख्यवच केलेल्यव आहते.  

 

िनषु्ट्य खळे खेळतो र् व्यवयवि आपोआपच होतो. िशक्तचव लवभ 

होतो. यवचप्रिविे व्यर्हवरवत (सखुी होण्यवसवठी) कवया करतो र् 

िवनशसक व्यवयवि घडतो. कवयवातील हचे कौिल्य भगर्तगीतव 



सवांगत आह.े शनभायतव, सवहस, शर्चशलत न होिे ही िशक्त 

कवयवाद्ववरे "योग" सवधनेिळेु िक्य होते. शर्चशलत न होिे म्हिजे 

Stable अथवात कवििोध आर्ेग शर्चशलत करीत नवही. तोच 

सखुी िनषु्ट्य.  

 

िक्नोशत इह एर् यः सोढुां प्रवक् िरीर शर्िोििवत।् 

कवििोध उद ्भर्ां रे्गां स यकु्तः स सखुी नरः।।(५-२३) 

 

प्रकृशत सगिु असते र् ईश्वर गिुवतीत असतो. भगर्तगीतव 

प्रकृशततील Strength र् Weakness यवचव पररचय दतेे. र् ज्ञवन 

यव सांदभवात ईश्वरवचे िहत्र् सवांगते.  

प्रकृशत र् परुुर्ष: 

कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशत उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२०) 

 

ईश्वर: 

उत्तिः परुुर्षः त ुअन्सयः परिवत्िव इशत उदवहृतः। 

यो लोकत्यि ्आशर्श्य शबभशता अव्यय ईश्वरः।।(१५-१७) 

 



भशक्त/िशक्तची सवधनव 

 परुुर्षः स परव पवथा भक्त्यव लभ्य त ुअनन्सययव। 

य्य अन्सतः्थवनी भतूवशन यने सर्ाि ्इदां तति।्।(८-२२) 

 

 भगर्तगीतेने सखुवचे व्यर््थवपन करण्यवसवठी प्रकृशततील 

Strength (किा) यवचव उपयोग केलव . प्रकृशतचव Weakness 

िनषु्ट्यवलव अिवांत करतो, शर्चशलत करतो. प्रकृशतगिुविळेु 

कवििोधवचव आर्ेग असतो. कवििोध यवचव आरे्ग सांिय, 

शचांतव, Tension, भय शनिवाि करते. हव आर्ेग सकवि 

िवनशसकतेिळेु (आसशक्त) असतो. यवचवच अथा कवििोधवचव 

आरे्ग िनषु्ट्यवलव अिवांत करतो, शर्चशलत करतो. यव 

Weakness र्र िवत करण्यवसवठी भगर्तगीतव ज्ञवन जगवसिोर 

आल.े  

 

*प्रकृशततील Strength : 

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वनअशप।(३-३३) 

किा:कवया करिे, शनिायअशधकवर, ्र्भवर्शनयत सहजकवया, 

्र्धिा, दृढशनिय यविळेु शर्कवसिवगा बनतो.  

 



*प्रकृशततील Weakness: 

तयोःन र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

इच्छव नैसशगाक आह.े यविळेु कवया करतो. पि यव िवगवात सांिय, 

दःुखी होि,े शर्चशलत होिे, अिवांशत, यविळेु द्वांद्वच्यव जवळ्यवत 

अडकतो र् शर्कवसिवगवार्रुन घसरतो.  

 

*ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवचे िहत्र्: 

 

ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेु अिक्य िक्य होते. ज्ञवनवचव उपयोग 

जीर्निवगवातील अज्ञवन शिटशर्ण्यवसवठी आहे. पि िनषु्ट्यवलव 

जीर्निवगवाचेच अज्ञवन असले तर शनशककयतेचे सिथान 

करण्यवसवठी, ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव उपयोग 

करतो. यविळेु नकवरवत्िक िवनशसकतव असते. हीच चकु अजुान 

करतो. िनषु्ट्य (अज्ञवनविळेु) सिजतो, िी ज्ञवनी आह!े पि हव 

प्रज्ञवर्वद असतो. जीर्नवचे सत्य (र्व्तर्) न श्र्कवरल्यविळेु 

िनषु्ट्य प्रज्ञवर्वदवचव आधवर घतेो.  

 

भगर्तगीतव जीर्निवगवातील "ज्ञवन" यव सांदभवातील हचे 

Misunderstanding प्रकविवत आिते.  

 



ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े बशुद्धयोग/ईश्वरवचव आश्रय 

िवगवातील सांिय शिटर्तो. र् कवयवाचव एकशनिय होतो. 

"ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि"् 

 

व्यर्हवरिवगा सकवि असतो. यवत आसशक्त असते. तर 

ईश्वरज्ञवनविळेु "अितृांगिय" अथवात "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

रवजिवगवात व्यर्हवरिवगवाचे Transformation होते. यव िवगवात 

अनवसक्त असतो. शनष्ट्कवि कवया घडते. यव िवगवात िशक्तची 

सवधनव(योगः किास ुकौिलि,् नैष्ट्किाशसशद्ध) घडते.  

 

Each time we face our fear, we gain strength, 

courage, and confidence in the doing. Act on your 

courage and you'll become bold and fearless, ... Do 

the right thing because it is right.  

- Theodore Roosevelt 

 

 ******* 

  

  



(५-२५) 

*********************** 

लभन्सते ब्रह्मशनर्वािां त्र्रर््षयवःिीिकल्िर्षः। 

शछन्सनदै्वधव यत ्आत्िनः सर्ाभतूशहते रतवः ।। 

*********************** 

 

 

 

(५-२५) 

 : "शछन्सनदै्वधव यत ्आत्िनः सर्ाभतूशहते रतवः " 

 (Art of crossing Duality) 

शछन्सनदै्वधव-Breaking duality 

यत ्आत्िनः -आत्िर्ि, Higher conscious 

सर्ाभतूशहतेरतः -जगत कल्यवि, प्रेि, ईश्वरभशक्त 

 

यवप्रिविे िनषु्ट्यवलव कवया करतवांनव कोिती अर््थव सवध्य 

करवयची आह?ेयवचव सांदिे शिळतो.  

 



जीर्नवत कवया घडतच असत.े ह ेकवया करतवांनव जीर्नशर्कवसवची 

आपली भशूिकव कोिती?ह ेिवत् आपि ठरर्ीत असतो. यवांत 

चकुीची भशूिकव कोिती र् योग्य भशूिकव कोिती यवचेच 

िवगादिान भगर्तगीतव करते.  

 

प्रकृशतत द्वांद्व(Polarity अांधवर-प्रकवि इ. ) असते. व्यर्हवरवतील 

कवयवात द्वांद्व(यि-अपयि इ. शकशता-अपशकशता)असतचे. यवच 

(द्वांद्व)अर््थेत कवया करिे, कवयवाची सकवि अर््थव ठरते. 

अपयिवचे भय र्वटते. ("दै्वत्यवत ्भयि ्भर्शत" Where you see 

two, there will be fear. )यवचवच पररिवि द्वांद्व अर््थेतील 

कवया कि र्वटते, शकां र्व भय नि होत नवही. भय असिे म्हिजे 

अिवांत असिे (अिवांत्य कुतः सखुां).  

 

God is beyond duality(एकत्र्). यवच तत्र्वचव उपयोग 

व्यर्हवरकवया (द्वांद्व)शर्कवसकवयवात(शनद्वांद्व) transform 

करण्यवसवठी उपयोग होतो. कवया प्रत्यिवत करतवांनव द्वांद्ववलव cross 

करिे अथवात शनद्वांद्व अर््थव सवध्य करुन किा करिे, यवचे 

व्यर््थवपन भगर्तगीतव सवांगते.  

(शनद्वांदो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन) 

 



व्यर्हवरवत िनषु्ट्य(चवांगलव, शर्द्ववन असनुही)कवया कवां 

टवळतो?बेजबवबदवर कसव होतो र् त्यवची भशूिकव किी 

असते?यवचेच उदवहरि अजुानवची शर्र्षवदी र् यवच सांदभवातील 

प्रज्ञवर्वदी (Socalled wisdom!) भशूिकव आह.े येथे (शनशककयतव 

र्)दबुालतेचे दिान होते. म्हिनु श्रीकृष्ट्िवने सरुुर्वतीलवच " िदु्रां 

हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व" ही अजुानवलव सिज शदली.  

येथेच "कवय आह?े vs कवय सवध्य करवयचे आह?ेयवचे 

awareness हरे्.  

 

दबुालतव vs सिितव 

दःुख vs योग(दःुखसांयोगांशर्योगां) 

अिवांती vs िवांती 

द्वांद्व vs शनद्वांद्व 

सकवि कवया vsशनष्ट्कवि कवया 

भय vs अभय,  

Timidity vs Courage 

 यव सांदभवात शर्कवसवचे ज्ञवन शिळते. र् ईश्वरवचव आश्रय र् 

कवयवाद्ववरे भशक्त यवचे िहत्र् कळते.  

 



शर्श्ववत आपि अनेक घटनव पवहतो. एखवदव अपघवत होतो, तेंव्हव 

अिकु असे केले असते तर अपघवत टळलव असतव!असे भवष्ट्य 

आपि ऐकतो. पि ह ेभवष्ट्य शनरथाक ठरते. भतूकवळ परत येत 

नवही, र्तािवन आपलव असतो.  

र्तािवनवत आपलव अशधकवर कवया(िवगा) ठरशर्ण्यवचव आहे. 

कवयारत असतवांनव योग्थ (शनद्वांद्व)भशूिकव असवर्ी, यवचे िहत्र् 

जविले तर शनिाय घेतवांनव(िवगा ठरशर्तवांनव) आपली भशूिकव किी 

असवर्ी यवचे Awareness येते. यवच Awarenessचे र् 

Executionचे ज्ञवन भगर्तगीतव शर््तवरवने सवांगते.  

 

र्रील सांदिे िनषु्ट्यवलव कवय सवध्य करवयचे यवचे awareness 

दतेे.  

लभन्सते ब्रह्मशनर्वािां त्र्रर््षयवःिीिकल्िर्षः। 

शछन्सनदै्वधव यत ्आत्िनः सर्ाभतूशहते रतवः ।।(५-२५) 

According to Stephen Covey, "Spiritual intelligence 

is the central and most fundamental of all the 

intelligences, because it becomes the source of 

guidance for the others. " 

********* 

  



भगर्दगीतव 

 

 

 

 

अध्यवय ६. अभ्यवसयोग 

 

  



अध्यवय ६ अभ्यवसयोग 

 

६. १. शर्कवसवसवठी योग्य िवनशसकतव 

६. २. योगवभ्यवस 

६. ३. अजुानवचव प्रश्न 

 

६. १ योग्य िवनशसकतव 

 

"Nothing can stop the man with the right mental 

attitude from achieving his goal; nothing on earth 

can help the man with the wrong mental attitude. "  

-- Thomas Jefferson 

 

 योग्य िवनशसकतवच जीर्नशर्कवस सवध्य करत.े योग्य िवनशसकतव 

यव सांदभवात शनभायतव, शचांतविकु्त, सांियिकु्त असिे, सकवरवत्िक, 

प्रेि(करुिव) इ. दरै्ीगिुवांचव सिवरे्ि असतो, यविळेु कवयवाचव 

कवयवाचव दृढशनिय होतो. किायोगवचव दृढशनिय पवयव असतो. 

व्यर्हवरवत 



योग्य िवनशसकतवधवरिेसवठी Self developement, योग 

(अभ्यवसर्गा ) यवांचव उपयोग होतो.  

 

सांन्सयवस शक योग यव सांदभवात शनरवकरि करतवांनव जीर्नशर्कवसवत 

योगवचे शर्िेर्ष िहत्र् सवांशगतले. शर्कवसवत किा कवरि तर 

योगवरुढ होण्यवसवठी िवांती, फल (पररिवि)त्यवग कवरि असते. 

यवप्रिविे जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवार्र असतो तो ्र्तःचव शित् 

असतो. शर्कवसवत फलत्यवग यव सांदभवात लवभ-हवशन, यि-

अपयि, िवन-अपिवन यव द्वांदवर्र योग्थ र्शृत्तने िवत करिे र् 

सित्र्योग सवध्य करिे, यव शर्कवसप्रशियेत द्वांदिशुक्त सवध्य करीत 

असतो. िीत-उष्ट्ि, सखुदःुख यवांत द्वांदिशुक्त सवधनु िवांती 

अनभुर्तो र् ईश्वरवच्यव एकत्र्वकडे प्ररे्ि करतो र् सित्र्दृशि, 

सिबशुद्ध(सोने-दगड, शित्-ित्)ु सवध्य करतो. अद्वेिव, 

सर्ाभतूशहतेरतः अिी बशुद्ध धवरि होते.  

 

व्यर्हवरवत चवांगले कवय, र्वईट कवय यवर्र चचवा होते, चवांगल्यवलव 

र्वईट ठरशर्िे र् र्वईटवलव चवांगले ठरशर्िे, असेही भवष्ट्य चवलत 

असते. यविळेु भ्रि शनिवाि होतो. म्हिनु जीर्नशर्कवसवसवठी योग्य 

िवनशसकतेची धवरिव िहत्र्वची असते.  

 



One who makes himself a worm cannot complain 

afterwards if people step on him.  

Immanuel Kant 

 

यव सांदभवात अभ्यवसयोगवचव (Cultivation of mind) सांदिे 

िहत्र्वचव ठरतो.  

 "Honor Yourself" 

 

बांधरुवत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः। 

अनवत्िनः त ुित्तु्रे् र्तते आत्िैर् ित्रु्त।।(६-६) 

 

६. २ अभ्यवस 

"A life of reaction is a life of slavery. One must 

fight for a life of action, not reaction " 

 

िी सविवन्सय आह ेअसे सिजनु िनषु्ट्य जसव आह,े त्यवच श्थशतत 

जगत असतो. ्र्भवर्, सांर्यीनसुवर जगिे सोपे र्वटते. पि प्रश्न 

असतो, Action जगतो शक Reaction जगतो?दःुखी असिे, 



नकवरवत्िक असिे यव Reactions असतवत. अजुानवची यदु्ध न 

करिे ही Reaction होती.  

 

जगवत कवय व्हवयलव हर्े ह ेकळले तरी त्यवसवठी कवया हर्े. जगवत 

कवय चकु आह ेह ेिोधिे सोपे असते. Reaction जगिवरव कवय 

चकु आह,े हचे िोधत असतो, र् जेंव्हव ्र्तःर्र कृशत करण्यवची 

र्ेळ येत,े तेंव्हव चकु होण्यवचव सांिय र्वटतो, यविळेु शनशककय 

िवलव शकां र्व जी शनर्ड केली तर त्यवचे आदिाकृशत म्हिनु सिथान 

करतो. कवरि र्तािवनवत एकवग्रतव सवधलेली नसते, िन सतत 

इकडेशतकडे धवर्त असते. ्र्तःिध्ये कवय बदल करवयचव ह े

कळत नवही, र् कळले तरी बदल कशठि र्वटतो. यवप्रिविे िी 

सविवन्सय आह ेअसे सिजनु िनषु्ट्य ्र्तःलव बेजबवबदवर घोशर्षत 

करतो. म्हिनु भगर्तगीतव सांदिे दतेे, ्र्तःचव बांध ुव्हव.  

 

अब्रवहि िव्लोर् म्हितो, "The ability to be in the 

present moment is a major component of mental 

wellness. " सखुी जीर्न यव सांदभवात एक तज्ञ डव. ससुवन म्हित,े  

"Training your mind to be in the present moment is 

the key to making healthier choices. ” 



"Improving your ability to focus your mind, to 

concentrate, could be the difference between a 

mediocre life and a successful and satisfying life. " 

 

र्तािवन जगण्यवसवठी एकवग्रतव िहत्र्वची असते. एकवग्रतेिळेु 

करवर्यवच्यव कवयवाचव शनिय होतो, जे कवया करतो ते शनषे्ठने करतो. 

एकवग्रतव, योग ही िशक्त असते. यवच सांदभवात चांचलत्र् ही 

दबुालतव ठरते.  

 

किायोगवत शसशद्धअशसशद्ध यवांत सित्र्योग सवधिे ह ेकौिल्य 

असते, यवद्ववरव सित्र्दृशि प्रवि होते. योगवभ्यवसवत (सकवि िनवर्र 

लगवि बसनु)शचत्तवची एकवग्रतव सवधण्यवसवठी 

अभ्यवस(Practice) आह.े  

आत्िसां्थां िनः कृत्र्व न शकां शचत अशप शचांतयेत ्।(६-२५) 

 

िवश्वत सखुवसवठी योग, ब्रह्मभतू होि े

योग म्हिजे दःुखवन्सत  

यां लब्ध्र्व च अपरां लवभां िन्सयते न अशधक अांततः।(६-२२) 

(अथवात शकशतही प्रचांड दःुख आले तरी शर्चलीत न होिे) 



 

यवप्रिविे िवश्वत सखु-सित्र्दृशि-एकत्र् अथवात 

कल्यविभवर्(सर्ाभतूशहतेरतः) यवची धवरिव होिे .  

 

आत्िव औपम्येन सर्ात् सिां पश्यशत यो अजुान। 

सखुां र्व यशद र्व दःुखां स योगी परिो ितः।। (६-३२) 

 

यवप्रिविे Honor Yourself /बांधरुवत्िव ह ेlogic र्तािवन 

जबवबदवरीने (Action)जगण्यवसवठी आह.े  

 

६. ३ अजुानवचव प्रश्न : 

 

जीर्न Automatic यांत्र्त ्(्र्भवर्सदृि) चवलत असते. िन 

Senses सखुदःुखवचे कें द्र असते. र्वर् यवसवरखे पळत असते. यवांत 

purposely बदलवर् करिे म्हिजे र्वरव पकडण्यवसवरखे अिक्य 

र्वटते. अजुान िांकव व्यक्त करतो, यवचे शनरवकरि करतवांनव 

अत्िर्ि होिे कशठि आह ेपि उपवयवने िक्य आहे. यवसवठी 

अभ्यवस एक िवगा आह,े तर रै्रवग्य म्हिजे किवाद्ववरे सांन्सयवस 

(Transformation of lifepath in spiritual journey) हव 



दसुरव िवगाआह.े अजुानवलव यवच िवगवाची तत्कवळ गरज होती. 

ज्यवांत त्यवलव िांकव र्वटली. ती िांकव शर्चवरतो,  

 

श्रदे्धने आपि सवांशगतलेलव िवगा आचरण्यवचव प्रयत्न केलव पि 

जिले नवही तर, आतव जे िलव व्यवर्हवररक सखुवसवठी श्रेय्कर 

(यदु्ध न करिे)र्वटते, ते र् ज्यवसवठी (योग)र्ेगळव िवगा आचरलव 

ते (योग)सखु यव दोन्सहीपवसनु र्ांशचत व्हवरे् लवगेल!अिव श्थशतत 

ढगफुटीप्रिविे सर्ाच र्वयव जविवर?(िविे गेले, तिुे गेले, हवती 

धपुवटिे आले!). आपि िवगा सवांशगतलव तर आपिवशिर्वय 

कुशिही ही िांकव दरु करु िकत नवही.  

 

यवच िांकेचे शनरवकरि करतवांनव पशुढल शर्र्षय(ज्ञवनशर्ज्ञवनसह-

अध्यवय ७) सशर््तर चशचाल ेजवतवत.  

 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवचव जीर्नप्रर्वस पिुात्र् सवधण्यवस असिथा ठरलव 

तर पशुढल जन्सिवत तो continue होईल.  

 

अजुान श्रीिांत, पशर्त् घरवण्यवत जन्सिलव होतव. भौशतक सखुवसवठी 

व्यर्हवरिवगा आचरत असतवांनव गोंधळलव. हव गोंधळ 

शिटशर्ण्यवसवठी यव िवगवालव आध्यवशत्िक िवगवात Transform 



करण्यवचव उपवय श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत. बदु्धवांचव जन्सि पशर्त्, श्रीिांत 

घरवण्यवत िवलव होतव. भौशतकसखुदःुखवच्यव प्रश्नवने त्यवांनव अिवांत 

केले, सत्यवच्यव िोधवत शनघवले. यवतनुच बदु्ध धिवाची ्थवपनव 

िवली.  

 

यवप्रिविे कुिी पशर्त्, श्रीिांत घरवण्यवत जन्सिवलव येतो, तर कुिी 

दलुाभ अिव योगी कुळवांत जन्सिवलव येतो. तेथे परु्ासां्कवरविळेु 

योगवसवठी शजज्ञवस ुअसतो. परु्ासां्कवरविळेुच र् अनकुुल 

कुळवतील जन्सिविळेु िनषु्ट्य अध्यवत्ि शर्र्षयवकडे आकशर्षात होतो.  

 

जीर्नवांत सखु, सवफल्य िोधत िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व पवर पडत 

असते. र् जन्सिजन्सिवचव प्रर्वस सरुुच रवहतो. चवांगल्यव िनषु्ट्यवचव 

प्रर्वस यवच यवत्चेव भवग असतो. म्हिनु यव जीर्नवत पिुात्र् 

सवधण्यवसवठी कवय िहत्र्वच ेआह,े ह ेजवििे आर्श्यक असते. 

भशक्त करिवरव तपश्र् असो, ज्ञवनी असो, र्व किाशनष्ठ असो, यवांत 

योगी होिे श्रेष्ठ असते तर ईश्वरगशत जविनु श्रदे्धने भजिवरव योगी 

सर्ाश्रेष्ठ ठरतो.  

********* 

  



अध्यवय ६-िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

(६-२) : 

"न शह असांन्सय्तसांकल्पो योगी भर्शत किन" 

(्र्तःचव धिा) 

 (६. ३): 

"आरुरुिोः िनेुःयोगां किा कवरिि ्उच्यते" 

 (शर्कवसिवगा र् िवनशसक िशक्त यवांचव सिन्सर्य) 

६. ५/१: "उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्" 

(६. ५)/२: 

"उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत"् 

(शर्कवसिवगवार्र असिे vs. ्र्तःचव अडथळव बनि)े 

(६. ५)/३: 

"आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः" 

 (Self-help attitude) 

६. ५/४ : "आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु " 

(६. ५)/५ : 

"उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्" 

(जीर्नशर्कवसवतील आत्िोन्सनशत) 



६-६/१ :"बांधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव 

शजतः" 

६. ६/२: 

"अनवत्िनः त ुित्तु्रे् र्तेत आत्िैर् ित्रु्त ्" 

६-७/१: 

"शजतवत्िनः प्रिवन्सत्य परिवत्िव सिवशहतः" 

६. ७/२: 

"िीतोष्ट्िसखुदःुखेर्ष ुतथव िवनवपिवनयोः" 

 (जीर्नशर्कवसवचव Mindset) 

(६-१४) : 

"िनः सांयम्य ित ्शचत्तो यकु्त आसीत ित्परः" 

(State of mind) 

६. १५ : 

"यु् जनैर् सदव आत्िवनि ्योगी शनयतिवनसः" 

(शनष्ट्कवि किवाची दिव) 

(६-२०): 

"यत् उपरिते शचत्तां शनरुद्धां योगसेर्यव" 

(Change of level of consciousness) 

 (६-२१): 



"र्ेशत्त यत् न चैर्वय श्थतः चलशत तत्त्र्तः" 

(Alignment with reality) 

(६. २२ )/१ : 

"यां लब्ध्र्व च अपरां लवभां िन्सयते न अशधकां  ततः" 

(सखुवची शनशित व्यवख्यव) 

६. २२/२: 

"यश्िन ्श्थतो न दःुखेन गरुुिवशप शर्चवल्यत"े 

६. २३/१ :" तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति"् 

६. २३/२:"स शनियेन योक्तव्यो योगो शनशर्ाण्ि चतेसव" 

 (Exercise through life) 

६-३३: 

"एत्य अहां न पश्यवशि चांचलत्र्वत ्श्थशति ्श्थरवि ्!" 

६. ३५/१: 

"असांियां िहवबवहो िनो दशुनाग्रहां चलि ्" 

(Who controls whom?) 

६. ३५/२ : 

"अभ्यवसेन त ुकौन्सतये रै्रवग्यिे च गहृ्ते" 

(बदल) 



६-३६/१: 

" असांयत आत्िनव योगो दषु्ट्प्रवप इशत िे िशत " 

 (Importance of Discipline, Lifevalues) 

(६-३६)/२: 

"र्श्य आत्िनव त ुयततवां िक्यो अर्वििु ्उपवयतः" 

(दबुळे करिवरी िनोर्ि अर््थव vs. जीर्नशर्कवसवत सिि 

करिवरी आत्िर्ि अर््थव) 

(६-३७)/१: 

"अप्रवप्य योगसांशसशद्धां कवां गशतां कृष्ट्ि गच्छशत?" 

(शर्कवसवचव अखांड प्रर्वस र् अडथळव) 

(६-३७)/२: 

" अप्रवप्य योगसांशसशद्धां कवां गशतां कृष्ट्ि गच्छशत?" 

 (जीर्नवचे ध्येय?) 

६-४०:" न शह कल्यविकृत ्कशिद ्दगुाशतां तवत गच्छशत।" 

(६-४२): 

"एतद ्शह दलुाभतरां लोके जन्सि इदृिि ्" 

 (Opportunity of progress) 

६. ४४: 

"परु्वाभ्यवसेन तेनैर् शर् हयते शह अर्िो अशप सः" 



(६-४५): 

"अनेकजन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशति"् 

(शर्कवसवचे सवतत्य) 

(६-४६)/१ : 

" त्िवत ्योगी भर्वजुान" 

(६-४६)/२ :  

"कशिाभ्यि अशधको योगी त्िवद ्योगी भर्वजुान " 

( life : Journey cum battle) 

(६-४७): 

"श्रद्धवर्वन ्भजते यो िवां स िे यकु्ततिो ितः" 

(बशुद्धयोग :द्वन्सद्व vs शनद्वान्सद्व) 

 ****** 

  



(६-२) 

************************* 

यां सांन्सयवसां इशत प्रवहुः योगां तां शर्शद्ध पवांडर्। 

न शह असांन्सय्तसांकल्पो योगी भर्शत किन।। 

************************* 

 

(६-२) : 

"न शह असांन्सय्तसांकल्पो योगी भर्शत किन" 

(्र्तःचव धिा) 

 

सॉिेशटसलव ितृ्यदुांड दणे्यवत येतो, तेंव्हव शिष्ट्य सॉिेशटसलव एकव 

िब्दवत ज्ञवन दणे्यवची शर्नांती करतवत. तेंव्हव सॉिेशटस "KNOW 

THYSELF" हव सांदिे दतेो. यव सांदिेवची जगभरवत नोंद घेण्यवत 

आली.  

 

िोिेस िोर्षिवतनु लोकवांची िकु्ततव करतो. पि सिवजवत ्र्ैरतव 

थैिवन घवलते. तेंव्हव "Ten Commandments" हव ईश्वरवचव 

आदिे येतो. यवप्रिविचे जगवतील ्र्ैरतेर्र िवत होण्यवसवठीच 

जगवत धिा(जगवत/सिवजवत र्वगण्यवचे शनयि) आलेत. यव धिवाचे 



आचरि म्हिजे ्र्तःसवठी पणु्यकवया, ्र्गाप्रवशि, ईश्वरभशक्त असे 

यवचे ्र्रुप असते.  

 

आपल्यव आचरिवने इतरवांनव त्वस होर् ुनये, इतरवांनव सहकवया 

व्हवर्,े सिहुवच्यव सांचलनवत सहकवया व्हवरे् असव यव धिवाचव 

आधवर असतो, त्यवप्रिविे श्रद्धव असते. अथवात पर्पर 

सहकवयवासवठी जगवत धिा आलेत. ह ेसहकवया िधिविवांच्यव 

सांघटनेसवरखे कवयारत असते. पर्पर सहकवया िशक्त असते. यवच 

धिवाच्यव(दयव धरिकव िलु ह)ै logic(ज्ञवन) नसुवर अजुान भ्रिवत 

सवपडतो. दःुखविळेु दबुळव होतो. आपल्यव लोभवपवयी ्र्जनवांनव 

िवरिे हव अधिा आह ेअसे भवष्ट्य करतो. अजुानवचे ह ेभवष्ट्य ज्ञवन 

यव सांदभवात असते.  

 

ज्ञवन vs. किा 

भगर्दगीतेने ज्ञवनवलव सर्ाश्रेष्ठ ठरशर्ले आह.े ज्ञवनविळेुच 

(जीर्निवगवातील) कवयवातील सांिय छेदल्यव जवतो र् कवयवाचव 

एकशनिय होतो. पि अजुान येथे द्वन्सद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. यव 

जवळ्यवतनु िशुक्तसवठी धिाभवष्ट्य करतो.  

 



सिवजवत ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी असे भवष्ट्य ्र्तःलव 

"ज्ञवनी" सिजनुच केल्यव जवते. अिव रे्ळी अजुानवलव भ्रििकु्त 

करण्यवसवठी जे ज्ञवन सवांगण्यवत येते ते ज्ञवन ्र्तःलव सां्कवरीत 

करण्यवसवठी असलेलव ्र्तःचव धिा (्र्धिा) ठरतो.  

 

प्रत्यि कवयवािळेुच सशृिचे सांचलन चि प्रर्शतात असते. म्हिनु 

जीर्नशर्कवसवत किवालव प्रवधवन्सय आहे. र् किाप्रधवन असलेलव 

धिा आत्िोन्सनशतसवठी भगर्दगीतव सवांगत आह.े किा यव सांदभवातच 

जसे "ज्ञवन vs. किा" असव प्रश्न येतो(३-१) तसेच सांन्सयवस vs. 

योग असव अजुानवचव प्रश्न येतो. र् शनष्ट्कवि किवाचे शनशित तत्र् र् 

िहत्र् कळते.  

 

 

अनवशश्रतः किाफलां कवयां किा करोशत यः। 

स सांन्सयवसी च योगी च शनरशग्नः च अशियः।।(६-१) 

यां सांन्सयवसां इशत प्रवहुः योगां तां शर्शद्ध पवांडर्। 

न शह असांन्सय्तसांकल्पो योगी भर्शत किन।।(६-२) 

 



सांन्सयवस र् योग दोन्सही िवगा सवरखे िहत्र्वचे असले तरी 

पर्परवर्लांशब आहते. दःुखवन्सतिशक्त (शर्चशलत न होिे) अिी 

व्यवख्यव भगर्दगीतेने केलेली आहे. यव िशक्तशिर्वय सांन्सयवस 

कशठि असतो.  

सांन्सयवस्त ुिहवबवहो दःुखि ्आििु ्अयोगतः।(५-६) 

 

*्र्तःच्यव धिवाचे रै्शिि: 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

१. प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुाि ्अव्ययि ्।(९-२) 

यव जगवत दःुख आह े. ह ेदःुख िनषु्ट्यवलव दबुळे करते. तर 

िहवण्यवसवठी ह ेदःुख शर्कवसवची सांशध ठरते. र् यवचसवठी 

्र्तःच्यव जगण्यवत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय िहत्र्वचव असतो. 

यविळेु िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. यव िवगवार्र 

शर्चशलत होत नवही.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

२. भय, सांिय यविळेु दबुळेपिव असतो. म्हिनु भयिशुक्तसवठी 

योग, सांियिशुक्तसवठी ज्ञवन यव धिवाचव शनशित हते ुआह.े  

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

 



३. यव धिवात "आत्िर्ि" अर््थव िहत्र्वची असते. यव अर््थेत 

कवयवाचव एकशनिय असतो, ध्येय शनशित असते. यवप्रिविे 

्र्तःलव सां्कवरीत करिे यवसवठी "यकु्त" िब्दवचे प्रयोजन आह.े 

यवचव अथा व्यर्हवरवत भ्रििकु्त रवहुन शर्श्ववसवने कवयारत असिे. यव 

अर््थेत ्र्तः ्र्तःचव बांध ुठरतो. अन्सयथव ित्!ु 

बांधःुआत्िव आत्िनःत्य यने आत्िैर् आत्िनव शजतः।(६-६) 

४. यव िवगवात किा सवधन असते. यवांत ्र्तःचे ्र्भवर्शनयत 

कवया(सहजकवया), ्र्तःचव शनिायअशधकवर िहत्र्वचे सवधन 

असते. अथवात आत्िर्ि अर््थव र् शनष्ट्कवि किा पर्परवर्लांशब 

असतवत. यव अर््थेत जीर्ननवर् शनशित शदिेने र्ल्हशर्त असतो. 

अन्सयथव नवर् तफुवनी र्वर् यवन ेर्हवत रहवर्ी अिी जीर्नवची 

श्थशत होते.  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्शधयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस।(२-६७) 

"The spirit of self-help is the root of all genuine 

growth in the individual. " 

-Samuel Smiles 

 ********** 

  



 ( ६-३) 

************************* 

आरुरुिोः िनेुःयोगां किा कवरिि ्उच्यते। 

योगवरुढ्य त्यैर् ििः कवरिि ्उच्यते।। 

************************* 

  

 (६. ३):"आरुरुिोः िनेुःयोगां किा कवरिि ्उच्यते" 

 (शर्कवसिवगा र् िवनशसक िशक्त यवांचव सिन्सर्य) 

 

“Our greatest battles are those with our own mind. ” 

 

अजुानवलव यदु्धिेत्वर्र िवनशसक दौबाल्य येते. म्हिनु जीर्नशर्कवस 

यव सांदभवात िवनशसक सिितव अथवात "योग" हव शर्र्षय 

भगर्तगीतेत आलेलव आह.े  

 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

 

िनषु्ट्य आपल्यव Perception प्रिविे जीर्न जगत असतो. 

िनषु्ट्यजीर्न यव इहलोकी भोगैश्वयवाच्यव सखुवसवठी शिळवले आह े



अिी कवांही लोकवांची जीर्नदृशि असते. यविळेु जीर्नभर 

अिवांशत, शचांतव यवलव आश्रय दते असतवत.  

शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपवशश्रतवः। 

कविउपभोगपरिव एतवर्द ्इशत शनशितवः।।(१६-११) 

तर भोगैश्वयवाचीच जीर्नदृशि असिवरे कवांही लोक जीर्नवत 

सखुिवांशत शिळवर्ी र् िरिोत्तर ्र्गा लवभवर्व म्हिनु शर्िेर्ष 

कवयवालव, पणु्यकवयवालव िहत्र् दतेवत. यवचदृशििळेु ्र्गानरक ही 

भवर्षव र्वपरतवत.  

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां। 

शियवशर्िेर्षबहुलवां भोगैश्वया परवां गशति ्।।(२-४३) 

अजुान शहच ्र्गानरक भवर्षव र्वपरतो. यव जीर्नदृशििळेुच 

कवयाशनिय दृढ नसतो. र् अजुान िवनशसक दौबाल्यवचव victim 

होतो.  

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।(२-४४) 

जीर्नवत सखुिवांती अनभुर्ण्यवसवठी शर्कवसिवगवात बशुद्ध 

शर्चलीत न होण्यवचव िवगा (अथवात िवनशसक सिि होण्यवचव 

िवगा)भगर्तगीतव सचुर्ते.  

आरुरुिोः िनेुःयोगां किा कवरिि ्उच्यते। 

योगवरुढ्य त्यैर् ििः कवरिि ्उच्यते।।(६-३) 



 

िवनशसक िशक्तचव शर्कवस होण्यवसवठी योग अभ्यवस आहे. योग 

म्हिजे दःुखवन्सत ही व्यवख्यव भगर्तगीतव करते. यवच िशक्तचव 

शर्कवस होण्यवसवठी कवयवाद्ववरे योग, शनष्ट्कवि कवया ह ेकवयाकौिल्य 

म्हटले आह.े यवांत िवगा अथवात कवयवाचव शनिय दृढ असतो. 

यवसवठी बशुद्धयोग शनष्ठव सचुर्ली आह.े (िवनशसक दबुालतेिळेु 

बशुद्धभ्रि होतो र् शनिय होत नवही. ) 

 

"िवनशसक िशक्त " सांदभवात िनषु्ट्यजीर्न आत्िोन्सनशतचव 

शर्कवसिवगाच आह े. हचे शर्कवसिवगवाचे रह्य भगर्तगीतव 

सवांगत आह.े व्यवर्हवररक िवगा(शनयतकवया, ्र्तःचव शनिाय) 

आत्िोन्सनशतसवठी "अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवात Transform 

होते. शनयतकवया ्र्धिवात, शनिाय 

दृढशनियवत(Determination) पररर्शतात होते.  

 

"It's not enough to be busy, so are the ants. The 

question is, what are we busy about?"  

- Henry David Thoreau 

 ****** 

  



(६-५) 

  

******************** 

उद्धरेतआत्िनवआत्िवनां न आत्िवनि ्अर्सवदयते ्। 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः । 

******************** 

(६. ५)/१ : "उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्" 

 

्र्तःच ्र्तःचव शर्कवस करव, हव सांदिे "उद्धरेत ्आत्िनव 

आत्िवनि ्" यवतनु शिळतो.  

 

"तमु्हीच तिुच्यव जीर्नवच/ेभवग्यवचे शिल्पकवर " असे घोर्षर्वक्य 

सिवजवत ऐकत असतो. प्रत्यिवत जीर्नवच्यव, जीर्नवतील 

सखुवच्यव जिव सांकल्पनव असतवत, तसव िनषु्ट्य जगत असतो.  

 

जे शर्कवस इच्छीत असतवत, त्यवांच्यव श्रेष्ठ व्हवरे्, चवांगले व्हवरे् 

यवशर्र्षयी सखुवच्यव सांकल्पनव असतवत. भौशतक जगवतील ह े

श्रेष्ठत्र् दोन प्रकवरचे असते, सिवजपरु्कृत (शकशता) र् 

ईश्वरपरु्कृत(ज्ञवनी). हवच भेद भगर्तगीतव सवांगते.  



 

"श्रेष्ठ" यव सांदभवात अजुानवची Belief system सिवजपरु्कृत 

असते. यवांत सखुवच्यव सांकल्पनव (Pleasure) इच्छवप्रेरीत 

असतवत. यव इच्छवपतुीसवठी कवया करतो, तर यवच सांकल्पनेिळेु 

(अभवर्, ) दःुखही यतेे. पररिविभयवने शनशककयही होतो.  

 

अजुानवलव दःुख िवले, तेंव्हव तो सिवधवन िोधतो. अजुान 

िवनशसकदृि्यव खचलेलव असतो, र् यदु्ध न करिे हव पयवाय 

श्र्कवरतो. "नव रह ेबवांस नव बजे बवांसरुी" असव हव शनशककयतेचव 

पयवाय असतो. पि आपली भशूिकव धिवाची आह ेअसे दिाशर्तो.  

 

आपले अज्ञवन र्व शनशककयतव िवांकण्यवसवठी चवांगलव िनषु्ट्यही 

सहज ्र्सिथानवथा नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलतो. पि यव तवत्परुत्यव 

सिवधवनवतनु िनषु्ट्यवचे िवनशसक दौबाल्य व्यक्त होत असते. र् 

शर्कवस थवांबत असतो.  

 

िवनशसक सिितव हव भगर्तगीतेचव िखु्य पैल ुआह.े यवत 

सखुदःुखवची िहत्र्वची भशूिकव असते. सखुवच्यव सांकल्पनव यव 

सांदभवात Pleasure सखु ह ेरज सखु असते. र् िवश्वतसखु सत 

असते. "आत्िबशुद्धः प्रसवदजि ्"असे सतसखु असते. िवनशसक 



सिितेसवठी हव भेद जवििे आर्श्यक आह.े अन्सयथव 

चवांगलेपिवच िवनशसक दौबाल्यवचे कवरि ठरते. र् सिवजवत 

चवांगलेपिव बदनवि होतो.  

 

सत यव सांदभवात चवांगलेपिव दरै्ी गिु असतो, म्हिनु सतसखु 

दःुखवन्सत श्थशत असते र् यवसवठी योग हव सांदिे आह.े  

 

व्यर्हवरवत इच्छवपतुीसवठी कवया असते, तर यवच कवयवाद्ववरे िवश्वत 

सखुवची सवधनव यव सांदभवातच भगर्तगीतव शनष्ट्कवि कवया, "योगः 

किास ुकौिलि"् हव सांदिे दतेे.  

 

शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात ईश्वरवलव फलसिपाि ह ेभवष्ट्य ईश्वरभशक्त 

यव सांदभवात आह.े अथवात यथेे शर्कवसवसवठी "श्रेष्ठ" ची सांकल्पनव 

ईश्वरपरु्कृत असते. यवप्रिवि े"शर्कवस" यव सांदभवात "श्रेष्ठ"ची 

सांकल्पनव बदलत असते.  

 

चवांगलेपिव असनुही िवनशसक दबुालतव, नकवरवत्िक भवष्ट्यवलव 

ज्ञवन सिजिे ह ेअज्ञवनच ठरते. यविळेुच िनषु्ट्यवचव जीर्नशर्कवस 

थवांबत असतो.  

 



जीर्नशर्कवस शनत्य होत असतो. यवसवठी जीर्नशर्कवसवत 

शर्कवस, श्रेष्ठतव, सखुदःुख, ज्ञवन, िवनशसक सिितव यवचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव ्पष्ठ करते. र् यवसवठी सांदिे दतेे,  

 

उद्धरेत आत्िनव आत्िवनां न आत्िवनि ्अर्सवदयते ्। 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः ।(६-५) 

******* 

 

(६. ५)/२: 

"उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत"् 

 

(शर्कवसिवगवार्र असिे vs. ्र्तःचव अडथळव बनि)े 

 

िनषु्ट्यवचे जीर्न जीर्नयवत्व आह ेर् हे जीर्न शर्कवसवसवठी 

शिळवले आह ेयवचे ज्ञवन असिवरे शनत्य शर्कवसिवगवार्र असतवत, 

सकवरवत्िक असतवत. तर यव ज्ञवनवअभवर्ीच िनषु्ट्य नकळत 

्र्तःच ्र्तःचव अडथळव बनत असतो. यव कटुसत्यवर्र 

भगर्तगीतव लि र्ेधत आह.े  



 ्र्तःच ्र्तःचव अडथळव बनिे ही एकप्रकवरे िढूतव असते. 

अज्ञवनविळेु ह ेनकळत घडत असते, म्हिनु यव अज्ञवनवलव सरळ 

"शर्िढू"(Stupidity) हवच िब्द भगर्तगीतेने र्वपरलव आह.े  

अहांकवर शर्ििढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनशुर्षां तनुां आशश्रति ्।(९-११) 

शर्िढूव न अनपुश्यशन्सत पश्यशन्सत ज्ञवनचिरु्षः।(१५-१०) 

 

ज्ञवन-अज्ञवन: 

अजुान िवगवार्र असतवांनव दःुखी होतो. यदु्धकवया आर्श्यक आह े

यवची जविीर् असनुही ते कवया करिे त्यवलव दःुखदवयी र्वटते. यव 

िदु्यवर्र पडदव टवकुन तो "धिा" यव शर्र्षयवर्र भवष्ट्य करतो. र् 

आपल्यव शनयतकवयवालव अधिा ठरशर्तो.  

 

अजुान चचेचव शर्र्षय धिवाचरिवचव करतो. पि र्व्तर् र्ेगळे 

असते. अजुानवचव िळु प्रश्न "दःुख"र् त्यविळेु आलेली िवनशसक 

दबुालतव असते. श्रीकृष्ट्िवने सर्ाप्रथि यवच िवनशसक दबुालतेर्र 

लि र्ेधल.े तेंव्हव अजुान र्व्तर् कबलु करतो, र् प्रश्न करतो: यदु्ध 

करिे धिवाचरि असेल तरी दःुख होिवरच आह.े यव दःुखवपवसनु 

िशुक्त किी होईल?हचे कळत नवही. यवचवच अथा दःुखिशुक्त हवच 

त्यवचव िळु प्रश्न असतो.  



 

"An expert knows all the answers - if you ask the 

right questions. " 

Claude Levi- Strauss  

िळु प्रश्न सोडुन चकुीच्यव प्रश्नवर्र लि रे्धिे र् त्यवर्र तवशका क 

चचवा करिे यव सांर्यीिळेु सिवजवत शनरथाक भवष्ट्य होत असते. (ही 

Stupdityच असते). योग्य प्रश्नच शनरोगी र् उपयकु्त सांर्वद घडर्नु 

आिते. " ज्ञवन" यव सांदभवात भगर्तगीतव हव प्रथि धडव दतेे.  

 

पलवयनर्वद र् किा 

 "Escapism, we are led to believe, is evidence of a 

deficiency in character, a certain failure of 

temperament, and like so many -isms, it is to be 

strenuously avoided.  

 'How do you expect to get ahead?, ' people ask.  

 But the question altogether misses the point. The 

escapist doesn't want to get ahead. He simply wants 

to get away. " 

 J. Maarten Troost 



 

िवनशसक िशक्तशर्र्षयी(दःुखवन्सत) अजुान अनशभज्ञ असतो.  

"प्रवशिसवठी कवया" यव सांदभवात प्रवशिचे सखु र् अभवर्वचे दःुख 

अजुानवलव ज्ञवत असते. म्हिनु Escapism श्र्कवरतो. अथवात 

कवयवाद्ववरे िवनशसक िशक्तचव शर्कवस (दःुखवन्सत-योग) यवशर्र्षयी 

अनशभज्ञ असतो.  

 

शर्कवस िवनशसक िशक्तचव(योग) असो र्व प्रवशिसखुवचव 

दोन्सहीिध्ये "कवया" Common असते, म्हिनु भगर्तगीतव किा, 

कवयासां्कवर यवचे शर्कवसिवगवातील िहत्र् सवांगते र् "गहनव 

किािो गशतः" यवद्ववरे किवाची िशहिव सवांगते.  

 

यवप्रिविे भगर्तगीतव जीर्नवत ज्ञवनवचे िहत्र्, किवाची िशहिव 

ज्ञवत करुन यव दोहोंचव सिन्सर्य घडर्नु आिण्यवसवठी "ईश्वरभशक्त 

ही सवधनव'" यवप्रिविे (ज्ञवन-किा-भशक्त) सिन्सर्यवचे िवस्त्र ्पि 

करते. र् ह ेिवस्त्र िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व शर्कवसिवगवार्र 

होण्यवसवठी िवगादिाक ठरते.  

 

उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत।् 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनव।।(६-५) 



 

 

******* 

(६. ५)/३ : 

"उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्" 

(जीर्नशर्कवसवतील आत्िोन्सनशत) 

 

िनषु्ट्यवलव जीर्न शिळवले आह.े यव जीर्नवर्र ितिः प्रेि करवर्े 

अथवात जीर्नवचव आदर करवर्व हव सांदिे भगर्तगीतव दते.े पि 

अहांकवरविळेु आदर न करतव ्र्तःचवच द्वेर्ष करीत असतो. म्हिनु 

्र्तःचव आदर करिे अथवात ्र्तःचव बांध ुहोिे अथवात 

शर्कवसिवगवार्र असिे (आत्िोन्सनशत) यवची शनशित व्यवख्यव 

भगर्तगीतव दते आह:े 

 

उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्। 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।।(६-५) 

 

व्यशक्त(Individual), सिवज र् शर्श्व यव शतन्सही सां्थवांच्यव सांदभवात 

जीर्नशर्कवस, सिवजव्यर््थव, शर्श्वचिप्रर्तान (शर्श्वसांचलन) ह े



िहत्र्वचे पैल ुअसतवत. यव शतन्सहींचव सिन्सर्य "धिा" यव िब्दवने 

सवधतव येतो ह ेभगर्तगीतव ्पि करते.  

 

सिवजव्यर््थव यव सांदभवात िोर्षि धिाग्लवशन ठरत.े यविळेु 

चवांगल्यव(दरै्ी गिुसांपशत्त) व्यशक्तलव सांभ्रि (सांिय) होतो, जसव 

िहवभवरत यदु्धवत अजुानवलव सांभ्रि िवलव. हव सांभ्रि िनषु्ट्यवचे 

आांतशर्ाघ्न असते, र् िोर्षि बवह्शर्घ्न असते. भगर्तगीतेने 

धिा्थवपनव यवर्र उपवय म्हटलेले आह.े  

 

व्यशक्तशर्कवस यव सांदभवात धिवाची भशूिकव आत्िोन्सनशतची असते. 

ही भशूिकव शर्श्वचिप्रर्तानवलव सहकवया करते म्हिनु 

आत्िोन्सनशतलव "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च" असे सांबोधले 

आह.े  

 

शििि र् कतृात्र् यवद्ववरे व्यशक्तचे व्यर्सवयही बदलतवत. पि 

आत्िोन्सनशत हव शर्र्षय कवयि असतो. शििि र् कतृात्र् यवद्ववरे 

व्यर्सवय बदलत असले तरी यवांतील "किा" हव शर्र्षय 

आत्िोन्सनशतचे सवधन असते. यवच शर्र्षयवलव भगर्तगीतेने 

प्रकविवत आिले आह,े जे जीर्नशर्कवस यव सांदभवातील 

गिुवत्िक ज्ञवन/ िखु्य सां्कवर ठरते.  



 

सिवजवत धिा, आदिा यव नवांर्वखवली आत्िोन्सनशत(्र्तःचव 

शर्कवस) हव शर्र्षय दलुाशित होतो तेंव्हव भगर्तगीतव यवलव 

िवनसिवस्त्रवचव शर्र्षय बनशर्ते.  

 

अजुान सांभ्रिविळेु ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो र् Self help, 

Mental wellness हव िदु्दव दलुाशित होतो. Selfishness, Self 

interest, Self help यवतील भेद िवनसिवस्त्रज्ञ, तत्र्ज्ञ यवांनी 

्पि केले आह.े भगर्तगीतव Mental weakness(हृदयदौबाल्य) 

र् Mental strength (श्थतप्रज्ञ) यवतील भेद ्पि करत.े र् यवच 

सांदभवात "आत्िोन्सनशत" यव शर्र्षयवलव प्रकविवत आिते.  

 

आत्िोन्सनशत, कतृात्र्(किा), धिा यवांचव सिन्सर्य भगर्तगीतेने 

सवधललेव आह.े धिा जर आत्िोन्सनशत neglect करीत असेल तर 

भगर्तगीतव सवर्धवन करीत आह,े  

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वि ्सर्ापवपेभ्यः िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

तसेच आत्िोन्सनशत यव सांदभवात धिा यव शर्र्षयवत जर कतृात्र् 

neglect होत असेल र् शनशककयतेलव धिा सांबोशधत असेल तर 



भगर्तगीतव यव श्थशतलव अज्ञवन ठरर्ीत आह.े र् किवाद्ववरे 

आत्िोन्सनशतचव सांदिे दते आह.े  

 

(चवांगल्यव/दरै्ीगिु) िनषु्ट्यवचव धिा, ज्ञवन, किा, आत्िोन्सनशत यव 

सांदभवात होत असलेलव गोंधळ भगर्तगीतव यवप्रिविे दरु करते . 

यव गोंधळवस कवरिीभतू असलेलव अहांकवर दरु होण्यवसवठी 

ईश्वरवचव आश्रय कर हव सांदिे दते आह.े कवरि हव खेळ प्रकृशत vs 

ईश्वर हव असतो. हव अहांकवर िनषु्ट्यवलव ्र्वथी करतो, दःुखी 

करतो, र् अज्ञवनवलव ज्ञवन दिार्तो अथवात नकवरवत्िक करतो, 

कुपिांडुक करतो. आशि ज्ञवनवसवरखे जगवत दसुरे श्रेष्ठ कवांहीही 

नवही.  

न शह ज्ञवनेन् सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते। 

 

"Ego, the part of you that defines itself as a 

personality, separates itself from the outside world 

and considers itself a separate entity from the rest of 

nature and the cosmos. "  

 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।।..  



ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभशूतशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

 

सवर : 

िनषु्ट्यवलव जीर्न जसे शिळवले आह,े त्यवचव श्र्कवर करवर्वच 

लवगतो. िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व त्यवच्यव ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर, 

ज्ञवनवनसुवर, Belief system नसुवर चवल ुअसते. धिा, सां्कवर, 

ज्ञवन, अहांकवर जीर्नशर्कवस यव सांदभवात जे ऐकत असतो, 

त्यवप्रिविे िनषु्ट्यवची Belief system बनते. यवच Belief 

system नसुवर जेंव्हव अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्तो, तेंव्हव प्रश्न शनिवाि 

होतो. कवरि िनषु्ट्य (योग्य नसतवांनवही) ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी ज्ञवन भवष्ट्य बोलत असतो. यवच घटनेर्र 

भगर्तगीतव प्रकवि टवकते. जीर्नशर्कवस यव सांदभवात आत्िोन्सनशत 

ही धिवाची व्यवख्यव (िवश्वत, अितृ)भगर्तगीतव करीत आह.े  

ब्रह्मिो शह प्रशतष्ठव अहां अितृ्य अव्यय्य च। 

िवश्वत्य च धिा्य सखु्य ऐकवशन्सतक्य च।।(१४-२७) 

 

यवप्रिविे "आत्िोन्सनशत" यव जीर्नवच्यव िळु सत्यवलव भगर्तगीतव 

प्रकविवत आिते. जे सत्य कधीही बदल ुिकत नवही, यव िवश्वत 



सत्यवचवच जीर्नविी दृढ सांबांध असतो. भगर्तगीतेने यवचवच 

सिन्सर्य व्यर्हवरवतील किवािी सवधलेलव आह.े यव सांबांधवची र् 

सिन्सर्यवची ओळख भगर्तगीतव दते आहे. र् (आत्िोन्सनशत यव 

सांदभवातील )शर्कवसवतील अडथळ्यवपवसनु रे्ळोरे्ळी सवर्ध 

करीत आह.े  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।..  

...... रवगद्वेर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

******************** 

 

(६. ५)/४: 

"आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः" 

 (Self-help attitude) 

 

Attitude: 

Ability is what you're capable of doing. Motivation 

determines what you do.  

Attitude determines how well you do it.  

Lou Holtz 



 

The way you think about a problem determines your 

attitude, or approach, as well. The attitude of 

looking for the good in every situation, of looking 

for the advantage or benefit in any problem or 

difficulty, is the way that the most successful people 

think most of the time. This type we label as 

Positive attitude /Self-help Attitude.  

 

You can use three words to change your attitude and 

your approach to any difficulty you face.  

Problem vs.  

1. Situation 2. Challenge 3. Opportunity 

 

 घटनव(Situation ): 

यदु्धिेत्वर्र अजुान दःुखी होतो. त्यवचे Attitude बदलते. त्यवलव 

यदु्ध करिे दःुखदवयी र्वटते. िलव कवांही नको असे भवष्ट्य करुन 

यदु्ध करिे कसे चकु आह ेयवच घटनेर्र तो Focus करतो. 

प्रत्यिवत अजुानवचे दःुखी होिे हीच अजुानवसवठी "घटनव" 

(Situation) असते.  



 

Whereas "problem" is a negative word that triggers 

feelings of fear and anxiety, "situation" is neutral. 

Instead of saying, "We have a problem, " you can 

say, "We have a situation. " 

 

आव्हवन ( Challange): 

तो र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हव िखु्य दोन प्रश्न सिोर येतवत.  

१. धिवाचरिवसवठी यदु्ध करिे योग्य कसे? 

२. दःुखिशुक्तसवठी यदु्ध करि ेयोग्य कस?े 

 

सांधी (Opportunity): 

 

अजुानवलव व्यवर्हवररक शर्कवस कळत होतव. र् यवच 

व्यर्हवरिवगवात दःुखी होतो. र् हीच( दःुखी होण्यवची ) घटनव 

अजुानवसवठी शर्कवसवची सांधी असते. येथे Purpose of life 

कळत.े आत्िोन्सनशत(सििीकरि) र् त्यवची प्रशियव हवच शर्र्षय 

सरुु होतो.  

 



अजुानवचे नकवरवत्िक Attitude बनते . ही िनोर्ि अर््थव 

असते. यवच Attitude लव Self-help attitude िध्ये बदलशर्िे 

ही आत्िर्ि अर््थव असत.े यव दोन अर््थव अनिुिे िनषु्ट्य 

्र्तःचवच ित् ुर् ्र्तःचवच शित्/बांध ुअिी असते. र् यवद्ववरे 

िवनर्ीजीर्नवचे एक िहवन सत्य सिोर येते,  

 

"िनषु्ट्य ्र्तःच ्र्तःचव बांध ुआह ेर् तोच ्र्तःचव ित् ुआह!े" 

 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।(६-५) 

 

र् यवचसवठी(्र्तःचव बांध)ु Self-help attitude आर्श्यक 

आह,े ज्यविळेु शर्कवसिवगवार्र रवहील.  

 

उध्दरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्।(६-५) 

 

येथे शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन ्पि होते.  

 

Self-help attitude सांदभवात  

१. ्र्तःचे ्र्धिवाचरि िवगवातील कवयवाचव Tie सोडर्तो.  



२. िनषु्ट्यवलव कवयाशनिय करण्यवसवठी शनिायअशधकवर असतो.  

िनवची चांचलतव हवच शर्कवसिवगवात अडथळव करतो. म्हिनु 

बशुद्धयोग ज्ञवन (ईश्वरवचव आश्रय) शदले. यविळेु कवयवाचव दृढशनिय 

होतो. येथे सित्र्योगवची सवधनव होते. म्हिनु शनभाय असतो. 

(त्वयते िहतो भयवत ्) 

यवद्ववरे अजुानवच्यव दोन्सही (१. धिवाचरिवसवठी यदु्ध करिे योग्य 

कस?े२. दःुखिशुक्तसवठी यदु्ध करिे योग्य कसे?)प्रश्नवचे उत्तर 

शिळते.  

 

दोन्सहीिध्ये कवयवाद्ववरे ईश्वरवची भशक्त सवधते. (्र्धिवाचरि-

कवयासिपाि, कवयाशनिय -फलसिपाि) अथवात कवयवाद्ववरे 

िशक्तची(शर्चशलत न होिे, दःुखवन्सत, योग) सवधनव (Exercise) 

होते. म्हिनु व्यर्हवरवतील कवया प्रत्यिवत कृतीत आिण्यवसवठी 

"अितृत्र्वय कल्पते" हव िहविवगा असतो.  

 

 

************* 

(६. ५)/५ : "आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु " 

 



्र्तःच ्र्तःचव शित् व्हव, ित् ुबन ुनकव! हव भगर्तगीतचेव सांदिे 

आह.े  

उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्। 

आत्िैर् शह आत्िैर् बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।।(६-५ ) 

 

Everyone thinks of changing the world, but no one 

thinks of changing himself.  

Leo Tolstoy------ 

 

जगवत (सिवजवत, सिहुवत)कवय चकु आह,े कवय बरोबर आह,े 

यवर्र सवतत्यवने भवष्ट्य चवलत असते. पि त्यवच भर्सवगरवत 

आपि जगत असतो. ्र्तःलव जगण्यवचव सां्कवर असेल तर यव 

भर्सवगरवत आपि आपली िरीररुपी नवर् र्ल्हशर्त असतो. 

सां्कवर नसेल तर नवर् (र्वर् यवच्यव प्रर्वहवत) र्हवत असते.  

 

इांशद्रयविवां हव चरतवां यत ्िनोन ुशर्शधयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 



जगवर्र कवांशहही भवष्ट्य केले तरी जगवचव प्रर्वह आह ेतसव चवलचु 

असतो. ्र्तःचे जीर्न िवत् ियवाशदत कवळवसवठी यव भर्सवगरवत 

प्रर्वस करीत असते. चवांगलव, शर्द्ववन िनषु्ट्यदखेील प्रकृशतच्यव 

Automationनसुवर ्र्भवर्शनयत जगत असतो.  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३ 

 

सखुवसवठी िनषु्ट्य जगतो. शर्रुद्ध प्रर्वह आलव असतव गोंधळतो. 

जि ुनवर् र्वदळवत सवपडते. हव गोंधळ कसव असतो यवच ेदिान 

अजुानशर्र्षवदयोग आह.े अजुानवचे शनयतकवया(यदु्ध करिे) जि ु

शर्रुद्ध प्रर्वहवत नवर् र्ल्हर्ण्यवसवरखे असते. िरीररुपी नवर्ेर्रील 

तवबव सटुतो. प्रर्वह Favorable आह ेशक शर्रुद्ध आह ेहव प्रश्न 

नसतो. (Favorable प्रर्वहवत सखु र् शर्रुद्ध प्रर्वहवत अिवांती 

असते). तर नवर् योग्य शदिेने र्ल्हर्िे हव प्रश्न असतो. म्हिनु 

्र्तःच्यव िरीररुपी नवर्ेर्र तवबव घिेे ह ेप्रथि कताव्य असते.  

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांतीः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

ज्यवची ्र्तःर्र Command असते, तो शर्श्ववसवने आपलव िवगा 

चवलतो. आपले शनयतकवया ्र्धिवाचरि जवितो, ्र्तःचव शनिाय 



अशधकवर जवितो. कवयाशनिय दृढ असतो. ्र्तःचे 

जीर्निलु्य(र्चन, ्र्वर्लांबन, ्र्धिा इ. )जवितो.  

 

भगर्तगीतेत शर्शर्ध पद्धतीने हचे ज्ञवन ्पि िवले आह.े  

*भगर्तगीतव सतिवगा र् असतिवगा यवतील भेद ्पष्ठ करते.  

*िनोर्ैज्ञवशनक Unconscious mind, Higher Self 

शियविील करिे यवचे ज्ञवन सवांगते. भगर्तगीतव ईश्वरज्ञवन र् त्यवचे 

Mind िधील connection यवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह सवांगनु 

बशुद्धयकु्त होिे, बशुद्धयोग ज्ञवन सवांगते. िवनशसक Strong होिे 

म्हिजे योगयकु्त होिे यवचे ज्ञवन सवांगते.  

* िनषु्ट्य िवगवात गोंधळलव तर शनशककय (Freeze)होतो र् त्यवचे 

सिथान करतो. यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो . ही प्रशियव नकवरवत्िक 

शर्चवरवलव जन्सि दतेे. म्हिनु "ज्ञवन" प्रकवि आह,े अांधवरवलव 

प्रकवि ठरशर्ण्यवसवठी नवही, यव सत्यवची जवशिर् करुन दतेे. 

ज्ञवनवचव आदर करण्यवसवठी ईश्वर आश्रय सवांगते.  

"ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्" 

* ****** 

  

  



(६-६ ) 

************************* 

बांधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः। 

अनवत्िन्त ुित्तु्रे् र्तेत आत्िैर् ित्रु्त ्।। 

************************* 

(६-६) :"बांधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः" 

 

भगर्तगीतेत िनोर्ि(Governed by senses mind/lower 

consciousness) र् आत्िर्ि (Governed by higher 

consciousness अर््थेतील भेद दिाशर्लव आह.े आत्िर्ि 

अर््थेत ्र्तः ्र्तःचव बांध ुअसतो अन्सयथव ्र्तःच ्र्तःचव 

ित् ु(अडथळव) बनतो.  

 

बांधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः। 

अनवत्िन्त ुित्तु्रे् र्तेत आत्िैर् ित्रु्त ्।।(६-६) 

 

जीर्नप्रर्वस जीर्वत्म्यवच्यव िवध्यिवतनु आत्म्यवचव प्रर्वस असतो. 

हव जीर्वत्िव िरीरवच्यव िवध्यिवतनु प्रर्वस करतो. हव अखांड 

प्रर्वस असतो. कवयवाद्ववरे हव प्रर्वस होत असतो. हव प्रर्वस 



आत्िोन्सनशतस सहकवया करिवरव असवर्व, यवचेच िवस्त्र 

भगर्तगीतव सवांगत आह.े यव िवगवात ्र्तःचव िवगा पक्कव असिे, 

शनषे्ठने कवया करुन शर्कवस करिे, प्रसन्सनतव, शनभायतव 

(अशर्चल)अनभुर्िे, सकवरवत्िकतव (कल्यवि शर्श्ववस) 

अनभुर्िे अपेशित असते. म्हिनु यव प्रर्वसवत कवयासां्कवरीत 

असिे आर्श्यक असते. यव प्रर्वसवत अडथळव आलव शक 

सिवधवनवसवठी भवष्ट्य बोलतो. ह ेभवष्ट्य प्रर्वसवलव Break लवर्ते. 

(यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद म्हटले, ज्यविळेु सांर्वदवलवच break 

लवगतो. ) ही र््तशु्थशत भगर्तगीतव दिाशर्ते. प्रर्वसवलव break 

कवां लवगलव, यवचे र्व्तर् अजुान कबलु करतो र् सांर्वद सरुु होतो.  

 

सिवजवत भवष्ट्य चवलत असते. भवष्ट्यCommunication चे 

िवध्यि असते. ह ेभवष्ट्य नकवरवत्िक आह ेशक 

सकवरवत्िक?Barrier(अडथळव) आह ेशक Motivational? ह े

िहत्र्वचे असते. अजुानवचे भवष्ट्य अडथळव असते. दःुख 

टवळण्यवसवठी, िनवलव सिवधवन दणे्यवसवठी तो भवष्ट्य बोलतो. तर 

श्रीकृष्ट्िवचे भवष्ट्य Motivational (तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठ व्यशक्तलव 

अिोभशनय!)असते. यवतनुच सांर्वद सरुु होतो.  

 



प्रज्ञवर्वदी(सिथान) भवष्ट्यवत सहसव Compare thinking, 

Judgement thinking चव र्वपर होतो. चवांगले आह,े र्वईट 

आह,े तलुनव करीत जगिे अिी सिथान भवष्ट्यवची सांर्य असते. 

असेच भवष्ट्य बोलण्यवची र् ऐकण्यवची सांर्य िवली तर 

(्र्सिथान-परशटकव) भवष्ट्यवतील नकवरवत्िकतव (अडथळव)र् 

सकवरवत्िकतव कळत नवही. र् कैकेयीलव जिी िनथरव शजांकते, 

तसव भवष्ट्यवचव influence होत असतो. हव senses mind चव 

पररिवि असतो. (िवका  ट्रे्न म्हितो, Never argue with the 

stupid. He wii drag you to his level and beat with 

experience) 

 

सिवजवत जिव जवशहरवती असतवत, िनषु्ट्य आपले हीत 

सवधण्यवसवठी (नकळत) कलवत्िक भवष्ट्य बोलतो. यवत 

भवष्ट्यकवरवचव हते ुआपले ्र्ित लवदिे हवच असतो. (म्हिनु 

भवष्ट्यवत ्र्तःसवठी "र्चन"िलु्य िहत्र्वचे ठरते. )भगर्तगीतव 

भवष्ट्यवशर्र्षयी सवर्ध करते, (Higher consciousness, योगयकु्त 

यवचे िहत्र् ्पि करते) 

 

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन ्। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 



जीर्नवांत दःुख, अडचिी येतवत. चवांगल्यव िनषु्ट्यवसवठी ते 

शर्कवसवतील Stepping stone असते. सिवजवत 

चवांगलेपिवशर्र्षयी जेंव्हव सांभ्रि शनिवाि होतो, तेंव्हव चवांगलेपिव 

कशठि आह!ेचवलत नवही! अिवही ्र्रुपवचे शनरुत्सवही भवष्ट्य 

चवलत असते. यवचे कवरि जीर्निलु्यवांचे अज्ञवन असते. 

अजुानवलव हचे अज्ञवन होते र् तो असेच शनरुत्सवही भवष्ट्य बोलतो.  

जीर्निलु्ये शर्कवसवत Motivational असतवत, चवांगलेपिव 

अडथळव नसतो, त्यवलव जीर्निलु्यवांची जोड हर्ी असत.े  

उदव. र्चन िलु्य motivatonal असते. यविळेु कवयवाचव शनिय 

दृढ होतो.  

भगर्तगीतव आर्जुान चवांगल्यव िनषु्ट्यवचव हव सांभ्रि दरु करते, 

म्हिनु अजुानवलव म्हटले,  

िविचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 

 

चवांगलेपिव र् भवष्ट्य यवांचव सिन्सर्य सवधिवरे भवष्ट्य र्वङ्किय तप 

असते.  

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयहीतां च यत ्। 

 

भगर्तगीतव शदव्य सांर्वदवतनु जीर्निवगवातील िलु्यवांचे ज्ञवन दतेे. 

अजुानवलव आलेले दःुख Senses mind (Lower 



consciousness) िळेु असते. म्हिनु Higher consciousness 

(आत्िर्ि) ची ओळख शदली. यवांत ्र्तःचव शर्कवसवसवठी बांध ु

असतो.  

्र्धिा िलु्य ्र्तःचव िवगा दृढ करते. कवया शनषे्ठने(सिपाि) करतो. 

बशुद्धयोगविळेु Higher consciousness शियविील होते. 

चांचलतव शिटते. कवयवाचव शनिय दृढ होतो. कवयवाद्ववरे योग सवध्य 

करिे यवसवठी शनष्ट्कवि किा, ईश्वरवलव फलसिपाि यवचव उल्लेख 

आह.े यवांत कवयाशनषे्ठचे ज्ञवन, िवश्वत सखुवचे ज्ञवन ्पि होते.  

 

********** 

 

(६. ६)/२: 

"अनवत्िनः त ुित्तु्रे् र्तेत आत्िैर् ित्रु्त ्" 

(Why Enmity with SELF?) 

िनषु्ट्यवलव ्र्तःचे अश्तत्र् शप्रय असते. (म्हिनुच िव्लोने Self 

actualization ही need म्हटले आह)े. भगर्तगीतेत ्र्तःचव 

सन्सिवन म्हिजे आत्िर्ि (शजतवत्िनः) असे ्पि केले आहे. र् 

िनोर्ि अर््थेत ्र्तःिीच ित्रु्त र्तान करतो. अथवात 

एकीकडे आपले अश्तत्र् शप्रय असते पि प्रत्यिवत ्र्तःिी 

ित्रु्त र्तान करतो. अिी उलट प्रशियव घडण्यवचे कवरि ्पि 



करुन ्र्तःच्यव जीर्नवचव शनशितपिे सन्सिवन करण्यवचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव सवांगते.  

 

बांधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः। 

अनवत्िनः त ुित्तु्र्े र्तते आत्िैर् ित्रु्त।्।(६-६) 

 

िनषु्ट्य जे करतो, योग्य सिजनुच करतो. अजुान दःुखी िवलव म्हिनु 

शनशककयतेचे सिथान योग्य सिजनुच करतो. योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. अथवात यथेे शनशककय िवलव तरी 

्र्तःलव ज्ञवनी सिजनुच भवष्ट्य करतो. यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वदी 

भवष्ट्य सांबोधले आह.े अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु अिव 

प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्यवचव आश्रय (्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी) 

करतो.  

 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

अजुानवच्यव प्रश्नवचे उत्तर दतेवांनव "प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य vs ज्ञवन" यव 

शर्र्षयवपवसनु श्रीकृष्ट्ि सरुुर्वत करतवत र् त्यवची सिवशि 

"अहांकवरवचव आश्रय vs ईश्वरवचव आश्रय" यव Optionर्र 



करतवत. यव ज्ञवनवनेच आत्िशर्श्ववस vs अहांकवर हव भेद ्पि 

होतो.  

"ज्ञवन "जगवत सर्ाश्रेष्ठ आह ेहवच भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े 

जगवतील अांधवर असो र्व जीर्नवतील अांधवर असो, ज्ञवनवनेच दरु 

होतो. म्हिनु ज्ञवनवलव प्रकवि सांबोधले आह.े जगवतील सांपिुा 

ज्ञवनवचव(ज्ञवनशर्ज्ञवन) स्त्रोत ईश्वर आहे. म्हिनु ईश्वरवचव आश्रय 

ज्ञवनवचव आश्रय ठरतो. ह ेभगर्तगीतेने ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि केले 

आह.े अथवात ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय 

असतो. आत्िर्ि होण्यवसवठी यवच ईश्वरवचव आश्रय उपयकु्त 

होतो. म्हिनु जीर्नवत ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी आत्िर्ि 

असिे हव शसद्धवांत बनतो. (अहांकवरविळेु िनोर्ि अर््थव कवयि 

रवहते!म्हिनु अहांकवरवचव आश्रय vs ईश्वरवचव आश्रय अस े

Option आले आह.े ) 

व्यवर्हवररक बोध: 

शर्ज्ञवनवने जगवलव बदलशर्ले ह ेशनशर्ार्वद सत्य आहे. म्हिुन 

ज्ञवनवचव, शिििवचव सन्सिवन होत आह.े पि शिििवचव उपयोग 

केर्ळ Informatory ज्ञवनवसवठी?शक, Creative/Innovative 

ज्ञवनवसवठी? हव प्रश्न सिवजवत उपश्थत होतो.  

तसेच(२) सिवजवत एखवद्यव प्रश्नवलव शकां र्व व्यशक्तलव रवजशकय 

पटलवर्र ओढले तर रवजशकय भवष्ट्य कोित्यव शदिेने जवते? हव 



अनभुर् सर्ाच जवित असतवत. असे भवष्ट्य केर्ळ 

प्रज्ञवर्वद(Advocacy) असतो. ज्ञवन नसते. यविळेु िुळ प्रश्न 

बवजलुव पडुन अनतु्तरीत रवहतो. ही सिवजवतील िोकवांशतकव बनते.  

यव दोन्सही प्रश्नवची कवरिशििवांसव भगर्तगीतव ्पि करते. र् 

्र्तःचव सन्सिवन करव. जीर्नवत आत्िशर्श्ववस आर्श्यक असतो. 

यवसवठी ज्ञवनवचव आश्रय करव. ज्ञवनवनेच अांधवर दरु होईल. असव 

िोलवचव सांदिे दतेे.  

 

 ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनर्ैरः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशतपवांडर्।।(११-५५) 

अथवात 

"आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च" 

* ****** 

  



 (६-७) 

 

************************* 

शजतवत्िनः प्रिवन्सत्य परिवत्िव सिवशहतः। 

िीतोष्ट्िसखुदःुखेर्ष ुतथव िवनवपिवनयोः।। 

************************* 

(६-७): 

"शजतवत्िनः प्रिवन्सत्य परिवत्िव सिवशहतः" 

 

 

"Peace is not the absence of conflict but the 

presence of creative alternatives for responding to 

conflict - alternatives to passive or aggressive 

responses, alternatives to violence. " 

Dorothy Thompson 

 

िनषु्ट्यजीर्नवतील Conflict हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े 

व्यवर्हवररक बवह्यदु्ध(External conflict) यवसवठी शनशित्त ठरले 

आह.े िनषु्ट्य व्यवर्हवररक घटनवांनवच Priority दते असतो. पि 



Internal यदु्ध शजांकण्यवसवठी ते शनशित्त आहे, यवचे अज्ञवन असते. 

अजुानवचे हचे अज्ञवन प्रकविवत आिले. र् Internal Conflict 

शर्शर्ध verses िधनु ्पि केले.  

 

*िनोअनशुर्धीयत(े२-६७) vs 

 आत्िर्श्यै शर्धेयवत्िव (२-६४) 

 

*अहांकवरि ्आशश्रत्य (१८-५९) vs 

बशुद्धयोगि ्उपवशश्रत्य िशच्चत्तः सततां भर्(१८-५७) 

 

तर जगवतील तत्र्ज्ञवांनी शर्शर्ध प्रकवरे यव यदु्धवलव ्पि केले आह.े  

*Lower Self(Self I) vs Higher Self (Self II) 

*Senses mind vs Creative mind 

*Judgemental mind vs Observer mind 

*जीर्वत्िव vs परिवत्िव 

 

यवच आधवरवर्र Lower Self िवांत करुन Higher (Creative) 

Self शियविील करण्यवचव (Barrier Breaker) शसद्धवांत तत्र्ज्ञ 



िवांडतवत. तर भगर्तगीतव हवच शसद्धवन्सत र्ेगळ्यव 

पद्धतीने(िवांतीसवठी ध्यवन) िवांडते.  

 

यु् जन्सनेर्ां सदव आत्िवनां योगीशनयतिवनसः। 

िवशन्सतां शनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।।(६-१५) 

 

Judgemental शर्चवर करुन Senses mind नकवरवत्िक Story 

बनशर्ते. भगर्तगीतेने यवलवच प्रज्ञवर्वद सांबोधले आह.े यविळेुच 

िनषु्ट्यवलव शचांतव असते. बशुद्ध भ्रशित होते.  

 

 िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः।(३-४२) 

(Lower Self)िन बशुद्धलव भ्रशित करते. म्हिनु िनवपेिव बशुद्ध 

श्रेष्ठ र् बशुद्धपेिव अांतरवत्िव श्रषे्ठ जविनु िनवर्र शनयांत्ि करिे यवचे 

िहत्र् ्पि होते. बशुद्धलव सकवरवत्िक शियविील करण्यवसवठी 

बशुद्धयोग, ईश्वरवचव आश्रय अथवात ज्ञवनवचव आश्रय यवचे िहत्र् 

्पि होते.  

 

शजतवत्िनः प्रिवन्सत्य परिवत्िव सिवशहतः। 

िीतोष्ट्िसखुदःुखेर्ष ुतथव िवनवपिवनयोः।।(६-७) 



 

"िनके हवरे हवर ह।ैिनके शजत शजत ह।ै"  

अथवात दःुखवने शर्चशलत न होिे ही जीत र् शर्चशलत होिे हवर 

ठरते. यवचसवठी ्र्तः ्र्तःचव बांध ुअसिे शक ित्!ु यवच ेरह्य 

सवांशगतले.  

 

बांधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः। 

अनवत्िनः त ुित्तु्रे् र्तते आत्िैर् ित्रु्त ्।।(६-६) 

 

 

 

 

********** 

 

 

(६. ७)/२:"िीतोष्ट्िसखुदःुखेर्ष ुतथव िवनवपिवनयोः" 

 (जीर्नशर्कवसवचव Mindset) 

 



िनषु्ट्यवची आर्ड सखुी जीर्न असते, पि दःुखही र्व्तर् असते. 

दःुख जीर्नवतील Weakness बनते शक Strength हवच खरव 

प्रश्न असतो. िनषु्ट्यवलव ्ततुी आर्डते पि िनषु्ट्य चवांगलव असलव 

तरी शनांदवही र्वट्यवलव येते. यव सांदभवात "शनांदकवचे घर असवरे् 

िेजवरी" कवनवर्र पडते. शनांदव, अपिवन, अडचिी जेंव्हव िनषु्ट्यवलव 

दःुखी करत,े तेंव्हवच Weakness ठरतवत, पि यवच अडचिी 

जेंव्हव शर्कवसवतील Stepping stone बनतवत तेंव्हव Strength 

बनते.  

 

"Try to look at your weakness and convert it into 

your strength. That's success. " 

-Zig Ziglar 

 

जगवत ज्यवांनी आपले श्रेष्ठत्र् शसद्ध केले त्यवांनवही अडचिी, शनांदव 

यवांनव सविोरे जवरे् लवगले. पि यवच अडचिीिळेु त्यवांनी ्र्तःलव 

दःुखी केले नवही तर त्यवांच्यव शर्कवसवसवठी Strength ठरल्यवत. 

हलेेन केलरचे अपांगत्र् शतच्यवसवठी Weakness ठरले नवही तर 

Strength ठरले.  

 



अजुानवलव दःुख िवले ह ेर्व्तर् होते. (Emotions never lie). 

यवच दःुखवने त्यवच्यव बशुद्धत भ्रि शनिवाि केलव. र् यव श्थशतत ह े

दःुख Weakness ठरु पहवत होते. हीच घटनव भगर्तगीतचेे 

रह्यज्ञवन जगवसिोर येण्यवची सांधी ठरली. (Dealing with 

distress/emotions)यव ज्ञवनवनसुवर अजुानवसवठी ही घटनव 

शर्कवसवची(आत्िोन्सनशत) सांधी होती. िनोर्ि अर््थेिळेु दःुखी 

होतो. त्यवलव आत्िर्ि होि ेआर्श्यक असते. यविळेु 

Mindset( State of mind )बदलतो. बशुद्ध श्थर असते. शनिय 

ढळत नवही. अथवात Change of Mindset (Negative to 

Positive) हचे भगर्तगीततेील ज्ञवनवचे रह्य आहे.  

 

भगर्तगीतव प्रकृशतची Strength र् Weakness दोन्सही दिाशर्ते. 

िनषु्ट्य ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर कवयारत असतो. यवतील कवया(State 

of art) Strength असते. पि दःुखविळेु, अडचिीिळेु जेंव्हव 

बशुद्धभ्रि होतो, तेंव्हव द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत(Barrier trap) सवपडतो 

(गीतव ३-३४) . यवच द्वांद्ववलव व्यर्हवरवत Complex, 

Confusion असे आपि ओळखत असतो. अजुान यवच 

जवळ्यवत सवपडतो र् शनशककयतेलव धिा/ज्ञवन सांबोधतो.  

 



“Inferiority complex is a gold plated highway to the 

throne of depression. " 

-Ikechukwu Izuakor 

 

यव श्थतीत अजुानवच्यव जीर्नशर्कवसवची गशत थवांबली असते. 

जीर्नवलव गशत असते, यव सत्यवचे Internal दिान 

"आत्िोन्सनशत"आह.े यवचसवठी जीर्नज्ञवन सवांशगतले र् आत्िर्ि 

होण्यवच(ेशजतवत्िनः) िहत्र् सवांशगतले. अथवात Weakness 

ठरलेले दःुख आतव(निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व) 

शर्कवसवसवठी(आत्िोन्सनशत) Strength ठरते.  

 

शजतवत्िनः प्रिवन्सत्य परिवत्िव सिवशहतः। 

िीतोष्ट्िसखुदःुखेर्ष ुतथव िवनवपिवनयोः।।(६-७) 

 

 ****** 

  



(६-१४) 

************************* 

प्रिवन्सतवत्िव शर्गतभीः ब्रह्मचवररव्रते श्थतः। 

िनः सांयम्य िशच्चत्तो यकु्त आसीत ित्परः।। 

************************* 

 

(६-१४): 

"िनः सांयम्य ित ्शचत्तो यकु्त आसीत ित्परः" 

(State of mind) 

 

“Focused mind power is one of the strongest forces 

on earth. ” 

 -Mark Victor Hansen 

 

*State of mind यव सांदभवात " िनोर्ि अर््थव vs. आत्िर्ि 

अर््थव " यवांतील भेदवकडे भगर्दगीतेने लि रे्धले आह.े  

 

 िवांशत, भय, चांचलतव, रवग-द्वेर्ष (आर्ड-नवर्ड, यि-अपयि) ह े

द्वन्सद्व िनोर्ि अर््थव (िनवर्र शनयांत्ि नसिे, बशुद्ध शर्चशलत 



होिे) दिाशर्ते. यविळेु जीर्नयवत्व नवर् र्वर् यवने र्हवत रहवर्ी 

अिी चवलत असते.  

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्शधयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस।।(२. ६७) 

 

िनवची दबुालतव िनोर्ि अर््थेिळेु असते. यव श्थशतत द्वन्सद्विोह 

असतो.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वन्सद्विोहने भवरत।(७-२७) 

 

म्हिजे जीर्नशर्कवस यव सांदभवातील खरव (िवनशसक) प्रश्न िनोर्ि 

अर््थेचव असतो. यव श्थशतत ्र्तःर्र Command नसते. 

्र्तःिी ित्रु्त आचरि करतो. अथवात ्र्तःचव आदर नसतो.  

अनवत्िनःत ुित्तु्रे् र्तेत आत्िैर् ित्रु्त।(६-६) 

 

िनोर्ि अर््थेर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी कवयवाचव एकशनिय, 

योगवभ्यवस, ईश्वरभशक्त(ब्रह्मभतू होिे), बशुद्धर्र यवप्रिविे सा्ं कवर 

असिे "यकु्त" यव िब्दवने शनदिे केलेलव आह.े  

 



प्रिवन्सतवत्िव शर्गतभीः ब्रह्मचवररव्रते श्थतः। 

िनः सांयम्य िशच्चत्तो यकु्त आसीत ित्परः।।(६-१४) 

यवप्रिविे श्थर बशुद्ध, आत्िर्ि होिे ही State of mind यव 

सांदभवात Priority आह.े  

 

* किवापेिव बशुद्ध श्रेष्ठ तर किवाचे प्रयोजन किवसवठी? हव 

अजुानवचव प्रश्न असतो.  

जीर्नयवते्त किा हव अशर्भवज्य भवग असतो. कवयवाचव एकशनिय, 

सित्र्योगवने कवया करिे, किा सिपािर्शृत्तने करिे (यज्ञ), 

यवप्रिविे किवाद्ववरे (योग, दःुखवन्सतिशक्त) सवधनव होत असते. हवच 

भगर्दगीतेचव िखु्य शर्र्षय ठरलव आह.े  

“The mind is a powerful force. It can enslave us or 

empower us. It can plunge us into the depths of 

misery or take us to the heights of ecstasy. Learn to 

use the power wisely. ” 

- David Cuschieri 

 

 ******** 

  



 (६-१५) 

************************* 

यु् जनैर्ां सदव आत्िवनि ्योगी शनयतिवनसः। 

िवांशतां शनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।। 

************************* 

 

 

६. १५ : 

"यु् जनैर् सदव आत्िवनि ्योगी शनयतिवनसः" 

(शनष्ट्कवि किवाची दिव) 

 

किा ईश्वरभशक्तसवठी होिे यवतनु नैष्ट्किाशसशद्ध (अकतवा) सवध्य होते. 

किवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते. अथवात किा अकिा होत.े हव 

ज्ञवनकिासांन्सयवसयोग म्हटले आह.े अजुानवलव यवच योगवचे 

(अध्यवय ४) ्पशिकरि शदले र् िेर्टी सांदिे शदलव: 

 

सांियवत्िव शर्नश्यशत।(४-४०) 

ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

योगसांन्सय्त किवािां।(४-४१) 



सांिय शर्नविवलव कवरि होतो म्हिनु ज्ञवनवने सांिय छेदनु कवयवाचव 

एकशनिय करिे र् कवयवाद्ववरे सित्र्योग सवध्य करिे. यवर्र योग 

यवशर्र्षयी शनशित जविनु घेण्यवची इच्छव अजुानवने व्यक्त केली. 

"योग" यव शर्र्षयवर्रच ६र्व अध्यवय अभ्यवसयोग आह.े  

 

किा करतवांनव आत्िर्ि असिे हव िनवचव शनशित सां्कवर आह.े  

आरुरुिो िनेुः योगां किा कवरिि ्उच्यते। 

योगवरुढ्य त्यैर् ििः कवरिि ्उच्यते।।(६-३) 

सर्ासांकल्पसांन्सयवसी योगवरुढः तदव उच्यते।(६-४) 

 

सर्ासांकल्पसांन्सयवसी यवद्ववरे शनष्ट्कवि किवाची दिव दिाशर्ली आह.े 

यव अर््थेत ्र्तःचव बांध ुअसतो, तर िनोर्ि अर््थते ्र्तःिी 

ित्रु्त ्आचरि करतो. अभ्यवसवने "आत्िर्ि" अर््थव(िनवर्र 

शनयांत्ि!िनवचे Right attitude) सवध्य केल्यव जवते. यवचे 

(Meditation) Details ६ व्यव अध्यवयवत ्पि केले आहे. 

अथवात कवया करतवांनव सिपाि भवर्वने कवया करिे, सित्र्योगवने 

कवया करि,े यव सांदिेवचे िहत्र् जविनु घेिे अजुानवलव आर्श्यक 

होते. यवप्रिविे "योगवसवठी शनष्ट्कवि किा " हव िनवचव सां्कवर 

(RMA- Right mental attitude) ठरतो. अथवात िवांशतचव 

सां्कवर ठरतो.  



 

यु् जनैर्ां सदव आत्िवनि ्योगी शनयतिवनसः। 

िवांशतां शनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।।(६-१५) 

 

“When you become the master of your mind, you 

are master of everything. ” 

 -Swami Satchidananda 

 

सवर : Importance of RMA 

शनष्ट्कवि किवाची Theory अजुानवलव सवांशगतली. पि अजुानवची 

Belief system यव Theory च्यव शर्रुद्ध होती.  

Belief(System programmed in SubConscious Mind) 

Vs. words(Uttered by Conscious mind. ) असे ह े

Battle ठरते.  

Simply talking or knowing something is not enough, 

it only reaches your conscious mind, and then when 

it comes to subconscious mind, your subconscious 

mind doesn't understand the language your 

conscious mind speaks. If the information you 



receive is conflicting with your belief system, your 

subconscious mind will filter out the information 

automatically even though the information is a fact.  

For instance, you talk to yourself that "I must be 

confident!", but it doesn't work because you have 

the limiting beliefs that hold your back to believing 

in yourself.  

"You don't believe in yourself is because your 

mindset is setting you to believe you're not worthy 

to get something. " 

The longer the subconscious mind believes in 

something, the harder for you to alter your beliefs.  

 

This is the reason why many people don't feel the 

power of words.  

 

 

 ******** 

  



 (६-२० ) 

************************* 

यत् उपरिते शचत्तां शनरुद्धां योगसेर्यव। 

यत् चैर् आत्िनव आत्िवनि ्पश्यत ्न आत्िशन तषु्ट्यशत।। 

************************* 

 

(६-२०): 

"यत् उपरिते शचत्तां शनरुद्धां योगसेर्यव" 

(Change of level of consciousness) 

 

"The key to growth is the introduction of higher 

dimensions of consciousness into our awareness. " 

Lao Tzu 

 

"िनोधैया" िनषु्ट्यजीर्नवतील िहत्र्वची सांपशत्त आह.े 

एखवद्यवचे(शकां र्व सिहुवचे )िनोधैया खचशर्िे शकां र्व उांॅांचवर्िे 

यवसवठी भवष्ट्यवचव उस्ॅ ोग सिवजवत होत असतो. रविवयि र् 

िहवभवरतवत ह ेप्रयोग लिर्धेी ठरते.  

 



रविवयिवत कैकयीचे Brainwash करण्यवसवठी (िनथरव) प्रथि 

तीचे िनोधैया खचशर्ण्यवत आले. (त ुदवसी होिील र् भरतवलव 

कैद!). िहवभवरतवत "अश्वत्थविव िेलव" हव सांदिे द्रोिवचवयवापयांत 

पोहोचशर्लव ज्यविळेु द्रोिवचवयवाचे िनोधैया खचले.  

 

रविवयिवत श्रीरविवर्र दःुख कोसळले. हवतपवय गवळुन न बसतव 

सगु्रीर्विी िैत्ी करुन यदु्धवसवठी सवधनवची जळुर्वजळुर् केली. तर 

िहवभवरतवत (भगर्तगीतव) यदु्धिेत्वर्र दःुख शदसल्यविळेु अजुान 

हवतपवय गवळुन बसतो.  

 

जीर्नवतील दःुख, अडचिी, अिवांती यवचेच नवांर् जीर्न आह.े 

पि(उपवय न करतव) यव दःुखविळेु Paralyse होिे, हवतपवय 

गवळुन बसिे ही जीर्नवतील हवर असते. र् शर्चशलत न होतव 

अडचिीर्र िवत करिे जीत असते. जीर्नवच्यव यवच हवरजीतचे 

रह्य भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

१. Change of level of consciousness 

 



िन, बशुद्ध, शचत्त, अहांकवर Functioning faculties of 

consciousness (Mental activities)आह.े हवतपवय गवळुन 

बसिे ही ति अर््थव(State of ignorance)ठरते, िनोर्ि 

अर््थव ठरते. आत्िर्ि अर््थव Change of consciousness 

ठरते. यवच सांदभवात भगर्तगीतव दःुखवने शर्चशलत न होि ेvs. 

श्थरत्र् यव सांदभवात  

िनोर्ि अर््थव vs. आत्िर्ि अर््थव; 

अहांकवरवचव आश्रय vs. ईश्वरवचव आश्रय; 

बशुद्धभ्रि vs. बशुद्धयोग; 

चांचलत्र् vs श्थरत्र् 

 भेद ्पि करते. र् यवच सांदभवात जीर्नशर्कवसवत योगसवधनव, 

कवयवाद्ववरे योग यवचे िहत्र् ्पि करत.े  

*Detachment 

यत् उपरिते शचत्तां शनरुद्धां योगसेर्यव।(६-२०) 

*Stability 

र्ेशत्त यत् न चैर्वय श्थतः चलशत तत्र्तः।(६-२१) 

*Power, Success(free from failure) 

यश्िन ्श्थतः न दःुखेन गरुुिवअशप शर्चवल्यि।् ।(६-२२) 

 



२. "अितृत्र्वय कल्पते" 

 (Standard Lifepath) 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्। 

 

व्यर्हवरवत किा सकविच असतवत. कवयवाद्ववरे योग यवसवठी 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त र् ह ेशनष्ट्कवि किा असते. व्यवर्हवररक 

(सकवि) िवगा शनष्ट्कवि अर््थेत करण्यवसवठी "अितृत्र्वय 

कल्पते" असे सांबोधन भगर्तगीतेत केले आह.े यव िवगवार्र 

शर्चशलत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

 ****** 

  

  



(६-२१) 

************************* 

सखुां आत्यशन्सतकां  यत्तद ्बशुद्धग्रवह्ि ्अतींशद्रयि।् 

र्ेशत्त यत् न चैर्वय श्थतः चलशत तत्त्र्तः।। 

************************* 

 

(६-२१) : 

"र्ेशत्त यत् न चैर्वय श्थतः चलशत तत्त्र्तः" 

(Alignment with reality) 

 

सखुिवांशत हव िनषु्ट्यजीर्नवतील शजव्हवळ्यवचव शर्र्षय असतो. ही 

सखुिवांशत तर सर्वांनवच हर्ी असते, ती कुठे शिळते? 

हीच सखुिवांशत िनषु्ट्यवच्यव आांत र्वस करीत अॅवह.े तीच 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवलव शदिवही दते असते. अजुानवची सखुिवांशत 

यदु्धिेत्वर्र ढळली. दःुख टवळण्यवसवठी शनशककय होतो. र्रुन 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन सवांगतो. यव प्रशियते अजुान 

सिवधवन िोधत असतो.  

 



िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व अिीच सिवधवन िोधत चवलत असते. 

िनषु्ट्यवचव जीर्निवगा त्यवच्यव सखुदःुखवच्यव सांकल्पनेनसुवर शकां र्व 

शर्कवसवच्यव सांकल्पनेनसुवर ठरत असतो. जीर्नयवते्ची 

र्तािवनवतील श्थशतच िनषु्ट्यवच्यव शर्कवसवची श्थशत ठरर्ीत 

असते. भगर्तगीतव िनषु्ट्यवच्यव सखुदःुखवच्यव सांकल्पनव र् 

शर्कवसवच्यव सांकल्पनव यवचव सिन्सर्य सवध्य करते. 

जीर्नयवते्तील ही श्थशत Alignment with reality ठरते.  

 

Alignment with reality:(र्व्तर् श्र्कवरुन शर्कवसिवगा 

ठरशर्ि)े 

 

दःुखवलव, अडचिीलव dealन करतव shortcut र्वपरुन चवलिे ही 

िनषु्ट्यवची सविवन्सय सांर्य असते. आपल्यव सखुदःुखवच्यव 

सांकल्पनेनसुवरच अजुान सिवधवन िोधतो. यवांत ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी ्र्तःच्यव Belief systemचव र्वपर करतो.  

उत्सन्सनकुलधिवािवां िनषु्ट्यविवां जनवदान। 

नरके शनयतां र्वसो भर्शत इशत अनिुशु्रिु ्।। 

अहो बत ्िहत ्पवपां कतुां व्यर्शसतव र्यि ्।(१-४५) 

 



 ही श्थशत जीर्नवत त्यवलव सखुिवांशत दरे् ुिकत नवही असे सरळ 

भवष्ट्य भगर्तगीतेने केले नवही, तर जीर्नशर्कवसवचव िवगा 

भगर्तगीतव सवांगते. यव िवगवालव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर असतो. 

यव प्रशियेत Belief system vs. ज्ञवन हव भेद ्पि िवलेलव 

आह.े यवद्ववरव सखुिवांशतसवठी यकु्त सां्कवर र् जीर्नशर्कवसवत 

(िवश्वत) सखुवची सवधनव यवचे रह्य भगर्तगीतव सवांगते.  

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुि।् (२. ६६) 

अयकु्त(सां्कवरहीन)असेल तर अिवांशत !िग सखु कोठुन? 

 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।् (२. ५०) 

शनष्ट्कवि किवाद्ववरे सखुवची सवधनव.  

 

सखुां आत्यशन्सतकां  यत्तद ्बशुद्धग्रवह्ि ्अतींशद्रयि।् 

र्ेशत्त यत् न चैर्वय श्थतः चलशत तत्त्र्तः।।(६-२१) 

यश्िन ्श्थतः न दःुखेन गरुुिवशप शर्चवल्यते।६-२२) 

 



यव श्थतीत शकतीही िोठे दःुख आले तरी शर्चशलत होत नवही. 

सखुिवांशत अनभुर्त असतो. यवच श्थशतलव सखुवची सवधनव यव 

सांदभवात योग सांबोधले आह.े  

 

सांदिे: 

 

िनषु्ट्यवलव िवगवात अडथळव जविर्लव तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी आपल्यव Belief system चव उपयोग करतो. 

्र्तःचे सिथान करुन, तलुनव करुन परशटकव करुन िनषु्ट्यवलव 

तवत्परुते सिवधवन लवभत असले तरी (िवश्वत) सखुिवांशतच्यव 

िवगवापवसनु िनषु्ट्यवलव र्ांशचत करते. भगर्तगीतव जीर्निवगवातील 

हवच Error दिार्नु दतेे र् सखुिवांशतच्यव िवगवाचे ज्ञवन सवांगते.  

 

"What you sow, so reap" यव शनयिवनसुवर चवांगले किा 

चवांगलव िनषु्ट्य घडशर्ते, र्वईट किा र्वईट िनषु्ट्य घडशर्ते. 

आपल्यव शनयतकवयवात अजुानवलव चवांगले-र्वईट हव सांभ्रि होतो. हव 

सांभ्रि दरु करण्यवसवठी जो शर्कवसिवगा सवांगण्यवत येतो, त्यव 

िवगवार्रील किवालव "योगः किास ुकौिलि ्" असे सांबोधले आह.े 

यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय असतो. िनषु्ट्य शर्चशलत होत नवही. 

हव िवगा केर्ळ शर्कवसवचव नव्ह ेतर सखुवच्यव सवधनेचव ठरतो.  



 

जगप्रशसद्ध योद्धव शसकां दरवने खवली हवतवने यव जगवची Exit केली 

!हव सांदिे त्यवने ्र्तःच शदलव. शर्कवसवचे ज्ञवन शसकां दरवलव होते, 

पि त्यवलव सखुवचे ज्ञवन नव्हते यविळेु त्यवच्यव जीर्नयवते्त सखु 

र् शर्कवस यवचव सिन्सर्य सवधल्यव गेलव नवही, ह ेसत्य 

भगर्तगीतेतील ज्ञवनवच्यव आधवरवर्रच ्पि होते.  

 

"Happiness is not something you postpone for the 

future; it is something you design for the present. " 

Jim Rohn------ 

 

 ******* 

  



 (६. २२ ) 

************************* 

यां लब्ध्र्व च अपरां लवभां िन्सयते न अशधकां  ततः। 

यश्िन ्श्थतो न दःुखेन गरुुिवशप शर्चवल्यते।। 

************************* 

 (६. २२ ): 

"यां लब्ध्र्व च अपरां लवभां िन्सयते न अशधकां  ततः" 

(सखुवची शनशित व्यवख्यव) 

 

 

सविवन्सय अर््थेत इच्छव असतवत. इच्छवपशुता िवली तर सखु 

अनभुर्तो. यवच सखुप्रवशिसवठी कवयारत असतो. ्र्वर्लांशब 

असिे, शनिायअशधकवर र्वपरिे, इच्छवपशुतासवठी कवयारत असिे. 

ह ेNormal life असते. िनषु्ट्यवचे Normal जीर्न डवर्ीनने 

म्हटल्यवप्रिविे "Survival of the fittest" यव न्सयवयवने सरुु 

असते. म्हिनुच ्पधवा आढळते. यव ्पधेिळेु सिवजव्यर््थेत 

श्रीिांशत-गरीबी आढळते. िशक्तप्रदिान आढळते. िोर्षि आढळते.  

 



प्रकृशत ति, रज र् सत अिव तीन गिुवांनी बद्ध आह.े दोन गिुवांनव 

िवगे टवकुनच एक गिु नेहिी प्रभवर्ीत असतो. िनषु्ट्यजीर्नवलव 

अज्ञवनी, सविवन्सय(Normal) र् ज्ञवनी अिव तीन श्थतीत 

शर्भवगले तर सविवन्सय िनषु्ट्यवचे जीर्न Normal सरुु असते. यव 

Normal जीर्नयवते्त दःुख येते र् दःुखिशुक्तसवठी िनषु्ट्य 

धडपडत असतो. शसद्धवथा गौतिवांनव दःुख िवले तेंव्हव िोप उडवली 

र् सखुवच्यव िोधवथा गहृत्यवग केलव. यव िोधवतनुच बौद्ध धिा 

जगवसिोर आलव. अजुानवलव दःुख िवले तेंव्हव तो Shortcut 

र्वपरतो. त्यवने दःुखदवयी किा टवळिेच योग्य जविले. अजुानवची 

ही अज्ञवन अर््थव ठरली.  

 

िनषु्ट्यजीर्न शसशित कवळवसवठी असले तरी िनषु्ट्यजीर्न यव 

दःुखवलयवत आलेले आह ेम्हिनु दःुखिशुक्तसवठी प्रयवस करिे हव 

परुुर्षवथा असतो. यवच परुुर्षवथवाचे ज्ञवन भगर्तगीतव आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

ह ेज्ञवन "अज्ञवन vs ज्ञवन"असे असते र् यवच सांदभवात "दबुालतव 

vs. (दःुखवन्सत) िशक्त", "सविवन्सय vs. श्रेष्ठ" असव हव लढव असतो. 

श्रेष्ठ यव सांदभवात श्रीिांती, भोगशै्वया प्रवशि/सांचय, शकती(Fame) 



िनषु्ट्यवलव कळत असते. पि "श्रेष्ठ"चे शनशित ज्ञवन "दबुालतव vs. 

(दःुखवन्सत) िशक्त" यव लढ्यवत असते.  

यां लब्ध्र्व च अपरां लवभां िन्सयते न अशधकां  ततः। 

यश्िन ्श्थतः न दःुखेन गरुुिवअशप शर्चवल्यते।।(६-२२) 

 

 दःुखविळेु शर्चशलत होिे ही दबुालतव ठरते तर शर्चलीत न होिे 

ही िशक्त ठरते. चवांगलेपिव सिि व्हवर्व हव यव लढ्यवचव हते ु

असतो. जगवत दरै्ी र् आसरुी असे दोन प्रकवरची गिुसम्पशत्त 

असलेले लोक असतवत. अजुान दरै्ी शर्भवगवतील असतो. म्हिनु 

अजुानवलव म्हटले, त ुदरै्ीगिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलेलव आह.े 

तलुव दबुालतव िोभत नवही.  

िव िचुः सम्पदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

यवचवच अथा सविवन्सय िनषु्ट्यवलव श्रेष्ठत्र्, चवांगलेपिव यवचे शनशित 

ज्ञवन नसते. यव अज्ञवनविळेुच अजुान शनशककयतेचे सिथान करतो. 

हचे ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करीत आहे.  

 

सवर: 



िनषु्ट्यजीर्न श्रेष्ठत्र्वकडे र्वटचवल करीत असते. ही र्वटचवल 

आत्िोन्सनशतची असते. श्रेष्ठत्र् यव सांदभवातच जगवत श्रीिांती, 

रवजकवरि यवद्ववरे िशक्तप्रदिान आढळत असते. र्तािवनवत 

रवजकवरि हव लोकिवहीचव अशर्भवज्य अांग बनले आह ेपि 

कवांही लोक चवांगलेपिव यव सांदभवात रवजकवरिवलव दरु्षि दते 

असतवत. (अजुान यदु्धवलव दरु्षि दतेो) यवचे कवरिच 

िनषु्ट्यजीर्नवची श्रेष्ठत्र्वकडे र्वटचवल असली तरी श्रेष्ठत्र् र् 

चवांगलेपिव यवचे शनशित ज्ञवन नसते. भगर्तगीतव श्रेष्ठत्र्, 

चवांगलेपिव यवच सांदभवात जीर्नवच्यव र्वटचवलीचे शनशित ज्ञवन दते 

आह.े  

 

******** 

(६. २२): 

"यश्िन ्श्थतो न दःुखेन गरुुिवशप शर्चवल्यत"े 

 

जीर्नवत दःुखविळेु िनषु्ट्य शर्चशलत होतो र् हीच दबुालतव ठरते. 

यवच दबुालतेर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी "योग" आह ेर् यवची 

भगर्तगीतव ्पि व्यवख्यव करते,  

 

यां लब्ध्र्व च अपरां लवभां िन्सयते न अशधकां  ततः। 



यश्िन ्श्थतो न दःुखेन गरुुिवशप शर्चवल्यते।। 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्।।(६-२२/२३) 

 

अथवात योग िवनशसक िशक्तची Exercise ठरते. यवच िशक्तिळेु 

शनभायतव, धैया, िवांशत असत.े तर शचांतव भय, शर्चशलत होि े

िवनशसक दबुालतव दिाशर्ते.  

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नवत सखुी होण्यवसवठी भौशतक सखु, शकशता (चवांगले 

म्हिवर्े) इ. व्यवर्हवररक सखुवची ओळख असते. म्हिनु 

व्यर्हवरवत "सकवि" कवयारत असतो. अजुान पररिविभयवने दःुखी 

होतो, कवया टवळतो र् शनशककयतेलव धिा सांबोधतो. अिवांत िनवलव 

सिवधवन दणे्यवसवठी ह ेिनोरांजन असते. पि यविळेु अज्ञवनवलव 

ज्ञवन दिाशर्त असतो. ह ेज्ञवन नसनु Illusion of Knowledge 

असते. सिवजवत नकवरवत्िक भवष्ट्यवचे हचे कवरि असते.  

येथे िनषु्ट्य जीर्नवचव भौशतक प्रर्वस(External) जवित असतो 

पि Internal प्रर्वस जवित नवही. अथवात जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन 

जवित नवही. सखुदःुखवची अनभुशुत, िवनशसक िशक्त यवांचव 

सांॅांबांध Internal world अथवात िवनशसकतेिी असतो. म्हिनु 

भगर्तगीतेत कवयवाद्ववरे िवनशसक िशक्तचव शर्कवस(योगः किास ु

कौिलि)् हव शर्र्षय आलव. "कवया" व्यर्हवरवतील शर्कवसवचे 



सवधन असते. यवच कवयवालव दोन्सही(भौशतक र् िवनशसक) 

शर्कवसवचे सवधन केले.  

भगर्तगीतेत अजुानवच्यव शर्चशलत होण्यवचव प्रसांग प्रत्यि कवया 

सरुु करण्यवपरु्ी आह.े यवच ििी प्रत्यि कवयवासवठी 

Transformation (सकवि कवया ते शनष्ट्कवि कवया) आर्श्यक 

असते. यवच Transformation सवठी ईश्वरज्ञवनवचव (र् भशक्त) 

र्वपर होतो. अथवात ईश्वरवचव आश्रय करुन कवयवाचव िवगा दृढ 

करिे( शनयतकवयवालव ्र्तःचव ्र्धिा र् ्र्तःच्यव शनिायवलव 

दृढशनिय करिे) र् कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (्र्धिवात कवयासिपाि, 

शनिाय-शनिय सांदभवात फलत्यवग) सवध्य करिे. यवचसवठी ईश्वरवची 

ओळख शदली र् िनषु्ट्यवच्यव ईश्वरश्रदे्धचव उपयोग ्पि केलव.  

जीर्नवचे रह्य कवय?Meaning कवय?Purpose कवय? यव 

सांदभवात तत्र्रे्ते्त भवष्ट्य करतवत. भगर्तगीतव जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन 

सवांगते. यवच अनरु्षांगवने "ईश्वर"ज्ञवन र् प्रकृशतज्ञवन(शर्ज्ञवन) ्पि 

केले. यवच आधवरवर्र" ितृ्योिवां अितृांगिय"(अिवश्वतवकडुन 

िवश्वतवकडे) यव िवश्वत जीर्निवगवाची ओळख होते. जीर्नवत 

शनत्य ईश्वरवचव आश्रय यव अनरु्षांगवने िवनशसकतव सांदभवात 

"योगयकु्त" र् भशक्त सांदभवात अनन्सययोग यवचे िहत्र् ्पि केले.  

 

व्यवर्हवररक बोधः 



व्यर्हवरवत िनषु्ट्य कवयारत असतो. सकवि िवनशसकतेिळेु 

पररिविभय असते, अिवांती असते, शर्चशलत होतो र् 

(कवयवाचव)शनिय होत नवही. नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलतो. अज्ञवनवलव 

ज्ञवन दिाशर्तो. हचे अिवांतीच,े दबुालतेचे लिि असते. म्हिनु 

जीर्नशर्कवस र् तत्सांबांधी कवयासां्कवर आर्श्यक असतो.  

१. भौशतक शर्कवस िनषु्ट्य जवितो. शििि घेतो पि प्रत्यि 

शर्कवसवत कवया सवधन असते. म्हिनु ्र्तःलव कवयारत करिे हचे 

शिििवचे िखु्य उशद्दि असवरे्. (Transformation of 

knowledge into Action) यव सत्यवकडे हबाटा ्पेन्ससर, ई. एफ. 

ििेुकर यव तत्र्रे्त्यवांनी सिवजवचे लि रे्धले.  

२. प्रत्यि कवया execute करण्यवसवठी व्यर्हवरकवयवाचे (सकवि 

कवया) शनष्ट्कवि कवयवात Transformation करिे (शनयतकवया 

्र्धिवात, शनिाय दृढशनियवत) करिे. यवच Transformation 

सवठी ईश्वरवचव (िवश्वत) आश्रय असतो, जो 

अहांकवरवलव(अिवश्वत) replace करतो.  

बशुद्धयोगविळेु (कवयवाचव) शनिय पक्कव होतो र् कवयवाद्ववरे भशक्त 

करिे अथवात कवयवाद्ववरे योग(Exercise) अपेशित असते. (योगः 

किास ुकौिलि ्) 

** ******  



 (६-२३) 

 

************************* 

 तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति।्" 

स शनियेन योक्तव्यो योगो शनशर्ाण्ि चेतस।। 

************************* 

 

(६-२३) 

 :" तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति"् 

  

 

भगर्तगीतेत "योग" यव िब्दवची ्पि व्यवख्यव आहे.  

 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति।् 

स शनियेन योक्तव्यो योगः अशनशर्ाण्ि चेतसव।।(६-२३) 

 

योग म्हिजे दःुखवन्सत. कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचे purpose "योग 

"सवध्य करिे ठरतो. व्यर्हवरवत भशक्तिळेु िनःिवांशत हव िब्द रुढ 

आह.े प्रत्यिवत िवांशत म्हिज ेदःुखवने शर्चशलत न होिे. (जसे 



पवशि र्रुन ्र्च्छ शदसते, पि खडव टवकलव तर गवळ र्र येतो. ) 

यव अर््थेत शनभायतव असते.  

 

यश्िन ्श्थतो न दःुखेन गरुूिवशप शर्चवल्यते।(६-२२) 

 

नैसशगाक अर््थेत(Reality of Present) िनषु्ट्य भयग्र्त, 

शचांतवग्र्त असेल तर नकवरवत्िक असतो र् जीर्नवच्यव 

आनांदवपवसनु र्ांशचत होतो. जीर्नशर्कवस म्हिजे शनत्य सिि 

होण्यवची प्रशियव आह.े यवर्रुन भगर्तगीतचेे ज्ञवन शनभाय, सिि 

होण्यवसवठी आह,े दबुळे होण्यवसवठी नवही, ह े्पि होते.  

भगर्तगीतेने जगवतील कुिवच्यवच व्यवर्हवररक ज्ञवनवत 

ढर्ळवढर्ळ केली नवही. व्यर्हवर जगवतील सर्ाच लोक जगत 

असतवत, जगत रवहिवर. यवचसवठी ज्ञवन(शििि) घेतवत. कवया 

करतवत. (व्यर्हवर म्हिजे State of want-State of Art). यव 

व्यर्हवरवत Belief system फक्त र्ेगळी (श्रद्धव यवच System 

चव एक भवग असतो)असते.  

कुिी हव िनषु्ट्यजन्सि 'ऐश्वयवाचव उपभोग घेण्यवसवठी आहे' 

(कविउपभोगपरिव एतवर्त इशत शनशितवः।१६-११) 

र् यव आधवरवर्र आज अिकु शिळशर्ले, अिकुवलव हरशर्ले, 

िीच श्रेष्ठ अिी शर्चवरसरिी बनते.  



(ईश्वरो अहां अह भोगी शसद्धो अहां बलर्वन सखुी।१६-१४) 

तर दसुरव चवांगलेपिवलव िहत्र् दतेो. अजुान यव Category िध्ये 

येतो. यवलव दरै्ी म्हटले. Belief system चवांगली असली तरी 

दःुखी होतो. चवांगलेपिव असल्यविळेुच व्यवर्हवररक ्तरवर्र 

सांभ्रि होतो. (अजुान कवय शिळेल यवचव आढवर्व घेतो!). येथेच 

भगर्तगीतव कवयवाचे दोन ्तर सवांगते.  

१. व्यवर्हवररक ्तर(सकवि) र् २. आध्यवशत्िक ्तर(शनष्ट्कवि) 

िनषु्ट्यजीर्न आह ेतर कवया घडिवरच. पि ज्यवची Belief 

system "कविउपभोगपरिवां"(Materialistic) असते, तो 

अभवर्विळेु शचांतव करतो, अपयिविळेु खचतो. तर Belief 

system चवांगली असली तरी शकशता(अपशकशताचे भय, लोकवांनी 

चवांगले म्हिवरे्), ्र्गाइच्छव असेल तर िनषु्ट्य "सकवि" ्तरवर्र 

जगतो र् कवयवाचव शनिय होण्यवस अडथळव येतो. म्हिनु सांभ्रि 

असतो. शनशककय िवलव असतव सिवधवनवसवठी ज्ञवनी सिजनु 

Justification (प्रज्ञवर्वद) दतेो.  

भोगैश्वया प्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्। 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४) 

िवगवातील कवयवाचव Tie सोडशर्ण्यवसवठी कवयवाच्यव आध्यवशत्िक 

्तरवचे (Higher consciousness)ज्ञवन शदले.  

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 



 

यव ्तरवर्र (अव्यय, िवश्वत)ईश्वरवची ओळख होते. बशुद्धयोगवचव 

आश्रय करतो. िवगा पक्कव होतो. कवया ईश्वरवलव सिशपात होते. 

यवसवठी "योगः किास ुकौिलि ्"ही प्रशियव र्वपरतो.  

 

यवप्रिविे िनषु्ट्यजीर्नवचे "कवया घडि"े यव सांदभवात तीन ्तर 

येतवत.  

१. भोगऐश्वयवासवठी जीर्न आह,े ही Belief system.  

 

२. चवांगलेपिव, ईश्वरवर्र श्रद्धव अिी B. S. असते, पि व्यर्हवर 

्तरवर्रच जगत असल्यविळेु भ्रि (द्वांद्विोह) होतो. र् शनशककय 

िवलव तरी सिवधवनवसवठी सिथान-शटकव, Judgement 

thinking trap िध्ये सवपडतो(Absence of experience of 

joy). यविळेु अज्ञवन ठरतो.  

 

३. ज्ञवनी: जीर्नवचव आध्यवशत्िक ्तर जवितो. "अितृांगिय" हव 

जीर्नवचव िवश्वत शर्कवसवचव िवगा जवितो. व्यवर्हवररक कवयवालव 

आध्यवशत्िक ्तरवर्र Transform करतो. र् यविळेु िवगा दृढ 

होतो. कवया शनष्ठेने होते. आनांद, िवांशत, शनभायतव (िवश्वत सखु) 

अनभुर्तो.  



 

यवप्रिविे पशहल्यव र् दसुर् यव ्तरवर्र असलेल्यवांनव सखुवसवठी 

बवह् ज्ञवनवची (Justification) ची गरज भवसत.े तर शतसर् यव 

्तरवर्र प्रत्यि सखु(Joy) अनभुर्तो.  

********* 

६. २३:"स शनियेन योक्तव्यो योगो शनशर्ाण्ि चेतसव" 

 (Exercise through life) 

 

िनषु्ट्य कवां चकुतो?, दबुालतव, भय, Stress कवां असत?ेयव सर्वाचे 

शनदवन अजुानवच्यव शर्र्षवद भशूिकेत सवपडते.  

 

िनषु्ट्यवलव व्यवर्हवररक(भौशतक)सखुवचीच ओळख असत.े यवच 

सखुवची सांर्य करतो. चवांगले, सखुी जीर्न जगण्यवसवठी िनषु्ट्य 

शििि घतेो, कवयासां्कवररत होतो. तरी अडकतो!Deviate होतो. 

अजुान दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेलव धिा सांबोधतो. यवच 

भशूिकेिळेु िनषु्ट्य अज्ञवनवलव ज्ञवन सिजत असतो. िनषु्ट्यवचव हवच 

भ्रि भगर्तगीतव दरु करते.  

 



बशुद्धची श्थरतव यवसवठी योग(शर्चशलत न होिे, दःुखवन्सत) यव 

Exercise ची भगर्तगीतव ओळख करुन दतेे.  

 

ईश्वरभशक्तिळेु िवांशत(िवश्वत सखु) शिळते अिी श्रद्धव असते. 

भगर्तगीतव कवयवाद्ववरे exercise सवध्य होण्यवसवठी कवयवाद्ववरे 

भशक्त यवचे िवस्त्र ्पि करते र् यव अनरु्षांगवने जीर्निवगवातील 

शर्शर्ध भेद ्पि होतवत.  

  

 

अज्ञवन vs. ज्ञवन 

द्वांद्व vs. शनद्वांद्व (एकशनिय) 

दबुालतव vs. िशक्त(शर्चशलत न होिे) 

Fear vs. courage 

भौशतक सखु vs योग (दःुखवन्सत) 

फलशसशद्धसवठी कवया vs Exercise 

सकवि कवया vs. शनष्ट्कवि कवया 

 

 व्यर्हवरकवयवात व्यवर्हवररक(भौशतक)सखु जवितो. यवच 

कवयवाद्ववरे Exercise होण्यवसवठी बशुद्धयोग, ईश्वरवचव आश्रय 



असतो, ज्यविळेु शर्कवसयवत्व "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

िहविवगवार्र चवलत असते. यव िवगवार्र शनयतकवया ्र्धिवात 

transform होते. कवयवाचव एकशनिय असतो.  

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

 

यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. म्हिनु कवयासा्ं कवरवतील ही 

बशुद्धयकु्त अर््थव असते. र् शनियवने Strong होण्यवसवठी 

कवयवाद्ववरे exercise( सवधनव) करतो.  

 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्। 

स शनियेन योक्तव्यो योगो शनशर्ाण्ि चेतसव।।(६-२३) 

 

"Determination gives you the resolve to keep going 

in spite of the roadblocks that lay before you. " 

Denis Waitley 

 

 ****** 

  

  



(६-३३) 

************************* 

योअयां योग त्र्यव प्रोक्तः सवम्येन ्िधसुदुन। 

एत्य अहां न पश्यवशि चांचलत्र्वत ्श्थशति ्श्थरवि ्।। 

************************* 

 

(६-३३) 

 : 

"एत्य अहां न पश्यवशि चांचलत्र्वत ्श्थशति ्श्थरवि ्!" 

 

भगर्तगीतेचे िखु्य लि चांचल िनवर्र शर्जय शिळशर्िे 

(्र्तःलव शजांकिे, शजतवत्िनः) यवर्र आह.े हव हते ुसवध्य 

होण्यवसवठी िनोर्ि vs आत्िर्ि, अयकु्त vs यकु्त, सकवि किा 

vs शनष्ट्कवि किा यव िवस्त्रवच ेप्रयोजन आह.े यवचसवठी ्र्धिा, 

कवयवाचव एकशनिय यवचे िहत्र् आह.े यवच सांदभवात िवनसिवस्त्री 

Lower consciousness vs. Higher consciousness, 

Lower Self vs. Higher Self यवचव उल्लखे करतवत.  

भगर्तगीतेतील सित्र्वचे, श्थरत्र्वचे िवस्त्र ऐकल्यवनांतर अजुान 

पनु्सहव सविांक होतो र् प्रश्न करतो,  



 

योअयां योग त्र्यव प्रोक्तः सवम्येन ्िधसुदुन। 

एत्य अहां न पश्यवशि चांचलत्र्वत ्श्थशति ्श्थरवि ्।।(६-३३) 

 

्र्वभवशर्क श्थशतत िन चांचल असल्यविळेु त्यवर्र शर्जय 

शिळशर्िे कशठि आह.े यवचसवठी िवस्त्र असते. अभ्यवसवने 

(Practice) र् र्ैरवग्यवने(सोडिे) िक्य आह ेह ेउत्तर असते.  

आत्िर्ि अर््थेत येण्यवसवठी भगर्तगीतव कवयवाद्ववरे योग 

यवचे(Transformation) िवस्त्र सवांगते. यविळेु "अितृत्र्वय 

कल्पते(२-१५)" यव िवश्वत िवगवार्रील जीर्नयवते्चे िहत्र् 

कळत.े किायोग िहत्र् कळते.  

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तद्ववरव आत्िर्ि अर््थव सवध्य िवली असतव 

सित्र्दृशि यतेे. द्वांद्विशुक्त होते. ही बशुद्धयकु्त अर््थव असते.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुत ्दषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

शर्द्यवशर्नयसांपन्सने ब्रवह्मिे गशर् हश्तशन। 

िशुन चैर् श्वपवके च पांशडतः सिदशिानः। (५-१८) 



बोध: 

 १. जीर्नवची उच्च अर््थव, व्यर्हवरवतील जीर्नवांत िोठे होिे, 

जीर्नशर्कवस यव सर्वांचव पवयवच िनोर्ि अर््थव vs 

आत्िर्ि(शजतवत्िनः) अर््थेत आहे. आत्िर्ि अर््थव सवध्य 

केल्यवशिर्वय शर्कवस अिक्य असते.  

 

असांयत ्आत्िनव योगो दषु्ट्प्रवप इशत िे िशतः। 

र्श्य आत्िनव त ुयततवां िक्यो अर्वििु ्उपवयतः।।(६-३६) 

 

२. सिहुवत आदिे, उपदिे भवर र्वटतवत (sounds pressure)तर 

"्र्धिा " हव ्र्वतांत्र्यवचव सा्ं कवर(Own approval) आह.े  

३. चांचलत्र्विळेु कवयवाचव एकशनियही होत नवही. म्हिनु 

दृढशनियवचे िहत्र् येथे कळते.  

४. Stress, Tension, शचांतव, शर्चशलत होिे िवनशसक दबुालतेचे 

लिि असते. भगर्तगीतव योग (दःुखवन्सत) यवचे ज्ञवन दतेे. 

िवनशसक सिि होण्यवचे रह्य कळते.  

 ******* 

  



 (६-३५) 

************************* 

असांियां िहवबवहो िनो दशुनाग्रहां चलि ्। 

अभ्यवसेन ्त ुकौन्सतये रै्रवग्येि च गहृ्ते।। 

************************* 

 

६. ३५: 

"असांियां िहवबवहो िनो दशुनाग्रहां चलि ्" 

(Who controls whom?) 

When you understand that you can control what 

happens to you and to your life, you have taken one 

of the biggest steps to self-determination and 

domination of your life and the path you choose to 

set for yourself.  

 

"How would your life be different if…You stopped 

allowing other people to dilute or poison your day 

with their words or opinions? 

 Let today be the day… 



You stand strong in the truth of your beauty and 

journey through your day without attachment to the 

validation of others. " 

 

-Steve Maraboli 

 

कोि कोिवर्र शनयांत्ि ठेर्त आह?े जगवचव खेळ यवच आधवरवर्र 

सरुू रवहतो. जेंव्हव चवांगल्यवर्र र्वईटवचे शनयांत्ि असते, ती 

धिाग्लवनीची अर््थव असते. ज्ञवनवर्र अज्ञवनवचे शनयांत्ि असते ते 

Delusion असते. जवे्हव र्वईटवर्र चवांगल्यव गोिीचे शनयांत्ि 

असते तेव्हव ते पशर्त् असते आशि म्हिनूच "जीर्निलु्य, धिा, 

ईश्वर" यवांचे ज्ञवन आह,े जे िनुष्ट्यवस आश्ववसन दतेवत. शर्श्ववस 

दतेवत.  

धिा: 

धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे।(भगर्तगीतव ४-८) 

ईश्वर : 

जन्सि किा च िे शदव्यां यो अयां रे्शत्त तत्र्तः। 

त्यक्र्व दहे पनुजान्सि न एशत िवि ्एशत सो अजुान।।(४-९) 

 



 शनयांत्िवच्यव सांदभवात, जगवचे सत्य जसे आह ेतसेच जीर्नवचे 

सत्य दखेील आह.े आपि जीर्नवर्र शनयांत्ि ठेर्त आहवत की 

जीर्न आपल्यवर्र शनयांत्ि करीत आह?े अहांकवर आत्म्यवर्र 

शनयांत्ि ठेर्त आह ेशकां र्व आत्िव अहांकवरवर्र शनयांत्ि ठेर्त 

आह?े िन बदु्धीर्र शनयांत्ि ठेर्त आह ेशक बशुद्धचे िनवर्र शनयांत्ि 

आह?ेएक िनोर्ि श्थशत असते दसुरी आत्िर्ि .  

 

 असे शनयांत्िवचे सत्यच (कोि कोिवस शनयांशत्त करते?) 

भगर्द्गीतव ज्ञवनवचव आधवर आह.े जेव्हव अज्ञवन ज्ञवनवर्र शनयांत्ि 

ठेर्ते, तेव्हव ते भ्रि असते. खरां तर ज्ञवन(प्रकवि) अांधवरवचे 

शनिूालन करते. जसे अांधवरवर्र शनयांत्ि करिवरव प्रकवि असतो, 

अज्ञवनवर्र शनयांत्ि करिवरे ज्ञवन असते.  

 

 १. जीर्नवर्रील शनयांत्ि कव सटुते? 

यततो शह अशप कौंतेय परुुर्षि शर्पशितः। 

इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः।।(२-६०) 

जशह ित् ुिहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।(३-४३) 

 

द्वांद्वर्ि असिे, सकवि श्थशत हचे शनयांत्ि सटुण्यवचे कवरि ठरते.  



 

२. Control Factors( Opportunity) कोिते आहते?ज्यविळेु 

जीर्नवर्र Command असते.  

 

असांियां िहवबवहो िनो दशुनाग्रहां चलि ्। 

अभ्यवसेन ्त ुकौन्सतये रै्रवग्येि च गहृ्ते।।(६-३५) 

 

शनशितच ह ेशनयांत्िवचे ज्ञवन कशठि असले तरी चवांगल्यवची 

(योग्य) सवधनव र् र्वईटवचव(अयोग्य, अज्ञवनवचव) त्यवग करुन 

शनयांत्ि सवध्य करतव येते.  

 

*Your sense of self worth(life values) 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 

 

*Your right to have and determine choices 

किाण्येर् अशधकवरः ते.. ।(२-४७) 

 

*Your right to have access to opportunities 

सशुखनः िशत्यवः पवथा लभन्सत ेयदु्धि ्इदृिि ्।(२-३२) 



 

*Your right to have the power to control your own 

life(Command) 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

*Your ability to go outsid!e yourself to influence 

change in the socio-economic environment in which 

you live.  

त्िवत ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।..  

.. शनशित्तिवत्ां भर् स व्यसवशचन।।(११-३३) 

 ******* 

६. ३५ : 

"अभ्यवसेन त ुकौन्सतये रै्रवग्यिे च गहृ्ते" 

(बदल) 

 

Motivation यव सांदभवात " Changing mindset", "Change 

your thoughts " असे आपि ऐकत असतो. हव बदल कवां 

आर्श्यक आह,े र् कसव होतो हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  



 

१. Belief system 

 

िनषु्ट्य बवलपिवपवसनुच जी सां्कवर प्रिवली आत्िसवत करतो ती 

प्रिवशल fear based शकां र्व value based असते. ही सां्कवर 

प्रिवशल त्यवची (Belief system) शर्श्ववस प्रिवली बनर्ते. हव 

Conditioned thought असतो. शर्चवर प्रिवशल Thought 

process असते.  

 

*Conditioned thought (शर्श्ववस प्रिवशल)/ Thought 

process(शर्चवर प्रिवशल) 

 

आपल्यव शर्श्ववस प्रिवलीद्ववरेच िनषु्ट्य सभोर्तवलच्यव जगवचव 

अथा कवढत असतो . यवचवच अथा ही शर्चवर ( शर्श्ववस) प्रिवशल 

(Thought process) सकवरवत्िक शकां र्व नकवरवत्िक असते.  

उदव. बरेच लोक अगदी लहवन र्यवतच अपरवधीपिवची भवर्नव 

आशि / शकां र्व लज्जवची भवर्नव आत्िसवत करतवत; कवरि 

त्यवांची 'शर्श्ववस प्रिवशल' ्र्तःलव शनरुपयोगी र्वटण्यवची शकां र्व 

शििेचे भय असण्यवची बनत.े  

 



२. Belief system vs. ज्ञवन 

बवलपिवत Reasoning/Questioning नसते. र्वढत्यव 

र्यवबरोबर Reasoning ची इच्छव असते. हव Thought 

process चव भवग असतो.  

 

प्रत्येक िनषु्ट्यवची शर्श्ववस प्रिवली त्यवची ्र्तःची शर्चवरसरिी 

असते. ह ेसत्य असनूही लोक आपले शर्चवर इतरवांर्र लवदतवत. 

तका  / प्रश्नवलव सांधी दणे्यवऐर्जी त्यवांच्यव हीतवचव दवखलव दतेवत. 

ही शर्चवरसरिी अांध शर्श्ववस अस ूिकते.  

 

Blind faith is belief without true understanding, 

perception, or discrimination.  

 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यवची Belief System आशि ज्ञवन यवांतील भेद 

्पि करीत आह.े ज्ञवन Reasoning ची सांशध दते असते.  

 

अजुानवलव त्यवच्यव िवगवात सांिय येतो. त्यवची शर्चवरप्रिवशल यदु्घ 

करिे योग्य शक अयोग्य?यव प्रश्नवचे उत्तर दणे्यवत अयि्र्ी ठरते. 

म्हिनूच शनशककयतेची शनर्ड होते. "िी बरोबर आह"े हे शसद्ध 

करण्यवसवठी तो आपल्यव शर्चवर-शर्श्ववस प्रिवलीनसुवर ज्ञवनवचव 



सांदभा घेतो. ही अजुानवची शर्श्ववस प्रिवली (Conditioned 

thought) आह,े जी त्यवलव पढेु जवण्यवपवसनू प्रशतबांशधत करते.  

 

 जेव्हव एखवद्यव व्यक्तीची शर्श्ववसप्रिवशल/शर्चवरप्रिवशल त्यवलव 

शर्कवसिवगवार्र िवगादिान करण्यवस असिथा ठरते तवे्हव बदलवर् 

(Thought) आर्श्यक असते. अन्सयथव नकवरवत्िक 

शर्चवरप्रिवशल तयवर होते.  

 "जग र्वईट आह!े" 

 "िी ददुरै्ी आह!े" 

 ही शर्चवरसरिी Low self worth (्र्तःचव किकुर्तपिव) 

दिार्ते.  

 

 िग हव बदल कवय आह?े भगर्तगीतव यवचचे उत्तर दते आहे.  

 

 

३. ज्ञवन /Changing mindset 

 

आपले "शर्चवर बदलर्व" असे केर्ळ म्हििे, हे (शर्चवरबदल) 

घडर्नू आििवर नवही, शकां र्व 'सकवरवत्िक शर्चवर' करिवर नवही. 



तर आपल्यवलव दररोज त्यवर्र कवि करवर्े लवगत(ेअभ्यवस) तरच 

्र्त: लव शसद्ध करु िकतो.  

 

 *अज्ञवनवची ्र्ीकृती.  

 * आव्हवनवची ्र्ीकृती.  

 * प्रश्न शर्चवरण्यवचव अशधकवर 

 * अभ्यवस 

  

अजुान अांध अनयुवयी नवहीत म्हिनूच तो अज्ञवनवचव ्र्ीकवर 

करतो. यदु्ध करिे योग्य आह ेशक अयोग्य यवतील सांिय अजुान 

कबलु करतो, तसेच यदु्ध करिे योग्य असेल तर दःुख कसे नि 

होिवर? अथवात अजुान प्रवांजळपिे आपले अज्ञवन कबलु करतो पि 

दःुखवर्र िवत किी होईल हव प्रश्नही करतो.  

 

 

अजुानवची Belief system ्र्गा-नरक आधवररत असते. ही 

प्रिवशल त्यवलव िवगादिान करण्यवस सिि ठरत नवही. यवच 

प्रिवशलचव आधवर घेतलव तरी ्र्धिवाचरि आर्श्यक असते. 

्र्धिा टवळिे म्हिजे ्र्गा र् शकशता यवपवसनु र्ांशचत होिे ठरते.  



 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदुध््यवः यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 

 भगर्तगीतव बशुद्धयोगशनषे्ठचे िवस्त्र सवांगते. यवांत शनद्वान्सद्व 

तत्र्वच/ेसवम्ययोगवचे ज्ञवन ्पि होते. यव प्रर्वसवत अभ्यवस 

(Practice किायोग सवधनव, Determination), र्ैरवग्य 

(Detachment शनष्ट्कवि किा, फलत्यवग) आर्श्यक असते.  

 

अभ्यवसेन त ुकौन्सतये रै्रवग्येि च गहृ्ते।(६-३५) 

 

सवर: 

  

अजुानवने अज्ञवनवची कबलुी शदली. ज्ञवनवचे िहत्त्र् ज्ञवन-अज्ञवन( 

सांिय ) यवांतील भदे, प्रकविवचे िहत्र् अांधकवर आशि प्रकवि 

यवांतील भदे जविनुच ्पि होते. भगर्तगीतव ज्ञवनवलव 

प्रकवि(ज्योशत) र् अज्ञवनवलव अांधवर(ति) सांबोधत आह.े ज्ञवन यव 

सांदभवातच "तिसो िव ज्योशतगािय" हव जीर्नशर्कवस िवगा ्पि 

होतो.  



 

ज्ञवन सवांशगतल्यवनांतर श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव तका  करण्यवची/ प्रश्न 

शर्चवरण्यवची पिूा सांधी दतेवत आशि िेर्टी Option ठेर्तवत,  

 

 शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।।(१८-६३) 

 

 ईश्वर ज्ञवनवचव उगि आह.े सशृिचव अध्यि आह.े चैतन्सयरुपवने 

िनषु्ट्यवचव सजीर् घटक आह,े त्यवचे िेर्टचे शनर्वस्थवन आह.े 

यव नव्यव शर्चवरसरिीने श्रीकृष्ट्िवने अजुानवलव ज्ञवन यव अथवाने 

ईश्वरवचव आश्रय करण्यवस सवांशगतले.  

 

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वि ्सर्ापवपेभ्यः िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

We have to change the beliefs of lifetime, only then 

it will become part of us.  

 ****** 

  



(६-३६) 

************************* 

असांयत ्आत्िनव योगो दषु्ट्प्रवप्य इशत िे िशतः। 

र्श्य आत्िनव त ुयततवां िक्यो अर्वििु ्उपवयतः।। 

 

************************* 

 

६-३६: 

" असांयत आत्िनव योगो दषु्ट्प्रवप इशत िे िशत " 

 (Importance of Discipline, Lifevalues) 

 

 

"To enjoy good health, to bring true happiness to 

one's family, to bring peace to all, one must first 

discipline and control one's own mind. If a man can 

control his mind he can find the way to 

Enlightenment, and all wisdom and virtue will 

naturally come to him. " 

-Buddha 



 

शि्त, सां्कवर, िनवर्र शनयांत्ि : 

जीर्नवतील शि्त, जीर्निलु्यवांचव आदर करुन सां्कवरीत असिे, 

िनवर्र शनयांत्ि ह ेपर्परसांबांशधत शर्र्षय आह.े शनशित शर्र्षयवर्र 

भवष्ट्य करिे, र्चनपवलन र्विी यव सांदभवात सां्कवर ठरतो . सत्य 

पि उदे्वग होिवर नवही, शहतवर्ह भवष्ट्य करिे हव शर्र्षय र्वङ्किय 

तपद्ववरे ्पि केलव आह.े तसेच िनवर्र शनयांत्ि अथवात 

आत्िशर्शनग्रह, िौन, िनःिवांशत िनवच्यव यव सां्कवरवलव िवनशसक 

तप यवद्ववरे ्पि केले आह.े  

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयशहतां च यत ्।(१७-१५) 

िनःप्रसवदः सौम्यत्र्ां िौनि ्आत्िशर्शनग्रहः।(१७-१६) 

 

शिश्तच्यव सां्कवरविळेुच कवयवाचव दृढशनिय असतो. 

जीर्निलु्यवांचव(्र्वर्लांशब, र्चन, ्र्धिा इ. ) आदर करतो. 

शि्त, सां्कवर यव सांदभवात भगर्दगीतेत बशुद्धयकु्त, आत्िर्ि यव 

िब्दवांचव उल्लेख आलेलव आह.े  

्र्धिाि ्अशप चवरे्क्ष्य न शर्कम्पतुिु ्अहाशस।(२-३१) 

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 



न च अभवर्यतः िवशन्सतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।(२-६६) 

 

असांयत ्आत्िनव योगो दषु्ट्प्रवप इशत िे िशतः। 

र्श्य आत्िनव त ुयततव िक्योअर्वििु ्उपवयतः।(६-३६) 

 

 

व्यर्हवरवत गरजवपशुतासवठी किा सवधन असते. व्यर्हवरवत किवाची 

सकवि श्थशत असल्यविळेु अिवांशत असते. यवच किवालव सवधन 

करुन किवातनु सित्र्योग सवध्य करिे (योगसवधनव) ही 

जीर्नवतील िशक्तची सवधनव अथवात आत्िोन्सनशत आहे. यवसवठी 

िनवलव शि्त हर्ी(िनवर्र शनयांत्ि) ज्यविळेु कवयवाचव एकशनिय 

असतो. यवलव किाकौिल्य (योगः किास ुकौिलि)्म्हटले आह.े  

 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयो अव्यर्सवशयनवि।्(२-४१) 

 

अथवात चांचलत्र्विळेु कवयवाचव एकशनिय होत नवही. (योग, 

दःुखवन्सतिशक्त)िशक्तची सवधनव होण्यवसवठी िनवर्र शनयांत्िवची 

आर्श्यकतव ्पि केली आह.े  



 

भगर्दगीतेत जीर्नवत किवाचे िहत्र् highlight केले आह.े 

आपले घोरकिा सटुण्यवसवठी जीर्नशर्कवसवचव अन्सय िवगा शिळेल 

यव आिेने अजुान ज्ञवन ऐकत असतो. किवातनु सटुकव नसते, तर 

किाबांधनवतनु सटुकव हव सांदिे येतो.  

 

यज्ञवथवात ्किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः।(३-९) 

यज्ञतत्र्वत फलत्यवग, (किा)सिपाि आह.े  

 

बदुध््यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

 

अथवात किवाचव चवांगले-र्वईट असव कवशिाक trap असतो. यविळेु 

द्वन्सद्व असते. यव trap िधनु िकु्त होण्यवसवठी सां्कवर यव सांदभवातच 

"बशुद्धयकु्त " असे प्रयोजन आह.े  

 

******** 

(६-३६): 

"र्श्य आत्िनव त ुयततवां िक्यो अर्वििु ्उपवयतः" 



(दबुळे करिवरी िनोर्ि अर््थव vs. जीर्नशर्कवसवत सिि 

करिवरी आत्िर्ि अर््थव) 

 

"रवत्ांशदनी आम्हव यदु्धवचव प्रसांग" जीर्न यदु्ध आह ेअसे म्हटल्यव 

जवत.े जीर्नवच्यव यवच यदु्धवची शनशित पररभवर्षव भगर्तगीतेतनु 

्पि होते. भगर्तगीतते यदु्धवचव प्रसांग आह.े यव प्रसांगवत सर्वात 

िहत्र्वचव प्रसांग अजुानवचव नकवर असतो, ज्यविळेु भगर्तगीतव 

ज्ञवन जगवसिोर आले. प्रत्यि यदु्धिेत्वर्र यदु्ध करण्यवसवठी अजुान 

नकवर दतेो. पि िेर्टी(ज्ञवन कळल्यवनांतर) यदु्ध करण्यवस तयवर 

होतोच र् ठरल्यवप्रिविे यदु्ध घडते. यवच प्रसांगवतनु जीर्नशर्कवस 

यव सांदभवात "जीर्नवचे यदु्ध" जविनु घ्यवयचे आह.े यवच यदु्धवची 

ओळख नसते म्हिनु दबुालतव, भय, गररबी कवयि रवहते.  

 

अजुान यदु्धिेत्वर्र दःुखी होतो. आपले शनयतकवया िोकदवयी 

आह ेह ेजविनु यदु्ध न करिे योग्य सिजतो. १. अजुान सर्ाप्रथि 

"धिा" यव सांदभवातील ज्ञवनवचव (कुलधिा, जवतीधिा)उपयोग 

सिथवानवसवठी करतो.  

दोरै्षः एतेः कुलघ्नवनवां र्िासांकरकवरकैः। 

उत्सवद्यन्सते जवशतधिवाः कुलधिवाि िवश्वतवः।।(१-४२) 

 



यवप्रिविे आपली भशूिकव धिवाची आह ेअसे भवष्ट्य करतो. यव 

प्रसांगवतील र्व्तर् िवत् श्रीकृष्ट्ि दिार्नु दतेवत. ज्यव भशूिकेलव 

अजुान धिा सिजतो, पि ही भशूिकव धिवाची नवही अथवात नव 

शकशताची आह ेनव ्र्गवाची!यवचवच अथा धिवालव आपल्यव सोयीने 

प्रदशिात करतो. खरव प्रश्न ऐनरे्ळी शनिवाि िवलेली िनोदबुालतव 

असते. यवच दबुालतेिळेु धिवालव अधिा र् अधिवालव धिा 

सांबोधतो. (यवलव भगर्तगीतव ति ज्ञवन सांबोधते) 

 

२. अजुानवचे िल्य: 

अ)जे पजुशनय आहते, ज्यवांच ेउपदिे, आदिे शिरोधवया 

श्र्कवरवयचे असतवत, असे जेष्ठ गरुु, शपतविह यवांच्यवर्र बविवने 

प्रहवर करवयचे!अिव यदु्धवत शजांकले तरी शिळवलेले रवज्य रक्तवने 

िवखलेले असेल! 

ब)दतुफवा असलेले आम्ही र् कौरर् यवांत धिवाची बवज ुकुिवची ह े

कळेनवसे िवले आह ेतरीपि केर्ळ शर्जयवसवठी यवांनव िवरिे 

उशचत र्वटत नवही.  

क)िवझ्यवसवठी धिवाच्यव दृशिने यदु्ध करिे योग्य ठरले तरी यव 

यदु्धविळेु जी प्रवशि होईल (परृ्थर्ीचेच कवय पि दरे्वचे रवज्य!) ती 

िविव िोक नि कसव करेल? 



ह ेसर्ा अनवकलशनय आह.े म्हिनु यदु्ध करिवर नवही ही अजुान 

भशूिकव घेतो.  

 

िनषु्ट्य दःुखी िवलव, अिवांत िवलव शक िवांतीचव िोध घतेो. 

िवांशतसवठीच भवष्ट्य बोलतो. यव भवष्ट्यवतनु धिा यव सांदभवात जे 

ऐकतो, त्यवलव आपल्यव सोयीने प्रदशिात करतो. जीर्नवत शनिवाि 

होिवरी िनोदबुालतव, शचांतव, भय, अिवांशत इ. नैसशगाक िवनशसक 

दःुखच असते. हीच िनोर्ि अर््थव असत.े यव अर््थेत िनषु्ट्य 

आपल्यव सोयीने धिवालवही interprete करुन सिथान करतो.  

 

जीर्नशर्कवस िवनशसक िशक्तची सवधनव असते. यवच िशक्तलव 

योग(दःुखवन्सत) म्हटले आह.े जगवतील यदेु्ध िशक्तचीच यदु्ध 

असतवत. िशक्तचेच प्रदिान यवत होत असते. तसचे जीर्नवचे 

यदु्धही िशक्तचे यदु्ध आह.े ही िशक्त िवनशसक असते. र् ह ेयदु्ध 

िवनशसक दबुालतव vs िवनशसक िशक्त (आत्िशर्श्ववस, सवहस)असे 

असते. अथवात िवनशसक दबुळे करिवरी िनोर्ि अर््थव vs 

िवनशसक सिि करिवरी आत्िर्ि अर््थव असते.  

 

अजुानवलव ह ेआांतररक यदु्ध कशठि र्वटते. म्हिनु यवचसवठी उपवय 

आह.े  



असांयत ्आत्िनव योगो दषु्ट्प्रवप्य इशत िे िशतः। 

र्श्य आत्िनव त ुयततवां िक्यो अर्वििु ्उपवयतः।।(६-३६) 

 

यवचसवठी िवश्वत धिवाचव (अितृत्र्वय कल्पते) र्वपर केलेलव 

आह.े दबुालतव vs सिितव अिी लढवई असते. हव शर्कवसिवगा 

ठरतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही अथवात एकशनिय असतो. 

हव शनिय होण्यवसवठीच ्र्धिा, शनिाय अशधकवरवचे िहत्र् जविनु 

कवयवाचव एकशनिय ह ेिवगवाच ेज्ञवन ्पि केले. र् शनष्ट्कवि किा, 

सित्र्योग, ईश्वरभशक्त (फलसिपाि) यवद्ववरे िशक्तची सवधनव ्पि 

केलेली आह.े  

 

"The battlefield is a scene of constant chaos. The 

winner will be the one who controls that chaos, both 

his own and the enemies. " 

Napoleon Bonaparte 

 ****** 

  



 (६-३७) 

************************* 

अयशतः श्रद्धयव उपेतो योगः चशलत िवनसः। 

अप्रवप्य योगसांशसशद्धां कवां गशतां कृष्ट्ि गच्छशत।। 

************************* 

 

(६-३७): 

"अप्रवप्य योगसांशसशद्धां कवां गशतां कृष्ट्ि गच्छशत?" 

(शर्कवसवचव अखांड प्रर्वस र् अडथळव) 

 

िनषु्ट्य जीर्नवचव भौशतक प्रर्वस जवितो. किवाद्ववरे प्रवशि कळते. 

म्हिनु यव प्रर्वसवत किा शर्कवसवचे सवधन असते. (किवानबुांशधनी 

िनषु्ट्यलोके). किवाद्ववरे परिवथा कळतो. यव प्रर्वसवत किा सकवि 

असल्यविळेु आपल्यव शनयतकवयवाचव पररिवि दःुख आह ेह े

अजुानवलव जविर्ते. जे किा करवयलव शनघवलो, ते किा तर 

्र्जनवांनव दःुखी करिवरे आह.े म्हिनु यव किवालव दषु्ट्कृत्य 

ठरशर्तो. ह ेदषु्ट्कृत्य करण्यवच ेप्रयोजन त्यवलव रवज्यवचव लोभ 

र्वटते. म्हिनु शनहत्य रवहुन ्र्तःलव कौरर्वकडुन ितृ्य ुयिेे 

श्रेय्कर सिजतो. येथे त्यवचव (जीर्नशर्कवस) रथ थवांबतो.  



 

िनषु्ट्यजीर्नरुपवने (जीर्)आत्िव आपल्यव िलुतत्र्विी शिलन 

करण्यवच्यव प्रर्वसवलव शनघवलेलव आह.े अथवात यव प्रर्वसवत 

आत्िोन्सनशत अपेशित असते. हव प्रर्वस अखांड (शनत्य) असतो. 

यवच प्रर्वसवचे अजुानवलव अज्ञवन असते. हचे ज्ञवन भगर्तगीतव 

सवांगत आह,े ज्यविळेु जीर्नशर्कवसरथ थवांबलेलव आह ेह ेकळते 

र् ज्ञवन ऐकल्यवर्र रथ सरुु होतो. यव प्रर्वसवचे अांशति ्थवन 

(Goal, Last destination) ईश्वर असते. यविळेु िवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" असव ओळखल्यव जवतो. यव प्रर्वसवत ज्ञवन 

यव सांदभवात ईश्वरवचव आश्रय असतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यव िवगवालव िवनसिवस्त्रवत Higher Self activation म्हिनु 

ओळखतवत. आध्यवशत्िक भवर्षेत Spiritual journey असेही 

ओळखतवत. यव िवगवात आत्िर्ि असिे, योगसांशसद्ध होिे 

अपेशित असते. यव िवगवात दःुखविळेु व्यशथत(शर्चशलत) होत 

नवही. अडचिी शर्कवससांशध बनतवत. सविवन्सय िवगा र् श्रेष्ठ (उच्च) 

िवगा यवांत अनिुिे द्वन्सद्वर्ि असिे र् शनद्वान्सद्व असिे हव भदे आह.े 

म्हिनु भगर्तगीतव शर्कवसिवगवातील अडथळव यवर्र भवष्ट्य 

करतवांनव द्वन्सद्ववचव उल्लेख करते,  



 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगद्वेर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोःन र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

यवच पवश्वाभशुिर्र अजुानवलव सित्र्योग सवध्य करिे (योगसांशसद्ध) 

कशठि र्वटते. म्हिनु हव जन्सि (र् त्यवतील चवांगलेपिव) व्यथा 

जवईल कवय?हव प्रश्न करतो.  

 

अयशतः श्रद्धयव उपेतो योगः चशलत िवनसः। 

अप्रवप्य योगसांशसशद्धां कवां गशतां कृष्ट्ि गच्छशत।।(६-३७) 

 

उत्तर असत,े  

चवांगलेपिव /चवांगले किा व्यथा जवत नवही. चवांगलेपिव, योगसांशसद्ध 

होण्यवसवठी प्रयत्निील असिे, यवसवठी अध्यवत्िवकडे ओढ ह े

सर्ा जन्सिोजन्सिीच्यव चवांगलेपिवच्यव सांशचतवचे फशलत असते.  

प्रयत्नवत ्यतिवनः त ुयोगीसांिदु्ध शकशल्बर्षः। 

अनेकजन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशति ्।।(६-४५) 

 



अथवात जीर्नप्रर्वस शर्कवसवलव सहवय्यक आह ेशक अडथळव 

करीत आह ेयवची भगर्तगीतव ज्ञवन/जविीर् करुन दतेे. 

जीर्नप्रर्वस शर्कवसवलव सहवय्यक असते, तेंव्हव सकवरवत्िक 

असतो, तर नकवरवत्िकतव अडथळव ठरते.  

 

 अजुानवचव चवांगलेपिव सकवरवत्िक होतो. (श्थतोअश्ि 

गतसांदहेः)म्हिनुच व्यर्हवरवत सकवरवत्िक शर्चवरसरिीचे िहत्र् 

असते. अडचि आली असतव बरेच लोक र्तव न शदसल्यविळेु 

हवर िवननु प्रयत्न सोडुन दतेवत. प्रयत्नच सांकटवतनु बवहरे कवढतवत.  

"थवांब ुनकव, चवलत रवहील्यवने र्तव शिळेल, शकां र्व र्तव बनेल. " 

"BE POSITIVE" 

 

 ******** 

 

(६-३७):शर्र्षय ७२१ : 

" अप्रवप्य योगसांशसशद्धां कवां गशतां कृष्ट्ि गच्छशत?" 

 (जीर्नवचे ध्येय?) 

 



भगर्दगीतेत जीर्नशर्कवस यव सांदभवात "यदु्ध(लढवई)"हव िब्द 

आलेलव आह.े अजुानवचे शनयतकवया यव सांदभवात "यदु्ध" हव 

बवह्अथा आह.े यव लढवईत पररिवि यव सांदभवात यि-अपयि 

असते. अजुान यवच अथवाने आपल्यव शनयतकवयवालव जवित 

असतो. पि यवच किवालव अांतगात लढवईचे सवधन जवित नवही. 

जो भगर्दगीतेचव िखु्य शर्र्षय आह.े  

 

जीर्नवची अांतगात लढवई यव सांदभवात योगसांशसद्ध होिे हव िब्द 

आललेव आह.े योग(दःुखवन्सत िशक्त, शर्चशलत न होिे), सांशसद्ध 

(Proven, matured प्रशथतयि) यवप्रिविे योगसांशसद्ध होिे 

जीर्नशर्कवसवतील ध्यये ठरते.  

 

लढवई म्हटले शक िशक्त हव शर्र्षय येतो. सवहस, शनभायतव, 

आत्िशर्श्ववस, सकवरवत्िकतव बशुद्धची श्थरतव दिाशर्त असते. 

अथवात योगसांशसशद्ध यव सांदभवात िशक्तचवच सांदिे शिळतो. यविळेु 

बशुद्धची श्थर अर््थव (श्थतप्रज्ञ, शर्चशलत न होिे) सवध्य होत 

असते. बशुद्धभ्रि शर्नविवलव (र् हवसवलव) कवरि ठरतो, म्हिनु 

बशुद्धयोग ही जीर्नवत Priority असवर्ी.  

दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धन्जय।(२-४९) 

 



यवर्र अजुान प्रश्न करतो, बशुद्ध श्रेष्ठ तर किा किवलव?तेंव्हव किा 

जीर्नशर्कवसवचे सवधन आह ेहव सांदिे भगर्दगीतव दतेे. ज्ञवनवद्ववरे 

किा अकिा जवििे म्हिजे किासांन्सयवस होिे यव िवस्त्रवत 

योगसांशसद्ध हव िब्द आलेलव आह.े िवश्वतवचे ज्ञवन अनभुर्िे यव 

सांदभवात हव िब्द आलेलव आह.े  

 

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते। 

तत््र्यां योगसांशसद्धः कवलेन आत्िशन शर्न्सदशत।।(४-३८) 

 

जसव लढवई हव िब्द दहुरेी(बवह् र् अांतगात) सांदभवात आलेलव 

आह,े तसेच ज्ञवन हव िब्दही दहुरेी (बवह्-ज्ञवनशर्ज्ञवन, अांतगात-

िवश्वत ईश्वरज्ञवन) सांदभवात आलेलव आह.े  

 

किासांन्सयवस ज्ञवन ऐकल्यवनांतर सांन्सयवस शक योग यवांत श्रेय्कर 

कवय? हव अजुानवचव प्रश्न असतो. तेंव्हव किायोग श्रेय्कर म्हटले 

आह.े (किायोगो शर्शिष्ट्यत)े.  

 

व्यर्हवरवत "गरजवपशुतासवठी कवया" यव अथवाने किा असते. धिा यव 

सांदभवात िनषु्ट्य चवांगलेपिव जवित असतो. यवच जवशिरे्नसुवर 

(िलव रवज्यवची गरज नवही!)अजुान यदु्ध टवळिे हव धिा सिजतो. 



जीर्नवतील "चवांगलेपिव vs. योगसांशसद्ध होिे" यवांत योगसांशसद्ध 

होिे ह ेध्येय असते, चवांगले कवया सवधन असते.  

 

अयशत श्रद्धयव उपेतो योगवत ्चशलत ्िवनसः। 

अप्रवप्य योगसांशसशद्धां कवां गशतां कृष्ट्ि गच्छशत।(६-३७) 

जीर्नवत योगसांशसद्ध प्रवशि िवली नवही तर यव जीर्नवतील 

चवांगलेपिव, सत्कवया व्यथा जवत नवही ह ेश्रीकृष्ट्िवचे उत्तर असते.  

 

न शह कल्यविकृत ्कशित ्दगुाशतां तवत गच्छशत।(६-४०) 

 

 ******** 

  



 (६-४०) 

************************* 

पवथा नैर् इह नवितु् शर्नविः त्य शर्द्यते। 

न शह कल्यविकृत ्कशिद ्दगुाशतां तवत गच्छशत।। 

************************* 

 

 

 

(६-४०):" न शह कल्यविकृत ्कशिद ्दगुाशतां तवत गच्छशत।" 

 

िहविवनर्वांनी, तत्र्रे्त्त्यवांनी जीर्नवचव िोध घेतलव र् जगवलव 

िवगादिान केले. िनषु्ट्य जन्सिवलव आलव र् जविवरच!जरव, व्यवशध 

ही शपडवही असते!िग यव दःुखवलयवत जगण्यवचे प्रयोजन ते कवय? 

यव प्रश्नवने शसद्धवथवाची िोप उडर्ली.  

 

जीर्नच िनषु्ट्यवलव आव्हवन दते असते. असेच आव्हवन अजुानवलव 

शिळवले. पि यव आव्हवनवची त्यवलव ओळख होत नवही. भोगैश्वया 

शिळर्नु कवय करवयचे?सर्ा येथेच रवहिवर!शसकां दर खवली हवत 

गेलव!ह ेभवष्ट्य िनषु्ट्य ऐकत असतो. हीच भवर्षव अजुानही बोलतो. 



यदु्ध केल्यविळेु दःुखच होईल म्हिनु यव शनयतकवयवाने "कवय 

शिळर्वयचे?" यवचव आढवर्व घेतो र् "िलव कवांही नको" म्हिनु 

यदु्ध करिे टवळिे योग्य सिजतो.  

 

आपली भशूिकव योग्य आह ेयवचे सिथान करतो. यव प्रशियेत 

शनशककयतेलव धिा/आदिा सांबोधतो. आपली दबुालतव सिि 

शदसवर्ी यवसवठी हव प्रयवस असतो. पि यव प्रयवसवत अज्ञवनवलव 

ज्ञवन सांबोधतो. धिवालव अधिा र् अधिवालव(अयोग्य) धिा(योग्य) 

दिाशर्तो. (भगर्तगीतव यव श्थशतलव बशुद्धची ति अर््थव 

सांबोधत.े ) यव प्रयवसवत जीर्नवचव Weakness र् Strength 

यवची ओळख नसते.  

 

Acceptance: 

 

जीर्नवतील र्व्तर् न श्र्कवरल्यविळेु आव्हवनवची ओळख होत 

नवही. यविळेु जीर्नवतील Weakness र् Strength कळत नवही. 

यव श्थतीत ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी केलेले भवष्ट्य 

Monologue असते, Dialogue (सांर्वद) नसतो. हव अजुानवचव 

Comfort zone असतो.  



“Life loses its meaning when we get stuck up in 

comfort zone. ”  

 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो. अज्ञवन कबलु करतो, तेंव्हव शनशित 

प्रश्नवर्र भगर्तगीतव सरुु होत.े सांर्वदवलव शनशित शर्र्षय शिळतो.  

 

 "अज्ञवनवलव ज्ञवन म्हि ुनको" ही अजुानवलव सिज दणे्यवत येते र् 

ज्ञवन जगी सर्ाश्रेष्ठ आह ेहव सांदिे भगर्तगीतव दतेे.  

 

भगर्तगीतेची भशूिकव: 

जीर्नवत सखु हरे् पि दःुख आले शक गोंधळतो. यवच दःुखवचे 

आव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी सांदिे आह,े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

"ईश्वर " ही सांकल्पनव ज्ञवनशर्ज्ञवनशर्रोधी आह,े व्यर्हवरवत 

शनरुपयोगी आह,े असव कवांहींचव सिज असतो. ईश्वरवचव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनविी असलेलव शनशित सांबांध भगर्तगीतव ्पि करते. 

िनषु्ट्य र् ईश्वर यवांचे नवते यव आधवरवर्रच भगर्तगीतव जगण्यवचव 



Standard िवगा सवांगते. ज्यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत 

नवही.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

िनषु्ट्य व्यर्हवरवत जगतो. हव व्यर्हवरिवगा इच्छव/गरज (State of 

want) र् सहजकवया (State of art) यव आधवरवर्र असतो. हवच 

व्यर्हवर प्रत्यि कृतीत आिण्यवसवठी र्र म्हटल्यवप्रिविे 

"अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवात Transform करवर्व लवगतो. 

अथवात यव िवगवार्र "आत्िर्ि"अर््थव असते. यव िवगवार्र 

"कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त " यव सांदभवात कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत िशक्त) 

ही Exercise होते. भगर्तगीतेतील शनष्ट्कविकवया िवस्त्र यवप्रिविे 

्पि केले आह.े यवच सांदभवात जीर्निवगवातील ज्ञवन-किा-भशक्त-

ज्ञवन ह ेcycle ्पि केले आह.े  

*ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि।्(सांियिशुक्त) 

*व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(कवयाशनिय) 

*योगसांन्सय्त किवािां। (भशक्त) 

*सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(कवयवाचे ज्ञवनवत 

शर्शलशनकरि) 

 



सांिय, भय ही दबुालतव (Weakness)असते. यविळेु बशुद्धचव 

शनिय होत नवही. म्हिनु जीर्नवत ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी 

बशुद्धयोग प्रवर्धवन आह.े ज्यविळेु "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

िवगवार्र जीर्नयवत्व शर्श्ववसवने चवलत असते. शर्श्ववस, शनभायतव, 

सवहस िशक्त Strength असते. जीर्नवतील Weakness र्र 

शर्जय शिळशर्ण्यवसवठीच यवप्रिविे भगर्तगीतव जीर्नवचव 

शर्कवसिवगा, जीर्नवची लढवई यवद्ववरव सवांगत आह.े यवसवठीच 

चवांगलेपिव, ईश्वर यवांची भशूिकव ्पि करते. र् जीर्नवत 

चवांगलेपिव, ईश्वरश्रद्धव यवचे प्रयोजन दबुालतव नसनु दबुालतेर्र 

शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी आह ेह ेभगर्तगीतव दिार्नु दतेे.  

 

*शर्कवसिवगा:शर्कवसिवगवार्र असलेलव आत्िर्ि असतो. 

्र्तःचव बांध ुअसतो, अन्सयथव ्र्तःिी ित्रु्त ्आचरि करतो.  

अनवत्िनःत ुित्तु्रे् र्तेत ्आत्िैर् ित्रु्त ्।(६-६) 

 

*लढवई:" िवि ्अनु् िर यधु्य च" ही लढवई Weakness vs 

Strength, Distress vs happiness, Ignorance vs 

Wisdom, िवनशसकतव सांदभवात बशुद्धभ्रि vs बशुद्धयोग ;कवया 

सांदभवात सकवि vs शनष्ट्कवि अिी असते,  

 



*सत (चवांगलेपि): 

चवांगलेपिविळेुच अजुान दःुखी होतो, सविवन्सय िनषु्ट्यवच्यव 

्र्वभवशर्क सांर्यीनसुवर तो ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी 

अज्ञवनवलव ज्ञवन, दबुालतेलव सिि दिाशर्तो. म्हिनु चवांगलेपिव 

दबुालतव नसनु सिि होण्यवच ेसवधन आह.े ह ेभगर्तगीतेतनु ्पि 

होते. यवच पवश्वाभशुिर्र अजुान प्रश्न करतो. जर जीर्नवची ही लढवई 

(िनचांचलतेिळेु)जिली नवही तर िविव चवांगलेपिव व्यथा जवईल 

कवय?यव प्रश्नवर्र उत्तर येते,  

 

पवथा नैर् इह नवितु् शर्नविः त्य शर्द्यते। 

न शह कल्यविकृत ्कशिद ्दगुाशतां तवत गच्छशत।।(६-४०) 

 

चवांगलेपिवचव शर्नवि नवही.  

शजज्ञवसःु अशप योग्य िब्दब्रह्म अशतर्ताते।(६-४४) 

र्तािवनजन्सिवतील चवांगलेपिव, ईश्वरश्रद्धव ही परु्ाजन्सिवतील दिे 

आह ेयविळेुच जीर्न जविनु पिुात्र्वकडे र्वटचवल करण्यवची 

ओढ असते.  

अनेकजन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशतां।(६-४५) 

 



यवप्रिविे भगर्तगीतव जीर्नवचव आदर करण्यवचव सांदिे दतेे. 

िनषु्ट्यवच्यव ठवयी असलेलव चवांगलेपिव दबुालतव नसनु िशक्त आह े

यवची ओळख दतेे. जीर्नवचव हते ु(Meaning & Purpose of 

Life)्पि करते.  

 

"Life is without meaning. You bring the meaning to 

it. The meaning of life is whatever you ascribe it to 

be. Being alive is the meaning. " 

Joseph Campbell 

 

 

* ****** 

  



 (६-४२) 

************************* 

अथर्व योशगनवि ्एर् कुले भर्शत धीितवि।् 

एतद ्शह दलुाभतरां लोके जन्सि इदृिि ्। 

************************* 

(६-४२): 

"एतद ्शह दलुाभतरां लोके जन्सि इदृिि ्" 

 (Opportunity of progress) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवांत सखुदःुख असतवत. जीर्नवांत अडचिी सर्वांनवच 

येतवत पि अडचिीर्र िवत करुन (शर्कवसिवगवार्र) प्रर्वस सरुु 

ठेर्िवरव िहविव ठरतो. अजुानवचव प्रर्वस िवत् 

थवांबतो(अजुानशर्र्षवदयोग). अजुान केर्ळ भौशतक शर्कवस जवित 

असतो, यविळेुच दःुखवने शर्चशलत होतो. दबुालतेलव सिितव 

दिाशर्तो. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. यवच पवश्वाभशुिर्र 

िनषु्ट्यजीर्नवतील शनत्य शर्कवसप्रर्वस (आत्िोन्सनशत) र् "थवांबिे" 

यवतील भदे चचेलव येतो.  

 



आत्िोन्सनशत यव सांदभवात कवयवाद्ववरे सित्र्योग अजुानवलव कठीि 

र्वटतो, तेंव्हव प्रश्न करतो, (शर्कवसिवगवार्र येिे सवध्य िवले नवही 

तर )जीर्नवतील चवांगलेपिव व्यथा जवईल कवय?यवच प्रश्नवचे 

उत्तरवत शनत्य (शर्कवस) प्रर्वसवचव उलगडव होतो. शनत्य 

शर्कवसवसवठी(आत्िोन्सनशत) प्रेरीत करीत असलेलव जन्सि यव लोकी 

भवग्यर्वन ठरतो. आत्िोन्सनशतसवठी Favorable असिवर् यव 

घरवण्यवत जन्सि घेिे भवग्यवचे ठरते. असे भवग्य िवगील जन्सिवचे 

फशलत असते.  

 

एतद ्शह दलुाभतरां लोके जन्सि इदृिि ्।(६-४२) 

 

शर्कवसप्रेरिव: 

तत् तां बशुद्धसांयोगां लभते पौर्ादशेहकि ्।(६-४३) 

 

शनत्यप्रर्वस-आत्िोन्सनशत: 

अनेक जन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशति ्।(६-४५) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 



भगर्तगीतेने येथे पनुजान्सि ही सांकल्पनव highlight केली नवही 

तर यवच जीर्नवत शर्कवसवची शनशित शदिव शिळवर्ी यवसवठी 

दःुख, अडचिीचे आव्हवन श्र्कवरिे, भय, शचांतव इ. Negative 

emotions र्र शर्जय शिळशर्िे यवचे िहत्र् highlight केले 

आह.े ज्यविळेु र्तािवन शर्कवसवची सांधी ठरेल. यवच ज्ञवनविळेु 

अध्यवत्ि यव शर्र्षयवचे जीर्नशर्कवसवतील िहत्र् ्पि होते.  

 

 * ****** 

  



 (६-४४) 

 

************************* 

परु्वाभ्यवसेन तेनैर् शर् हयते शह अर्िोअशप सः। 

शजज्ञवसःु अशप योग्य िब्दब्रह्म अशतर्ताते।। 

************************* 

 

(६. ४४): 

"परु्वाभ्यवसेन तेनैर् शर् हयते शह अर्िो अशप सः" 

 

"सखुवची प्रवशि, दःुखवची शनर्शृत्त ही िनषु्ट्यवची प्रर्शृत्त(एर्ां िनषु्ट्यः 

प्रर्शृत्तः)" असे िनषु्ट्यवच्यव प्रर्शृत्तबद्दल म्हटले आह.े भगर्तगीतव 

जीर्नवतील दःुखविी सविनव करण्यवची कलव सवांगते. 

जीर्नशर्कवसवचे पिुात्र् अनभुर्ण्यवसवठी सित्र्योग सवांगते. यवच 

सांदभवात अजुान प्रश्न करतो, जर सित्र्योग सवधलव नवही तर ह े

जीर्न व्यथा जवईल कवय?यवर्र उत्तर दतेवांनव पनुजान्सिवचव उल्लेख 

भगर्तगीतेत आह.े परु्ाजन्सिवतील चवांगल्यव किवाच्यव 

सांशचतविळेुच र्तािवनवतील जीर्नवचव प्रर्वस शर्कवसवच्यव 



पिुात्र्वकडे होतो. यविळेुच िनषु्ट्य िवनर्कल्यविवच्यव चवांगल्यव 

कवयवाकडे आकशर्षात होतो.  

 

न शह कल्यविकृत कशित ्दगुाशतां तवत ्गच्छशत।(६-४०) 

...  

परु्वाभ्यवसेन तेनैर् शर् हयते शह अर्िोअशप सः।(६-४४) 

 

परु्ाजन्सि आठर्त नसल्यविळेु पनुजान्सि ही सांकल्पनव केर्ळ 

िवनण्यवचव प्रकवर ठरते. ितृ्य ुिनषु्ट्यवलव नको असतो यवचवच अथा 

जीर्न आर्डत असते. पि जेंव्हव दःुख येते तेंव्हव ते नकोसे होते. 

िग िवत् िनषु्ट्यवलव जीर्न कशठि र्वटते. अजुान म्हितो, अिव 

(दःुखी) जीर्नवपेिव ितृ्य ुबरव!यवचवच अथा जीर्नवतील दःुख 

अजुानवलव ितृ्यपेुिवही भयवर्ह जविर्ते. यवच दःुखविी सविनव 

करण्यवचे िहत्र् र् ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. र् यवच अनरु्षांगवने 

जीर्नशर्कवसवचव िहविवगा सवांगण्यवत आलव. यव िवगवार्र दःुखवने 

शर्चशलत होत नवही . अडचिी शर्कवससांशध ठरतवत. येथे 

सकवरवत्िक असतो.  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 



सांदिे: जसव अजुान दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेलव आदिा 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो, तसेच सिवजवत िनषु्ट्य दःुख 

टवळण्यवसवठी Shortcut र्वपरत असतो. शर्कवसिवगवातील ही 

नकवरवत्िक िवनशसकतव ठरत.े यव िवनशसकतेिळेु ्र्तः तर भ्रिवत 

असतो, पि सिवजवतही भ्रि शनिवाि करतो. हीच िनषु्ट्यवची 

अज्ञवन अर््थव ठरत.े म्हिनु दःुखविी सविनव करिे िनषु्ट्यवची 

Priority( आद्य कताव्य) असली पवशहजे. केर्ळ यवच 

कवरिवसवठी अजुानवलव जवगतृ केले. र् यवच अनरु्षांगवने 

"अितृत्र्वय कल्पते" अथवात शर्कवसवचव िहविवगा, ईश्वरज्ञवन यवचे 

ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते.  

 ****** 

  



 (६-४५) 

************************* 

प्रयत्नवत ्यतिवनः त ुयोगी सांिदु्धशकल्बीर्षः। 

अनेकजन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशति।्। 

************************* 

 

 

(६-४५):"अनेकजन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशति"् 

(शर्कवसवचे सवतत्य) 

 

िनषु्ट्यजीर्न अनेक जन्सिवनांतर लवभले आह ेर् यव जन्सिवचव सन्सिवन 

केलव पवशहजे ह े(आध्यवशत्िक )तत्र्ज्ञ सवांगत असतवत. 

िनषु्ट्यजीर्नवतच जीर्नवचे रह्य र् शर्कवसवचे ज्ञवन कळते.  

 

जीर्नवची Survival भशूिकव िनषु्ट्य जवित असतो. यवत 

सखुवसवठी जगत असतो. जीर्नवत प्रश्नवांचे आव्हवन असत.े 

प्रश्नवर्र उपवय करिे आर्श्यक असते. जीर्नवतील दःुख, प्रश्न 

यवलव deal करण्यवचे ज्ञवन असेल तर शर्कवसिवगवार्र असतो. 

अन्सयथव दःुख टवळण्यवसवठी प्रश्नवलव bypass करुन जगण्यवचव 



प्रयत्न करतो. यव प्रशियेत र्तािवनवतील अिवांशतर्र उपवय म्हिनु 

्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. अजुान दःुख 

टवळण्यवसवठी अिीच भशूिकव घेतो. यव प्रयत्नवत अडथळ्यवलव 

शर्कवस, अनवदरलव आदर, अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्तो.  

 

भगर्तगीतव यवच श्थशतलव अज्ञवन सांबोशधत आह.े  

यव श्थशतचे कवरि अहांकवर असतो. यवच पवश्वाभिुीर्र " अहांकवर 

vs ज्ञवन" यव शर्र्षयवर्र भगर्तगीतव प्रकवि टवकते.  

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

 भगर्तगीतेचव हवच Opening शर्र्षय आह.े िनषु्ट्य जर ्र्तःच्यव 

अज्ञवनी भशूिकेलव ज्ञवनी ठरर्ीत असेल, तर तो ज्यव फवांदीर्र 

बसलव आह ेत्यवच फवांदीलव कवपत असतो र् ही िढु अर््थव 

ठरते.  

 

िनषु्ट्य ्र्तःच्यव जीर्नवचव आदर करतो आह ेशक अनवदर?  

ज्ञवनी आह ेशक अज्ञवनी? 

शर्कवसिवगवार्र आह ेशक अडथळव बनलव आह?े 

 



भगर्तगीतव हचे शर्शर्ध भदे(शर्कवस शक अडथळव?ज्ञवनी शक 

अज्ञवनी?) ्पि करीत आह.े  

 

्र्वशथा, लोभी म्हिजे ्र्तःचेच हीत जवििे र् त्यवसवठी आपल्यव 

चकुवांनवही योग्य ठरशर्िे ह ेआपि जवित असतो. तर ्र्तःच्यवच 

सखुवचव शर्चवर करुन जीर्नवत दःुख आले तर दःुखवलव bypass 

करुन जगण्यवचव प्रयत्न करि ेहव बेजबवबदवरपिव ठरतो. हचे 

भगर्तगीतव दिार्नु दतेे. अजुान ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो. पि यव 

प्रयत्नवत जीर्नवांच्यव िलु्यवांचव अनवदर होतो. येथे अजुान लोभी 

नव्हतव पि जीर्नवचे िलु्य जवित नव्हतव. म्हिनु अज्ञवनी ठरतो. 

यवच पवश्वाभशुिर्र म्हटल,े  

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरां अजुान।(२-२) 

 

सिवजवत (्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी )असेच भवष्ट्य ्र्तःलव 

"ज्ञवनी" सिजनु बोलल्यव जवते. तसेच आपलव ्र्वथा शसद्ध 

करण्यवसवठी अिवच भवष्ट्यवचव उपयोग होतो. असे भवष्ट्य ज्ञवन ठरत 

नसनु िनषु्ट्यवच्यव Survival भशूिकेतील भवष्ट्य असते. म्हिनु 

र्व्तर्वचव श्र्कवर करिे ह ेयव अज्ञवनवतनु बवहरे पडण्यवचे प्रथि 

पवऊल ठरते.  

 



अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो. ज्यव कवयवात दःुखच शदसत आह ेते 

योग्य कसे? हव त्यवचव प्रश्न असतो. यवच प्रश्नवचे उत्तरवत जीर्नवचे 

रह्य कळते.  

*ज्ञवनी/श्रेष्ठ जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवार्र असतवत. हव िवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते"(अितृांगिय) असतो. िनषु्ट्यवचे िवश्वत परुुर्ष 

तत्र् र् परुुर्षोत्ति (ईश्वर)यवलव जोडिवरव "अितृांगिय" हव िवश्वत 

रवजिवगा असतो.  

  

*जीर्नशर्कवसवत Survival vs. आत्िोन्सनशत हव भेद कळतो. यव 

िवगवार्र "आत्िर्ि "असतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. 

कवयवाचव एक(दृढ) शनिय असतो. आत्िर्ि अर््थेत ्र्तःचव 

बांध ुठरतो. तर िनोर्ि अर््थेत ्र्तःचव ित् ुठरतो. ्र्तःचवच 

्र्तः अडथळव बनतो. "आत्िोन्सनशत" म्हिजेच िनषु्ट्यजीर्नवत 

शर्कवसवचे सवतत्य असिे .  

 

अजुान यवच पवश्वाभिुीर्र प्रश्न करतो, आत्िोन्सनशत सांदभवात 

शर्कवसिवगवार्र येिे जिले नवही तर ढगफुटीप्रिविे जीर्न व्यथा 

सिजवर्े कवय? 

 



ह ेजीर्न म्हिजे िवश्वत तत्र्वलव िरीर ह ेसवधन शर्कवसवसवठी 

लवभले आह.े चवांगले कवया व्यथा जवत नवही. िवश्वत तत्र्वचव हव 

प्रर्वस अखांड असतो. अनेक जन्सिवच्यव िशुद्धनांतर जे यव शर्श्ववत 

कवयारत आहते ते िहवपरुुर्ष, िहविवनर् म्हिनु आपि ओळखत 

असतो.  

 

प्रयत्नवत ्यतिवनः त ुयोगी सांिदु्धशकल्बीर्षः। 

अनेकजन्सिसांशसद्धः ततो यवशत परवां गशति।्।(६-४५) 

 

सखुदःुख यव सांदभवात दःुखवलयवलव सखुवलय करण्यवसवठीच 

िवश्वत शर्कवसिवगवाचे प्रयोजन आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

 

Survival िवगवात किा घडतच असते. व्यर्हवरवत किा घडतच 

रवहिवर. हचे किा शर्कवसवचे सवधन आह.े किवाची सकवि 

िवनशसकतव Vs शनष्ट्कवि िवनशसकतव यवतील भेद र् िहत्र् 

जविण्यवसवठी िवश्वत शर्कवसिवगा भगर्तगीतव सवांगत आह.े  



 

्र्तःच्यव जीर्नवतील र्व्तर् श्र्कवरले तरच जगवतील ज्ञवनवचव 

उपयोग करतव येतो. ज्यव अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य अडथळ्यवलव शर्कवस 

म्हितो, अहांकवरवलव ्र्वशभिवन-आत्िसन्सिवन म्हितो, अज्ञवनी 

भशूिकेलव ज्ञवनी म्हितो, त्यवच अज्ञवनवर्र भगर्तगीतव प्रकवि 

टवकते. यवचवच अथा िनषु्ट्यजीर्नवत ज्ञवनवची भशूिकव हवच 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े ज्ञवन यव सांदभवातच शर्श्ववतील र् 

िवनर्जीर्नवतील" ईश्वर" ही सांकल्पनव भगर्तगीतव प्रकृशतच्यव 

शर्ज्ञवनवसह ्पि करते. र् यविळेुच िनषु्ट्यवलव िवश्वत 

शर्कवसिवगवाचव (अितृत्र्वय कल्पते) बोध होतो.  

 

यवप्रिविे भगर्तगीतव िनषु्ट्यवच्यव गिुवत्िक शर्कवसवत किा र् ज्ञवन 

यवांची भशूिकव ्पि करत.े  

 ********* 

  



(६-४६) 

************************ 

तपश्र्भः् अशधको योगी ज्ञवशनभ्यःअशप ितोअशधकः। 

कशिाभ्यि अशधको योगी त्िवत ्योगी भर्वजुान।। 

************************ 

 

(६-४६) : 

" त्िवत ्योगी भर्वजुान" 

 

किवाद्ववरे प्रवशि, इच्छवपशुता हव व्यर्हवर िनषु्ट्य जवित असतो. तर 

किवाद्ववरे सांन्सयवस(अकतवा, अकिा-Free from attachment of 

pain) ह ेज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. यवसवठी "योगसांन्सय्तकिवािां" 

यव िब्दवचे प्रयोजन केले. किवाद्ववरे योग, किवाद्ववरे सांन्सयवस ह ेदोन्सही 

िब्द ऐकुन अजुान गोंधळतो र् शनशित श्रेय्कर कवय? ह े

शर्चवरतो.  

 

१. किा: 

किवाद्ववरेच शर्कवस होतो.  

आरुरुिो िनेुःयोगां किा कवरिि ्उच्यते।(६-३) 



२. योग: 

योग ही दःुखवन्सत िशक्त आह.े यविळेु शर्चशलत होत नवही. 

योगवभ्यवसवने िनवर्र शनयांत्ि येते. तर किायोगवत कवयवाचव 

एकशनिय करुन सित्र्योगवने कवया करतो.  

३. शनियवचे बळ: 

िनवर्र शनयांत्ि असल्यविळेु कवयवाचव एकशनिय होतो. िवांत 

असतो. अिवांती म्हिजेच चांचलत्र्. चांचलत्र्विळेु शनिय होत 

नवही.  

अ)जीर्निलु्य:े 

्र्वर्लांबन, र्चन, ्र्धिा इ. जीर्निलु्यवांिळेु कवयवाचव शनिय 

होतो. रविवयिवत र्चन पवळिे दिरथ िहवरवजवांनव अर्घड गेले. 

तर ्र्धिा जविनु श्रीरविवचव त्र्रीत शनिाय िवलव.  

धरि धरुीन धरि गशत जवनी।कहउे िवत ुसन अशत िदृ ुबवनी। 

शपतवां दीन्सह िोशह कवनन रवज।ूजहॅ ां सब भवांशत िोर बड कवज।ू 

ब)बशुद्धयोग: 

बशुद्धयोगशनषे्ठिळेु कवयवाचव शनिय होतो. द्वन्सद्विकु्त असतो, शनष्ट्कवि 

किा करतो. कवयवाद्ववरे योग ह ेकवयाकौिल्य सवध्य होते.  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 



 

४. िवांशत: 

यु् जनैर्ां सदव आत्िवनां योगी शनयतिवनसः। 

िवांशत शनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।।(६-१५) 

 

तपश्र् असो, शर्द्ववन असो, कतृात्र्र्वन असो, योगी होिे अशधक 

श्रेय्कर आह.े जीर्नशर्कवसवत यवसवठीच प्रयत्निील असवर्े. 

यविळेु आत्ििशुद्ध होते, िवांती शिळते.  

 

प्रयत्नवत ्यतिवनः त ुयोगीसांिदु्ध शकशल्बर्षः।.. (६-४५) 

तपश्र्भः् अशधको योगी ज्ञवशनभ्यःअशप ितोअशधकः। 

कशिाभ्यि अशधको योगी त्िवत ्योगी भर्वजुान।।(६-४६) 

 ******* 

 

(६-४६):  

"कशिाभ्यि अशधको योगी त्िवद ्योगी भर्वजुान " 

( life : Journey cum battle) 

*Journey of life 



*Journey cum battle:(Journey transformed into 

battle. ) 

*Battle 

 

प्रत्यि यदु्धकवया अजुानवचे शनयतकवया असते. यवद्ववरे जीर्नवच्यव 

यदु्धवलव (Internal battle)भगर्तगीतव highlight करते. किा 

यव battle चे सवधन असते. जीर्नप्रर्वस आशि battle यवांचव 

सिन्सर्य भगर्तगीतेने सवधललेव आह.े हे battle "बांधन vs िोि 

" असे असते.  

 

**Journey of life : 

ही सशृि द्वन्सद्ववने (अांधवर-प्रकवि)भरलेली आह.े  

 जीर्नप्रर्वस यव सांदभवात िनषु्ट्यजीर्नवत योग्य-अयोग्य, चवांगले-

र्वईट, धिा-अधिा, यि-अपयि, सखु-दःुख ह ेद्वन्सद्व जीर्निवगवाचव 

आधवर ठरतवत. यवच द्वन्सद्ववचव आधवर आपलव िवगा चकुीचव आह े

ह ेशसद्ध करण्यवसवठी अजुानवने घेतलव. अजुान दःुखविळेु शनशककय 

होतो र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन सवांगतो.  

 

जीर्निवगवातील ज्ञवनवची भशूिकव शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी 

शक िवगा पक्कव करण्यवसवठी असवर्ी? अथवात कवयाशनिय 



करण्यवसवठी ज्ञवन?हव प्रश्न यथेे उपश्थत होतो म्हिनु 

जीर्निवगवातील ज्ञवनवचे िहत्र् कळण्यवसवठी भगर्तगीतव किवाचे 

िहत्र् ्पि करते. "ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि"् ज्ञवनवने सांिय शिटुन 

कवयवाचव एकशनिय होतो. किायोगवसवठी (योगसांन्सय्तकिवािां) 

कवयवाचव एकशनिय असतो.  

 

**Journey cum battle: 

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

जीर्नप्रर्वसवत "िवि ्अनु् िर "हव सांदभा ईश्वरभशक्त असव होतो.  

 

ते द्वन्सद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।(७-२८) 

Battle यव सांदभवात ह ेbattle द्वन्सद्व vs. शनद्वान्सद्व असे असते. अथवात 

जीर्नप्रर्वसवत चवांगले र्वईट किा यव सांदभवात शनद्वान्सद्व असतो. 

(Journey transformed into battle. ) 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 



*प्रर्वसवत Destination चे िहत्र् असते. यवच हतेनेु किवापेिव 

योगी श्रेष्ठ म्हटले आह.े अथवात यव logic िळेु "योगः किास ु

कौिलि ्" अथवात कवयाकौिल्य Define होते.  

 

कशिाभ्यि अशधको योगी त्िवद ्योगी भर्वजुान।(६-४६) 

 

**Battle : 

"योगः किास ुकौिलि ्"अथवात ह ेbattle शर्शर्ध प्रकवरे 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

१. दबुालतव vs सिितव 

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकतीकरि ्अजुान।(२-२) 

क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते।(२-३) 

 

तिुी भशूिकव श्रेष्ठवांनव अिोभशनय, ्र्गा र् शकती यवपवसनु र्ांशचत 

करिवरी आह.े िनोदबुालतव तलुव िोभत नवही.  

२. िनोर्ि vs आत्िर्ि 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनोअनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञव र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 



र्वर् यवने नवर् र्हवर्ी तिी जीर्नयवत्व असिे ही िनोर्ि श्थशत 

ठरते.  

३. ति vs सत 

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 

 त ुशनद्वान्सद्व, सवशत्त्र्क, शनष्ट्कवि, आत्िर्ि हो. हव श्रेष्ठवांचव िवगा.  

४. चांचल vs. कवयवाचव एकशनिय 

व्यर्सवय आशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनांतवि बदु्धयोः अव्यर्सवशयनवि ्।।(२-४१) 

यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय असतो.  

५. सकवि vs शनष्ट्कवि किा असते.  

जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।(३-४३) 

६. सविवन्सय vs श्रेष्ठ 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

िनषु्ट्य सविवन्सयच असतो. श्रषे्ठ प्रर्वसवत व्यशथत होत नवही. म्हिनु 

ह ेbattle सविवन्सय vs श्रेष्ठ असे असते.  

 ****** 

  



 (६-४७) 

************************* 

योगीनवि ्अशप सरे्र्षवां िद ्गतेन ्अन्सतरवत्िनव। 

श्रद्धवर्वन ्भजते यो िवां स िे यकु्ततिो ितः।। 

************************* 

(६-४७): 

"श्रद्धवर्वन ्भजते यो िवां स िे यकु्ततिो ितः" 

(बशुद्धयोग :द्वन्सद्व vs शनद्वान्सद्व) 

 

िनषु्ट्य व्यर्हवरवत किा करीत असतो. ह ेकिा करतवांनवही ईश्वरवची 

भशूिकव भगर्तगीतव ्पि करते र् ईश्वरवची शनशित ओळख दरे्नु 

त्यवच्यव शनत्य भशक्तचे िवस्त्र सवांगते. यव शनत्य भशक्तसवठी बशुद्धयकु्त 

(Right mental attitude) िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

 

Right Mental Attitude 

Nothing can stop the man with the right mental 

attitude from achieving his goal; nothing on earth 

can help the man with the wrong mental attitude. 



Bhagwatgeeta is about transformation for Right 

Mental Attitude.  

 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतां अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

बशुद्धयकु्त असिे हव सां्कवर आह.े  

दरेुि शह अर्रां किा बशुद्धयोगवत ्धनांजय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

* शनत्य आत्िर्ि असि े

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

*शनद्वान्सद्व असिे(द्वन्सद्व vs शनद्वान्सद्व battle) 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

*शनद्वान्सद्व अथवात कवयवाचव एकशनिय असिे.  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

*शनष्ट्कवि किा 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 



*सखुी जीर्न 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्।(५-१२) 

 

 

( द्वन्सद्व vs. शनद्वान्सद्व 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोःन र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

When we don't live with clear intentions, many 

people can be pulled down a destructive path by 

circumstances, become victim of dualistic paradigm 

behaviors.  

 

Ignorance: 

Nobody thinks that they're evil or bad, they think 

that they're doing the right thing. So many people in 

the world would rather stay in a situation that's 

painful but familiar because they're comfortable 

with it. Not a lot of people have the strength or heart 



to realize when something's not good for them and 

to turn around and be alone.  

 

 By developing clear purpose and intentions and 

following these to the best of our ability, we can 

shift from dualistic old paradigm behaviors to 

develop healthier, more harmonious ways of living 

with each other. ) 

 

****** 

  



  

भगर्दगीतव 

 

 

 

 

 

अध्यवय ७ ज्ञवनशर्ज्ञवनयोग 

  



अध्यवय ७ ज्ञवनशर्ज्ञवनयोग 

 

 

भगर्तगीतव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव शर्र्षय आहे, र्वदवचव शर्र्षय नवही, ह े

ज्ञवनशर्ज्ञवनवतनु ्पष्ठ होते. अजुानवच्यव प्रश्नवांचे सशर््तर शनरवकरि 

श्रीकृष्ट्ि करीत आह,े यवतनु िहत्र्वच्यव शर्र्षयवचव उल्लेख िवलव 

तर त्यव शर्र्षयवचे सशर््तर ्पशिकरि करीत आह.े ६व्यव 

अध्यवयवत जीर्नवतील िवश्वत तत्र्वचव प्रर्वस ह ेरह्य सवांशगतले 

र् ईश्वरगशतत असलेलव योगी श्रेष्ठ म्हटले. यवच सांदभवात 

ज्ञवनशर्ज्ञवनसह ्पशिकरि यव अध्यवयवत आलेले आह.े  

 

E=mC2(Square) असे उजवा र् जड यवचे रह्य आई ा्ं टवईनने 

उलगडल.े तर जीर्नशर्कवसवसवठी उजवारुपवांत ईश्वर यव सांजे्ञने 

भगर्तगीतव हचे रह्य उलगडते.  

 

श्रद्धवर्वन िनषु्ट्य ईश्वरवलव दरे्तवरुपवत (िवनशुर्षि ्तनिु ्

आशश्रतवः)भजत असतो. भजिवर् यव भक्तवांतील भेद यवांत ्पष्ठ 

करतवत. श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, लोक शसद्ध होण्यवसवठी ईश्वरवलव 

भजतवत. अिव हजवरो भजिवर् यवत एखवदव शसद्ध होतो. अिव 

हजवरो शसद्धवांतनु एखवदवच तत्र्तः ईश्वरवलव जवितो.  



यव अध्यवयवत िखु्य दोन शर्भवग येतवत.  

७. १. सशृिचे र्व्तर् Existence 

७. २. जीर्नशर्कवस प्रशियेत ईश्वरवचव आश्रय 

 

७. १ Existence 

*Physical existance  

*Consciousness domain 

*Spiritual domain 

*State of spiritual existance 

*Psychological domain 

 

पांचिहवभतु(ेPhysical) र् िन, बशुद्ध, अहांकवर 

(Consciousness) ही अिप्रकृशत म्हिनु ओळखल्यव जवते. यव 

प्रकृशतपशलकडे श्रेष्ठ ईश्वरवची अव्यक्त उजवा आह,े ज्यवद्ववरव सशृिचे 

धवरि होते. (Spiritual). यवप्रिविे सशृितील जड र् चेतन 

र््तुांचव िळु स्रोत आह.े यवच िवश्वत तत्र्वांिध्ये सर्ा जग 

िण्यवप्रिविे ओर्लेले आह.े  

 

*State of Spiritual existance सत्र्भवर् 



 

पवण्यवतील रस, सयुाचांद्रवची प्रभव, ॐ, िब्द, परृ्थर्ीचव सगुांध, 

अशग्नतील तजे, जीर्न र् सनवतन बीज, तप, बशुद्धर्वनवची बशुद्ध, 

तेजश्र्चे तेज तसेच जगतकल्यविवलव पोर्षक भवर्(कवि यव 

िब्दवतील सकवरवत्िक र् नकवरवत्िक बोध) र् बलर्वनवचे बल 

यवच उजवातत्र्वांचे श्रेष्ठ भवर् (सत्र्भवर्) आहते.  

 

*Psychological domain िनोर्ैज्ञवशनक िेत् र् ईश्वर 

 

प्रकृशत सत,् रज र् ति अिव शत्गिुवत्िक भवर्वने बनलेली आह.े 

यव भवर्वांचव िवनशसकतेर्र पररिवि असतो. हव पररिविच िवयव 

म्हिनु ओळखल्यव जवतो. िवयेने बद्ध असल्यविळेु ईश्वरवचे िवश्वत 

तत्र् जवित नवही. दजुान िलव कोित्यवच रुपवांत जवित नवहीत र् 

यव िवयेतच अडकुन अखेरपयांत बद्ध असतवत. पि ईश्वरवचे सत्य, 

िवश्वत तत्र् जवििवरे, त्यवचव जीर्नवांत आश्रय करुन यव िवयेर्र 

शर्जय शिळशर्तवत.  

 

दरै्ी शह एर्षव गिुियी िि िवयव दरुत्ययव। 

िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवां एतवन ्तरशन्सत ते।।(७-१४) 

---- 



७. २ जीर्नशर्कवस प्रशियेत ईश्वरवचव आश्रय 

 

प्रत्यि व्यर्हवरवतील कवया र् ईश्वरवचव आश्रय यव दोहोंचव सिन्सर्य 

भगर्तगीतेने सवधलव आह.े यव सांदभवात खवलीलप्रिविे शर्र्ेचन 

आह.े  

*ईश्वरभक्त र् ज्ञवनी (Wisdom) 

*दरे्तवभक्त र् ईश्वर 

*व्यर्हवरकवयवात द्वांदिशुक्तचे तत्र्(Nonduality) 

*अांतकवळवपयांत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय 

 

*ईश्वरभक्त र् ज्ञवनी (Wisdom) 

Wisdom can be defined as the capacity of an 

individual to integrate idealism and realism with 

value adding actions.  

 

चवांगले र् शनशर्षद्ध यविधनु चवांगले कवया करिवरे चवर प्रकवरचे भक्त 

असतवत.  

१. आता: (दःुखिशुक्तसवठी) 

२. अथवाशथा: (भोगैश्वया इच्छुक) 



३. शजज्ञवस:ु (ज्ञवनवचे इच्छुक) 

४. ज्ञवनी: (ईश्वरवची ओळख जविनु प्रत्यि ज्ञवनवचव अनभुर् 

करिवरे) 

यविध्ये ज्ञवनी श्रेष्ठ असतो, तो ईश्वरवच्यव उच्चति गशतत असतो. ह े

जग र्वसदुरे्िय आह ेह ेजवििवरव हव ज्ञवनर्वन असतो. अनेक 

जन्सिवनांतर असे दलुाभ जीर्न लवभिवरव हव िहवत्िव असतो.  

 

*दरे्तवभक्त र् ईश्वर 

 

िनषु्ट्यवलव व्यर्हवरवत शसशद्ध(फल, यि) शप्रय असते. यवचव सरळ 

सखुविी सांबांध जोडतो. म्हिनु श्रदे्धने दरे्तव भजत असतवत. 

त्यवलव घडिवरे लवभ अप्रत्यि ईश्वरवचीच शनशिाशत असते.  

 येथे ईश्वरवची िवश्वत, अव्यय, कतवा, भतवा अिी ओळख नसते. 

म्हिनु ियवादव येते. दरे्वांचे भक्त दरे्वांनवच शिळतवत, तर ईश्वरवचे 

भक्त ईश्वरधविवचवच प्रर्वस करतवत.  

 

अन्सतर्त्त ुफलां तेर्षवां तद ्भर्शत अल्पिेधसवि ्। 

दरे्वन ्दरे्यजो यवशन्सत िद ्भक्तव िवि ्अशप।।(७-२३) 

 



यवांत ईश्वरश्रद्धव ही Strength असते. यवच Strengthचव उपयोग 

ईश्वरज्ञवन जविनु व्यर्हवरकवयवातील द्वांद र् शनद्वांद भेद जवििे र् 

योग्य िवगवार्र प्रर्वस करिे आर्श्यक असते.  

 

*िवगवातील द्वांद र् शनद्वांद भेद (Nonduality) 

इच्छवदे्वर्ष सितु्थेन द्वांदिोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परतप।।(७-२७) 

एर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि ्। 

ते द्वांदिोहशनिुाक्तव भजन्सते िवां दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

अथवात सकवि श्थतीिळेु इच्छवदे्वर्ष द्वांदवलव िोहर्ि होर्नु 

सविवन्सय लोकवांची जीर्नयवत्व चवल ुअसते. पि जे ईश्वरवचे ज्ञवन 

जविनु चवांगले कवया करतवत, ते पवपिकु्त असतवत र् ईश्वरवची भशक्त 

करुन द्वांदिोहिशुक्त सवधत असतवत.  

 

चवांगले कवया करिवरव अजुान द्वांदर्ि होतो. यवच िवगवात 

द्वांदिोहिशुक्त सवधण्यवसवठी ईश्वरज्ञवन जविनु भशक्तचे िहत्र् येथे 

सवांशगतले. यवच ज्ञवनवचव आश्रय अांतकवळवपयांत असतो.  

 



*अांतकवळवपयांत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय 

 

ईश्वरवचव शनत्य आश्रय िवल्यवने जीर्नवची जरविरि अर््थव 

(दःुखिकु्त)सहज पवर पडते. जीर्नप्रर्वसवत ते ब्रह्म, अध्यवत्ि, किा 

यवशर्र्षयी सांपिुा ज्ञवन र् िहत्र् जवित असतवत.  

 

यव सशृितील जड(िर) र् चेतन (िवश्वत)तत्र्, अशधभतू र् 

अशधदरै् तत्र्वद्ववरव ईश्वरवची भशूिकव जवितो,  

तसेच कवयाकवरि भवर् अशधयज्ञ तत्र्वद्ववरव अांतकवळी जवितो.  

(पढेु अिरब्रह्मयोग अध्यवयवत ब्रह्म, अध्यवत्ि, किा र् अशधभतू, 

अशधदरै्, अशधयज्ञ यव िब्दवांचे ्पशिकरि अजुान िवगतो . ) 

 

 

******************** 

  



अध्यवय ७-िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

७. २/१ : "ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनां इदां र्िवशि ते अिेर्षतः" 

(७. २)/२: 

"यद ्ज्ञवत्र्व न भयूो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते" 

(The end of knowledge to be known) 

(७-३) : 

"यततवि ्अशप शसद्धवनवां कशित िवां रे्शत्त तत्त्र्तः" 

(ईश्वरवची ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात ओळख र् अध्यवत्ि) 

७. ४: 

"अहांकवर इशत इयां िे शभन्सनव प्रकृशतः अिधव" 

(७-६) : 

"अहां कृत््न्य जगतः प्रभर्ः प्रलयः तथव" 

(ईश्वरवचव शनत्य आश्रय:अनन्सयभक्त) 

(७-७)/१: 

"ित्त परतरां न अन्सयत ्शकश्चत ्अश्त धन्जय" 

 (ज्ञवनी) 

(७-७)/२ : 

"िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेू् िशिगिव इर्" 



(जीर्नयवत्ेत ईश्वरवचव आश्रय) 

७-७/३ : 

" िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेु् िशिगिव इर्" 

(शर्श्ववचे सांचलन) 

७. १४/१ : 

"दरै्ी शह एर्षवां गिुिशय िि िवयव दरुत्ययव" 

७. १४/२: 

"िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवां तरशन्सत त"े 

७. १६/१: "चतशुर्ाधव भजन्सत ेिवि ्" 

(७. १६)/२: 

"आतो शजज्ञवस ुअथवाशथा ज्ञवनी च भरतर्षाभ" 

७. १७/१ : 

"तेर्षवां ज्ञवनी शनत्ययकु्त एकभशक्तः शर्शिष्ट्यत"े 

(जगवतील ज्ञवनशर्ज्ञवन र् िवनर्कल्यवि) 

७. १७/२: 

"शप्रयो शह ज्ञवशननो अत्यथां अहां स च िि शप्रयः" 

७. १८/१ : "ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्" 

७. १८/२ : 



"उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्" 

( ईश्वर : ज्ञवनवचव स्त्रोत ) 

(७. १८)/३: 

"आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति"् 

(उजवा आशि गशत ) 

(७-१९)/१: 

"बहुनवां जन्सिनवि ्अन्सते ज्ञवनर्वन ्िवां प्रपद्यते" 

७. १९/२: "र्वसदुरे्ः सर्ाशिशत"  

(७-१९)/३ शर्र्षय ६८२ : 

" र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः" 

("िहवत्िव " The great people of the word) 

७. २३: 

" दरे्वन ्दरे्यजः यवशन्सत िद ्भक्तव यवशन्सत िवि ्अशप" 

(७-२४) : 

"परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि अव्ययि ्अनतु्तिि"् 

(जीर्नवतील ज्ञवनअज्ञवन) 

(७-२७)/१: 

"इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत" 



(७-२७)/२ : 

"सर्ाभतूवशन सम्िोहां सगे यवशन्सत परांतप " 

[सविवन्सय जीर्न (प्रकृशत) vs श्रेष्ठ जीर्न (सां्कृशत)] 

(७. २८)/१:"येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि"् 

७. २८/२ : 

"ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः" 

(७-२९)/१: 

"जरविरििोिवय िवि ्आशश्रत्य यतशन्सत ये" 

(जो सखुिे सशुिरन करे तो दखु कवह ेहोय) 

(७-२९)/२: 

"ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्िां किा अशखलां" 

(Life journey &Role of Work) 

(७. ३०): 

"सअशधभतूअशधदरै्ां िवां सअशधयज्ञां च ये शर्दःु" 

** 

  



(७-२) 

******************** 

ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनां इदां र्िवशि ते अिेर्षतः। 

यद ्ज्ञवत्र्व न इह भयुो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते।। 

******************** 

 

(७. २): "ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनां इदां र्िवशि ते  

 अिेर्षतः" 

 

ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनां इदां र्िवशि ते अिेर्षतः। 

यद ्ज्ञवत्र्व न इह भयुो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते।।(७-२) 

भगर्तगीतेतील ज्ञवनवलव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर आहे, हे 

श्रीकृष्ट्िवने र्रील सांदिेवतनु ्पि केले.  

 

"The man of science has learned to believe in 

justification, not by faith, but by verification. " 

Thomas Henry Huxley,  

 



एकव रवजवने सवधलुव आपल्यव रवज्यवतील शर्कवसवचे दिान 

घडशर्ल.े दरे्ळे, धिािवळव दवखशर्ल्यव. िवगवात गरीब, कृि, 

उपविी लोकवांची र््ती आढळली. सवधनेु यवचे कवरि शर्चवरले. 

ह ेत्यवांचे परु्ाजन्सिवचे नशिब आह,े असे रवजव उत्तरतो. शर्कवसवचे 

श्रेय ्र्तःकडे र् गररबीचे खवपर इतरवांर्र कुिवर्र तरी फोडतो. यव 

प्रज्ञवर्वदी सांर्यीतनु िनषु्ट्य दरे्वलवही सोडत नवही.  

 

र्तािवनवत सिवजवत अिवच आदिवार्र चचवा होतवत. सिवजवतील 

अडचिीसवठी िवसन जबवबदवर म्हिनु रवजशकय पिवर्र दोर्ष 

ढकलतवत. अथवात कोित्यवही प्रश्नवलव रवजशकय बनर्तवत.  

 

प्रज्ञवर्वदी सांर्यीत कुिवलव, कुिवच्यव भवष्ट्यवलव सिथान करवयचे र् 

कुिवलव, कुिवच्यव भवष्ट्यवलव शर्रोध करवयचव ह ेआधीच ठरले 

असते.  

 

यव पवश्वाभिुीर्र प्रज्ञवर्वदी सांर्य र् ज्ञवनशर्ज्ञवन यवांतील भेदच 

भगर्तगीतेने सर्ाप्रथि नजरेस आिनु शदलव. प्रज्ञवर्वदी सांर्यीिळेु 

सांर्वद होत नवही. अजुानवने र्तािवनवतील र्व्तर् श्र्कवरले, 

तेंव्हवच सांर्वद सरुु िवलव.  

 



यज्ञवद्ववरे दरे्तव भशक्त र् यवद्ववरव पर्पर सहकवया सवधिे, यव परुवतन 

Logicचे आधवरवर्र किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त अथवात शनष्ट्कवि किवाचे 

प्रयोजन केले. दृढतेने र् शनषे्ठने किा घडण्यवसवठी शनष्ट्कवि किा र् 

यवसवठी किवात यज्ञभवर् यवच े्पशिकरि आहे.  

 

सत, रज, ति यव शत्गिुवने प्रकृशत बद्ध असते. ह ेप्रकृशतचे शर्ज्ञवन 

आह.े यवचे अव्यक्त ्र्रुप र् यव प्रकृशतच्यव अव्यक्तवपशलकडे 

असलेले सनवतन सत्य (अव्यक्तःअव्यक्तवत ्सनवतन ्) परुुर्षोत्ति 

(ईश्वर, गिुवतीत) असे प्रकृशत-परुुर्ष ज्ञवन आह.े यवप्रिविे जीर्नवचव 

Goal ईश्वर आह,े यव आधवरवर्र शर्कवसवचव िहविवगा 

(अितृांगिय) ठरतो. यव िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त असते. 

यवांतील ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत ठरतो. (सर्ाकिा अशखलां पवथा 

ज्ञवने पररसिवप्यते) 

 

र्तािवन शनशर्ार्वद ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े आपि सिहुवत जे भवष्ट्य 

करतो, त्यवलवही ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर असेल तरच सांर्वद होतो. 

कवय आह?े र् कवय हर्?े यवतनु चचेचव शर्र्षय ठरतो. प्रश्नवची 

पवरदिाकतव असते. प्रश्नवचे शनदवन िवले तर उपवय शिळतो. 

यवसवठी सांर्वदवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन जवििे आर्श्यक असते.  

Transformation of irrelevent talk into Dialogue.  



प्रश्नवलव ज्ञवनशर्ज्ञवनवची बठैक शिळण्यवसवठी श्रीकृष्ट्िवने सर्ाप्रथि 

प्रज्ञवर्वदी सांर्य र् सांर्वदवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर यवांतील भेद 

दिाशर्लव. र् यवच सांर्वदवसवठी र्तािवनवतील र्व्तर्वचव श्र्कवर 

यवचे िहत्र् दिाशर्ले.  

 

"We cannot change anything until we accept it. 

Condemnation does not liberate, it oppresses" 

Carl Jung 

 

(७. २): 

"यद ्ज्ञवत्र्व न भयूो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते" 

(The end of knowledge to be known) 

 

शर्ज्ञवनवत दररोज भर पडत असते. ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव किवची व्यवशि 

र्वढते. सिवजसांचलनवत यवच ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव उपयोग होतो. 

सिवजव्यर््थेचव िनषु्ट्य घटक असतो. िनषु्ट्य यवच ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

(त्यवच्यव Perception नसुवर) शर्कवसवत(जीर्नवचे सांचलनवत) 

प्रत्यिपिे र्व अप्रत्यिपिे उपयोग करतो.  

 



कोितवही िनषु्ट्य त्यवलव जीर्नवशर्र्षयी जसे ज्ञवन असेल तसवच 

जगत असतो. अजुान शर्द्ववन, कतृात्र्र्वन, िरु होतव पि 

जीर्नवशर्र्षयी त्यवलव जे ज्ञवन असते त्यवचव उपयोग तो यदु्धिेत्वर्र 

करतो. हव उपयोग चकुीच्यव पद्धतीने होतो. शनशककयतेचे सिथान 

करण्यवसवठी, ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. 

्र्तःच्यव शर्कवसवत हव Barrier असतो. यविळेुच 

जीर्नसांचलनवतील ज्ञवन हव शर्र्षय पटलवर्र येतो र् भगर्तगीतव 

शर्ज्ञवनवसह ह ेज्ञवन ्पि करते. यवच सांदभवात जीर्न सांचलनवतील 

अांशति ज्ञवन यव ज्ञवनवलव म्हटले आह.े हचे ज्ञवन अध्यवत्िज्ञवन 

म्हिनु ओळखल्यव जवते.  

 

ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनां इदां र्िवशि ते अिेर्षतः। 

यद ्ज्ञवत्र्व न भयूो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते।।(७-२) 

 

एखवदव कवरखवनव चवलवर्व तसे शर्श्ववचे सांचलन सरुु असते. यव 

शर्श्ववत घटनव घडतवत र् शनसगाशनयिवनसुवर Automatic 

सांचलनकवया सरुु असते. यव शर्श्वसां्थेचव िनषु्ट्य एक घटक 

असतो. यव सांचलनवत प्रकृशत(शनसगा) र् ईश्वर(परुुर्षोत्ति) ह ेदोन 

िहत्र्वचे घटक असतवत. सांचलनवत ईश्वरवची भशूिकव अध्यिवची 

असते, तर प्रकृशतची भशूिकव व्यर््थवपकवची असते.  



ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि।् 

हतेनुव अनेन ्कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

 

व्यर््थवपक बदलत असतो, तर अध्यि िवलक असतो, कवयि 

असतो. यवच ईश्वरवचव अांि िनषु्ट्यवच्यव हृदय्थवनी असते . यवच 

आधवरवर्र"अितृत्र्वयकल्पते" (अितृांगिय) हव िनषु्ट्यवच्यव 

शर्कवसवचव रवजिवगा बनतो. यव िवगवार्र ईश्वरवलव (अध्यिवलव) 

कवया सिशपात होते. हीच ईश्वरभशक्त असते.  

भगर्तगीतव यवच ईश्वरवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह ्पि करते. अिप्रकृशत 

र् त्यवची "अव्यक्त" परव प्रकृशत यवपवसनु जीर्भतूवांची धवरिव होते. 

ईश्वर यवच अव्यक्तवहुन श्रेष्ठ अव्यक्त ठरते.  

अपरव इयां इतः त ुअन्सयवां प्रकृशतां शर्शद्ध िे परवि।् 

जीर्भतूवां िहवबवहो ययव इदां धवरयते जगत ्।। (७-५) 

परः त्िवत ्त ुभवर्ो अन्सयो अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः।(८-२०) 

सशृिसांचलनवतील सर्ा शर्धवयक, उजवार्वन सिदृ्ध िशक्त यवच 

ईश्वरवच्यव शर्भशूत आहते. अथवात सशृिसांचलनवत ईश्वररुपवने 

शर्धवयक Energy कवयारत असते. यवलव सकवरवत्िक Energy 

म्हिनु सिवज ओळखत असतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 



ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः।(११-५५) 

ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे चवर levelर्र भक्त असतवत. (आता, 

अथवाशथा, शजज्ञवस,ु ज्ञवनी). यवतील ज्ञवनी(अव्यक्त) ईश्वरवचे ज्ञवन 

जवितो र् व्यर्हवरवत कवयारत असलव तरी ईश्वरवचेच 

(शर्धवयक)कवया करीत असतो. यविळेु िवगवात शर्चशलत होत 

नवही.  

Default व्यर्हवरिवगा र् रवजिवगा यवत कवया(State of art) 

Common असते. व्यर्हवरिवगवात कवयवाची सकवि िवनशसकतव 

असते, तर रवजिवगवार्र शनष्ट्कवि िवनशसकतव असते. रवजिवगवाच्यव 

अज्ञवनविळेुच िनषु्ट्य जीर्निवगवात शर्चशलत होतो. शर्चशलत 

असलव तरी ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी आपले शसशित ज्ञवन 

र्वपरतो. पि यव प्रशियेत िवनशसक िशक्तचव (सवहसवचव ) अभवर् 

जविर्तो. म्हिनु अजुानवलव म्हटले,  

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

म्हिनु जीर्नसांचलनवतील अखेरचे ज्ञवन(यवनांतर जविण्यवलवयक 

कवांहीही नवही)ज्यवलव सांबोधले त्यवचव आदर करिे अपररहवया 

ठरते. भगर्तगीतव यवच ज्ञवनवची ओळख दतेे.  

 ******* 

  



 (७-३) 

******************** 

िनषु्ट्यविवां सहस्त्रेर्ष ुकशिद ्यतशत शसद्धये। 

यततवि ्अशप शसद्धवनवां कशित िवां रे्शत्त तत्त्र्तः। 

******************** 

 

(७-३) : 

"यततवि ्अशप शसद्धवनवां कशित िवां रे्शत्त तत्त्र्तः" 

(ईश्वरवची ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात ओळख र् अध्यवत्ि) 

 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले . शर्ज्ञवनवने जगवलव बदलशर्ले. यव 

सशृितील Cause &Effect(कवरि र् पररिवि) शर्ज्ञवनवच्यव 

कसोटीर्र ्पि होतवत, अिी शर्ज्ञवनशनष्ठवांची धवरिव असत.े यव 

ज्ञवनशर्ज्ञवन िवशन्सतिळेु "शर्ज्ञवन vs. धिा, ईश्वर " असव र्वद 

सिवजवत शनिवाि िवलव. यविळेु सशृिशनशिाशतसवठी ईश्वरवचव 

कवांहीएक सांबांध नवही असव िवनिवरव र्गा सिवजवत असलव तरी 

ईश्वरवलव िवनिवर् यव र् त्यवच्यवर्र श्रद्धव असिवांर् यवांची सांख्यव 

अशधक आह.े हवच र्वद भगर्दगीतेने ज्ञवनशर्ज्ञवनयोगवद्ववरे 



सोडशर्लव आह.े अथवात ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवातच ईश्वरवची 

ओळख शदली.  

िय्यवसक्त िनवः पवथा योगि ्यु् जन ्िद ्आश्रयः। 

असांियां सिग्रां िवां यथव ज्ञव्यशस तत ्ििृ।ु।(७-१) 

 

ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवर् यव हजवरो लोकवांपैकी एखवदवच शसद्ध 

होण्यवसवठी (ईश्वरप्रवशिसवठी) ईश्वरवलव भजतो. अिव शसद्ध 

होण्यवसवठी भजिवर् यव योग्यवांिध्ये एखवदवच ईश्वरवलव तत्त्र्तः 

अथवात ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात जवितो,  

 

ज्ञवनि ्तेअहां सशर्ज्ञवनि ्इदां र्क्ष्यवशि अिेर्षतः।(७-२) 

िनषु्ट्यविवां सहस्त्रेर्ष ुकशिद ्यतशत शसद्धये। 

यततवि ्अशप शसद्धवनवां कशित िवां रे्शत्त तत्त्र्तः।(७-३) 

 

ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवर् यव भक्तवचे आता, अथवाशथा, शजज्ञवस ुर् ज्ञवनी 

असे चवर प्रकवर यविळेुच असतवत. ज्ञवनी भक्त ज्ञवनशर्ज्ञवन यव 

सांदभवात ईश्वरवची ओळख जवितो.  

 



जड(अिप्रकृशत) प्रकृशतलव अपरव प्रकृशत म्हटले आह ेर् चेतन 

प्रकृशतलव परव प्रकृशत सांबोधले आह,े ज्यविळेु शर्श्वशनशिाशत होते.  

 

अपरव इयां इतः त ुअन्सयवां प्रकृशतां शर्शद्ध िे परवि।् 

जीर्भतूवां िहवबवहो ययवइदां धवयाते जगत।्(७-५) 

 

परव प्रकृशत अव्यक्त, अिरब्रह्म आह,े ज्यवद्ववरव सशृिशनशिाशत र् लय 

होतो. ज्यवचव लय होत नवही असे अशर्नविी तत्र् सर्ाश्रेष्ठ असते, 

जी ईश्वरवची परि गशत आह.े यवच तत्र्वलव सर्ा शर्श्ववचे िळु 

म्हटलेले आह.े  

 

परः त्ित ्त ुभवर्ो अन्सयो अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः। 

यः स सरे्र्ष ुभतूेर्ष ुनश्यत्स ुन शर्नश्यशत।(८-२०) 

अव्यक्तोअिर इशत उक्तः ति आहुः परिवां गशति।् 

यां प्रवप्य न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।(८-२१) 

 

सर्ा शर्श्ववचे िळु असलेल्यव िवश्वत ईश्वरवची ओळख ज्ञवनशर्ज्ञवन 

यव सांदभवात सशृिसांचलनवतील परिगशत अिी आह.े यवच ईश्वरवलव 



(जीर्वत्िव-आत्िव, अध्यवत्ि यव सांदभवात) परिवत्िव, (प्रकृशत-परुुर्ष 

यव सांदभवात)परुुर्षोत्ति म्हटले आह.े  

 

य्िवत ्िरि ्अतीतो अहां अिरवद ्अशप च उत्तिः। 

अतोअश्ि लोके रे्द ेच प्रशथतः परुुर्षोत्तिः।(१५-१८) 

 

यवच ज्ञवनवच्यव आधवरवर्र बांधन-िोि ह ेlogic जीर्नवचे 

Purpose र् Meaning यव सांदभवात आलेले आह.े ईश्वरवची भशक्त 

म्हिजे "आत्िोन्सनशत " हव शर्कवसप्रर्वस (अितृत्र्वय कल्पते), 

शनष्ट्कवि किा, अनन्सयभशक्त असे शर्शर्ध सांदभा आलेले आहते. ह े

सर्ा ज्ञवन भगर्दगीतेत ्पि होण्यवचे कवरिच अजुानवच्यव यदु्धपरु्ा 

भशूिकेत आह.े  

 

िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य सिजनुच जगत असतो. जे अजुानवच े

शनयतकवया होते ते अांिलवत आितवांनव त्यवलव दःुख जविर्ते. 

सखुवसवठी िनषु्ट्य जगत असतो. पि ्पिपिे िवगवात दःुखरुपी 

खड्डव शदसत असतवांनव पढेु जविवर कसव? 

 आपल्यव कवयवालव अजुान धिाशर्रोधी ठरशर्तो. िवगवात अथवात 

शनयतकवयवात सांिय असतो. िवगवात अथवात कवयवाच्यव शनियवत 

सांिय अडथळव असतो. हव अडथळव दरु करण्यवसवठीच ज्ञवन 



आह.े ही जीर्नशर्कवस यव सांदभवात ज्ञवनवची िहशत भगर्दगीतव 

सवांगत आह.े "ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्" र् यवच ज्ञवन यव सांदभवात 

जीर्निवगवात ईश्वरवचव आश्रय येतो.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

 

Replacement: 

दःुखवचे कवरि अिवश्वतवचे Attachment असते. िवश्वतवचे 

Attachment ह ेReplacement असते. यवचसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवन 

यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख र् भशक्तचे िहत्र् ्पि होते. अथवात 

बांधन-िोि यव सांदभवात िवगवातील द्वन्सद्व (अडथळव) चे 

Replacement द्वन्सद्विशुक्त ( शनद्वान्सद्व) असे होते.  

द्वन्सद्वर्ि: 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वन्सद्विोहने भवरत।(७-२७) 

शनद्वान्सद्व : 

येर्षव त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वन्सद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 ********* 

  



 (७-४) 

********************** 

भशूि आपः अनलः र्वयःु खां िनः बशुद्धः एर् च। 

अहांकवर इशत इयां िे शभन्सनव प्रकृशतः अिधव।।  

 ********************** 

 

(७. ४):"अहांकवर इशत इयां िे शभन्सनव प्रकृशतः अिधव" 

यव जीर्सशृित सशृिसांचलनवत सर्ा जीर्वांचे योगदवन असते. िनषु्ट्य 

सर्ा जीर्वांत श्रेष्ठ आह.े त्यवने आपली भशूिकव जविवर्ी, िशक्त 

जविवर्ी र् भशूिकव सिि करवर्ी, यवच हतेनेु भगर्तगीतव 

अिवश्वत र् िवश्वत यवतील भेद जविनु शनत्य िवश्वतवचव आश्रय 

करण्यवची कलव सवांगत आह.े ही कलव "जवगरि" ्र्रुपवची आह.े 

(Know Thyself) "जवगरि" म्हिजे ्र्तःतील िशक्त जवििे.  

जगवत िशक्तची ्पधवा असते. जगवची पर्वा न करतव जगि(ेियवय 

जगतो अशहतः) हव असरु भवर् र् "जगतशहतवय" हव दरै्ी भवर् 

असतो. यव ्पधेत चवांगलेपिव (दरै्ीभवर्) िशक्त व्हवर्ी, दबुालतव 

बन ुनय,े यवच हतेनेु भगर्तगीतव "जवगरि" करते.  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीं अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 



 

 अिवश्वत- िवश्वत, प्रकृशत-ईश्वर यव सांदभवात अहांकवर-ईश्वर यवांची 

जीर्नशर्कवसवतील भशूिकव भगर्तगीतव ्पि करते.  

अहांकवर इशत इयां िे शभन्सनव प्रकृशतः अिधव। (७-४) 

अपरव इयां इतः त ुअन्सयवां प्रकृशतां शर्शद्ध िे परवि ्।(७-५) 

 

अहांकवर( पांचिहवभतू, िन, बशुद्ध, अहांकवर यव अिप्रकृशततील) 

प्रकृशतचव एक भवग आह.े "Self" यव सांदभवात अहांकवर 

अिवश्वतवचे प्रशतशनशधत्र् करते. अहांकवर Mind functioning 

िधील (िन, बशुद्ध, शचत्त, अहांकवर) एक factor असतो. यविळेु 

अहांकवरवचव शनत्य आश्रय असतो!म्हिनुच िेर्टी अहांकवरवचव 

आश्रय शक ईश्वरवचव आश्रय?असे Option अजुानवसिोर दिाशर्ले 

आह.े  

प्रत्येक िनषु्ट्यवलव आपले अश्तत्र् शप्रय असते. ह ेत्यवचे SELF 

असते. िनषु्ट्य व्यर्हवरवत कवयारत असतो. केर्ळ अिवश्वतवचेच 

ज्ञवन असल्यविळेु कवया प्रवशिसवठी केल्यव जवते र् "िलव कवांहीच 

नको"ही अजुानवची भशूिकव असते. यविळेु अजुान शनशककयतेचे 

सिथान करतो र् आपि योग्य आहो ह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो.  

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 



 

सिवजवतील नकवरवत्िक भवष्ट्य यवच चवकोरीत (्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी) चवलत असते. अथवात नकवरवत्िक भवष्ट्य 

अहांकवरवचवच अशर्ष्ट्कवर असतो. यवच अहांकवरविळेु ्र्तःची 

िशक्त जवित नवही. अथवात अहांकवर अज्ञवनवलव जोपवसत असतो, 

्र्तःच्यव जीर्नवचे िहत्र् जवित नवही र् िशक्त शर्कशसत 

करण्यवसवठी अडथळव ठरतो.  

"अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे" हव जीर्नशर्कवसवचव प्रर्वस 

असतो. व्यर्हवरवतील कवया यव प्रर्वसवतील सवधन असते. 

प्रत्यिवत कवया करतवांनव ईश्वरभशक्तसवठी कवया करिे, यवतच शनत्य 

ईश्वरवचव आश्रय यवचे रह्य आह.े  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्। 

 

"दखुिे सशुिरि सब करे, सुखिे करे न कोय। 

जो सखुिे सशुिरि करे तो दखु कवह ेहोय।" 

 ***************** 

  

  



(७-६) 

************************* 

एतद ्योनीशन भतूवशन सर्वाशन इशत उपधवरय। 

अहां कृत््न्य जगतः प्रभर्ः प्रलयः तथव।। 

************************* 

 

 (७-६) : 

"अहां कृत््न्य जगतः प्रभर्ः प्रलयः तथव" 

(ईश्वरवचव शनत्य आश्रय:अनन्सयभक्त) 

 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव आधवरे ज्यव ईश्वरवची ओळख होते, त्यवचव सांबांध 

िनषु्ट्यविी असतो. हवच ईश्वर अध्यि यव भशूिकेतनु सशृिचव 

आधवर आह.े सशृिची शनशिाशत र् प्रलय यवचे कवरि आह.े  

अहां कृत््न्य जगतः प्रभर्ः प्रलयः तथव। 

ित्त परतरां न अन्सयत ्शकां शचत अश्त धनांजय। 

िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेु् िशिगिव इर्।।(७-७) 

 

िनषु्ट्य जसव ईश्वरवलव ओळखतो तसव त्यवलव भजत असतो. 

रविवयिवत श्रीरवि हनिुांतवलव म्हितवत,  



सो अनन्सय जवकें  अशस िशत न टरइ हनिुांत। 

िै सेर्क सचरवचर रुप ्र्वशि भगर्ांत।।(३-शकशष्ट्कन्सधव) 

 

"ह ेचरवचर(जड-चतेन) शर्श्व ईश्वरवचे (िवझ्यव ्र्वशिचे)रुप आह ेर् 

िी त्यवचव सेर्क(भक्त) आह"े यव श्रदे्धर्रुन ज्यवची बशुद्ध ढळत 

नवही तो अनन्सयभक्त होय.  

सविवन्सय िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व : 

जीर्नवच्यव "सकवि "mode िध्ये असल्यविळेु अजुान दःुखी 

होतो र् शनशककयतलेव धिा करतो. जे अधिा नवही तो धिा !अिी 

भशूिकव घेतो.  

" िी र्वईट करीत नवही शकां र्व चकुीचे कवया करिे िलव आर्डत 

नवही, सत्य आचरिवने रवजकवरि होत नवही शकां र्व श्रीिांत होतव 

येत नवही म्हिनु िी सरळसवधे जीर्न जगतो. "ही भशूिकव घेर्नु 

्र्तःलव आदिा ठरशर्ण्यवचव िनषु्ट्यवचव प्रयत्न होतो. चवांगलेपिव, 

आदिा यवशर्र्षयी सिवजवतील हव सर्वात िोठव भ्रि असतो.  

अजुानवचे ्र्भवर्शनयतकवयाच Warrier चे असत.े भगर्तगीतव 

म्हित,े जसे धरुवर्वचनु अशग्न नवही, तसे दोर्षच कवढवयचे असेल 

तर प्रत्येक कवयवात दोर्ष शदसेल.  

 

सर्वारम्भवशह दोरे्षि धिेून ्अशग्नः इर् आर्तृवः।(१८-४८) 



 

प्रत्येक कवयवात दोर्ष िोधण्यवच्यव िवनशसकतेिळेु िनषु्ट्य ्र्तःच 

द्वन्सद्वर्ि होतो र् बांधनवत सवपडतो. िनषु्ट्यवलव ्र्तः िवत् यव 

बांधनवतनु िकु्त व्हवयचे असत.े म्हिनु अध्यवत्िज्ञवनवचव उपयोग 

आलेलव आह.े ज्यविळेु जीर्नवत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय असतो. 

यवलवच अनन्सयभशक्त म्हटले आह.े  

अशपचते्स ुदरुवचवरो भजशत िवि ्अन्सयभवक्। 

सवधःुएर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतो शह सः।।(९-३०) 

 

अनन्सयभशक्त : 

अनन्सयभशक्त म्हिजे शनत्य ईश्वरवचव आश्रय असिे. भगर्तगीतेत 

अनन्सयभशक्तलवच रवजशर्द्यव, रवजगहु्ज्ञवन म्हटले. किायोग, 

भशक्तयोग र् ज्ञवनयोग यवांचव सिन्सर्यच अनन्सययोगवत सवधल्यव 

जवतो. जीर्नवत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय असिे यवचवच अथा 

जीर्नयवते्तील Activity त अध्यवत्िज्ञवनवचव उपयोग करिे. 

यज्ञ(शनयतकवयवाद्ववरे सशृिचिप्रर्तानवस सहकवया), दवन, तप(कवयव, 

र्वचव, िन यवांचे आचरि) यव शत्शर्ध कवयवात अध्यवत्िवचव उपयोग 

करिे म्हिजेच जीर्नवच्यव सवशत्त्र्क mode िध्ये किा घडिे, जी 

किे व्यर्हवरवत घडत असतवत. म्हिनुच भगर्तगीतेने ईश्वरवचव 

सांदिे पोहोचशर्लव आह,े  



 

त्िवद ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च ।(८-७) 

 

यवचव अथा यवच कुरुिेत्वर्र रवत्ांशदर्स यदु्ध कर असे अजुानवलव 

म्हटले नवही शकां र्व यव प्रसांगी शनःिस्त्र होर्नु ध्यवनवलव बैस असेही 

म्हटले नवही. अजुानवलव त्यवच्यव प्रश्नवचे शनशित उत्तर हरे् होते, 

ज्यविळेु यदु्ध करवयचे शकां र्व नवही यवचव शनिाय त्यवलव घ्यवयचव 

असतो.  

 

सवर : 

जीर्नयवते्तील अडथळ्यवची ओळख करुन तो अडथळव दरु 

करण्यवसवठी अध्यवत्िज्ञवनवचव उपयोग भगर्तगीतेने केललेव आहे.  

“The spiritual journey is individual, highly personal. 

It can't be organized or regulated. It isn't true that 

everyone should follow one path. Listen to your 

own truth. "  

Ram Dass 

 *********  



 (७-७) 

******************** 

ित्त परतरां न अन्सयत ्शकश्चत ्अश्त धन्जय। 

िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेु् िशिगिव इर्। 

******************** 

 

(७-७)/१: 

"ित्त परतरां न अन्सयत ्शकश्चत ्अश्त धन्जय" 

 (ज्ञवनी) 

 

भगर्दगीतेत "ज्ञवन" यव सांदभवात ज्ञवनशर्ज्ञवन, अध्यवत्ि, िवस्त्र, धिा 

ह ेिब्द आलेले आहते.  

१. ज्यव शर्श्ववत िनषु्ट्यजन्सि आलेलव आह,े त्यवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन 

जविण्यवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनयोग ्पि केलव आह.े यवद्ववरे 

अध्यवत्िवची ओळख शदलेली आह.े  

 

ज्ञवनां तेअहां सशर्ज्ञवनां इदां र्क्ष्यवशि अिेर्षतः।(७-२) 

ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्ि किा च अशखलां।(७-२९) 

 



२. परुुर्षोत्तियोगवद्ववरे शनष्ट्कवि किवाचव आधवर (Detachment) 

र् िवस्त्र ्पि केले आह.े  

असांगिस्त्रिे दृढेन शछत्र्व।(१५-३) 

इशत गहु्तिां िवस्त्रां इदां उक्तां  ियव अनघ।(१५-२०) 

 

३. गिुवतीत होिे, आत्िोन्सनशतचव अथवात जीर्नशर्कवसवचव 

आधवर आह.े ह ेगिुत्यशर्भवगयोगवत ्पि केले. िवश्वत धिवाच्यव 

िवस्त्रवचव आधवर आह.े  

िवश्वत्य धिा्य सखु्य एकवशन्सतक्य च।(१४-२७) 

 

यवच धिवालव अनन्सयभशक्तयोगवत(सिपाि) ्पि केले आहे. पढेु 

यवचे ्पशिकरि सगिुभशक्तयोगवत ्पि िवले आह.े  

अनन्सयेन ्एर् योगेन ्िवां ध्यवयन्सत उपवसते।(१२-६) 

ये त ुधिाि ्अितृां इदां यथव उक्तां  पयुापवसते।(१२-२०) 

 

४. भगर्दगीतेतील धिवाची Priority ईश्वरभशक्त आह,े र् 

कवयवाद्ववरे भशक्त सवध्य करिे यवचे िवस्त्र ही priority ठरत.े  

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 



यवचवच अथा ज्यव धिवालव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर आह ेत्यवलवच 

भगर्दगीतेने धिा सांबोशधले आह.े यवच अनरु्षांगवने अध्यवत्िज्ञवन 

(आत्िज्ञवन, ईश्वरवचे ज्ञवन) ्पि केले आह.े  

 

सर्ा शर्श्ववचे िळु ईश्वर आहे.  

अहां कृत््न्य जगतः प्रभर्ः प्रलयः तथव।(७-६) 

ित्त परतरां न अन्सयत ्शकश्चत ्अश्त धन्जय। 

िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेु् िशिगिव इर्।(७-७) 

 

दरै्ीगिु सांपशत्तगिु धवरि असलेले प्रकृशतच्यव गिुवांनव 

जीर्नशर्कवसवद्ववरे पवर करतवत. असव भक्त ज्ञवनी भक्त ठरतो.  

शत्शभः गिुिशय भवरै्ः एशभः सर्ाि ्इदि ्जगत ्। 

िोशहतां न अशभजवनशन्सत िविेभ्यः परि ्अव्ययि ्।(७-१३) 

िविेर् ए प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवन ्तरशन्सत ते।(७-१४) 

 

सवर : 

ज्यवलव सिवज अांधश्रद्धव(ज्यवलव बशुद्ध गहवि टवकिे, बशुद्धलव 

पिवघवत होिे असेही म्हितवत) म्हिनु ओळखतो, त्यव 

अांधश्रदे्धलव भगर्दगीतेत कुठेही ्थवन नवही. यवतील िवस्त्र, 



अध्यवत्ि यवलव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर आह.े िवनर्ी दबुालतव, 

भय, अांधश्रद्धव शर्कवसवतील अडथळे असतवत.  

Human spirit is the ability to face the uncertainty of 

the future with curiosity and optimism. It is the 

belief that problems can be solved, differences 

resolved. It is a type of confidence. And it is fragile. 

It can be blackened by fear and superstition.  

 Bernard Beckett 

 

 ******** 

 

(७-७)/२ : 

"िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेू् िशिगिव इर्" 

(जीर्नयवत्ेत ईश्वरवचव आश्रय) 

 

 प्रकृशत र् ईश्वर यवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह भगर्दगीतचे्यव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनयोगवत आलेले आह.े  

१. ईश्वरवचे यव शर्श्ववतील अश्तत्र् : 

 



िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेू् िशिगिव इर्।(७-७) 

रसोअहांअप्स ुकौन्सतेय प्रभवअश्ि िशिसयूायोः। 

प्रिर्ः सर्ारे्दरे्ष ुिब्दः खे पौरुर्षां नरृ्ष।ु।(७-८) 

 

ह ेशर्श्व िोत्यवच्यव हवरवप्रिवि ेएकव धवग्यवत ओर्लेले आह.े 

जगवतील चवांगलेपिव, परुुर्षवथा, पवण्यवतील रस, ॐकवर प्रिर्, 

Space िधील िब्द ईश्वरवच ेअश्तत्र् दिाशर्ते.  

 

२. प्रकृशत र् िवयव 

िनषु्ट्यवचे जगिे प्रकृशत गिुवांच्यव(सत, रज र् ति) effect नसुवर 

असते. यवनसुवर कवयारत असतो. िवयव यवच गिुवांचव effect 

असतो, ज्यविळेु िोह होतो र् िनषु्ट्यवलव त्यवच्यव िळु ज्ञवनवचव 

शर्सर पडतो. ही र््तशु्थशत असली तरी ईश्वरवच्यव आश्रयवने तरुन 

जवतो. अथवात जीर्नवचव भर्सवगर पवर होतो.  

 

िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवन ्तरशन्सत ते।(७-१४) 

 

३. ईश्वरवचव आश्रय : 

जरविरििोिवय िवि ्आशश्रत्य यतशन्सत ये। 



ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्िां किा च अशखलां।।(७-२९) 

 र्दृ्धवर््थव, ितृ्य ुजीर्नवच्यव अपररहवया अर््थव आह.े यव 

दःुखवपवसनु िशुक्त शिळवर्ी यवसवठी जीर्नवत ईश्वरवचव आश्रय 

करिवरे जीर्नशर्कवसवत किा, अध्यवत्ि, ब्रह्म जवितवत.  

 

४. ईश्वरगशत : 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति।्(७-१८) 

 

ईश्वरवची भशक्त करिवरे आता, अथवाशथा, शजज्ञवस ुर् ज्ञवनी असे चवर 

प्रकवरचे सत्कवया करिवरे भक्त असतवत. यवांत ज्ञवनी होिे हव 

ईश्वरवच्यव आश्रयवचव हते ुअसतो. िनषु्ट्यजीर्नवत दःुख असते 

म्हिनु आव्हवन असते. म्हिुन म्हटले,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

यविळेु जीर्निवगा " अितृत्र्वय कल्पत"े(२-१५) असव होतो.  

 

यव िवगवार्र ्र्धिवाचरिवत कवया (ईश्वरवलव) सिशपात होत.े अथर्व 

कवयवाचव एकशनिय (Determination) असतो. फल ईश्वरवलव 

सिशपात (फलत्यवग) करतो.  



 

५. िहवत्िव : 

बहूनवां जन्सिनविअन्सते ज्ञवनर्वन ्िवां प्रपद्यते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः।।(७-१९) 

 

अथवात ह ेशर्श्व र्वसदुरे्िय आह ेअसे जविनु ईश्वरवलव भजतो. 

(अनेक जन्सिवनांतर लवभलेली ही श्थशत असते) 

 

 ******** 

 

७-७/३(शर्र्षय ७६०) : 

" िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेु् िशिगिव इर्" 

(शर्श्ववचे सांचलन) 

 

१. ईश्वर, सशृिसांचलन र् यज्ञ(शनष्ट्कवि किा) 

 

* एकवच ईश्वररुशप धवग्यवत िशि ओर्ल्यवप्रिविे ह ेशर्श्व ओर्लेले 

आह.े  

ित्त परतरां न अन्सयत ्शकश्चत ्अश्त धन्जय। 



िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेु् िशिगिव इर्।।(७-७) 

 

*शर्श्ववच्यव सांचलनवत अध्यि ही ईश्वरवची भशूिकव असत.े  

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्।  

हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।।(९. १०) 

 

*अन्सनविळेु शर्श्ववचे (प्रवशििवत्वचे) पोर्षि होते. पजान्सयविळेु अन्सन 

शपकते.  

शर्श्ववतील यज्ञविळेु पजान्सय होते. सशृिचिसांचलन यज्ञविळेु 

(Transformation) होत असते. यज्ञ किवाद्ववरे होते.  

अन्सनवत ्भर्शन्सत भतूवशन पजान्सयवत ्अन्सन सांभर्ः। 

यज्ञवत ्भर्शन्सत पजान्सयो यज्ञः किा सिदु ्भर्ः ।(३-१४) 

 

* किवाच्यव "यज्ञ" यव सांजे्ञद्ववरव िनषु्ट्य सशृिचिप्रर्तानवस सहकवया 

करतो. जो सहकवया करीत नवही त्यवचे जीर्न व्यथा ठरते.  

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविो िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

 

* Transformation (बदल) 



यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्शलयते।(४-२३) 

 

यव शर्श्ववत किारुपवने अनेक यज्ञ(Transformation प्रशियव) 

घडतवत.  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।(४-३२) 

 

*सर्ा किवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते.  

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञवत ्ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।।(४. ३३) 

*यज्ञवसवठी किा करिे म्हिजे ईश्वरवलव सिशपात किा करि.े  

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर। 

असक्तो शह आचरन ्किा परि ्आप्नोशत परूुर्षः।(३-१९) 

२. िनषु्ट्य, ईश्वर र् चवांगलेपिव(दरै्ी) 

सर्वांच्यव प्रवितत्र्वत ईश्वर आह.े जसे उजेने यांत् चवलतवत तसे 

हीच ईश्वर उजवा िवनर्ी यांत् चवलशर्त असते.  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव ।।(१८-६१) 

 



िनषु्ट्यवच्यव चवांगलेपिवचव सांबांध दरै्ीगिुसांपशत्तिी असतो.  

दरै्ी सांपद ्शर्िोिवय शनबन्सधवय आसरुी ितव।(१६-५) 

सिवजवची अधिा अर््थव(िोर्षि) धिाग्लवशनची अर््थव ठरते. 

धिवाची पनुः्थवपनव करुन िोर्षििकु्त व्यर््थव शनिवाि करिे 

यवसवठी ईश्वरवची उजवा िनषु्ट्यवचे ठवयी सशिय होते.  

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत।(४-७) 

ईश्वरवचे कवया जविनु ईश्वरभशक्तसवठी कवया करिे. (Growth 

mindset) 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्।।(११-५५) 

३. र्तािवनवत शर्कवसिवगवार्र असिे.  

(Fixed mindset vs. Growth mindset) 

In a chaotic world of rapid, revolutionary change, 

learning to adapt, manage and lead the change 

process is essential to survival.  

It is mindset that makes wonder.  

Fixed mindset—a belief that one cannot change 

one’s abilities or personal characteristics such as 

intelligence.  



A slave mentality is when a person :Is one of feeling 

inferior or of feeling lost without hope, a feeling that 

we do not have the power to significantly alter our 

own circumstances.  

Change of mindset is learning to navigate change, It 

is shift from a fixed mindset toward a growth 

mindset.  

A growth mindset—a belief that one can improve 

aspects of oneself with time and effort.  

अजुानवलव दःुख होते र् दःुखिशुक्तसवठी "शनशककयतव" (नव रह ेबवांस 

नव बजे बवांसरुी) हव उपवय करतो. ही अर््थव "Fixed mindset " 

ची असते. यविध्ये शर्कवस थवांबतो. भगर्दगीतव शर्कवसिवगवाचे 

ज्ञवन (आत्िोन्सनशत) सवांगते. जीर्नशर्कवसवच्यव यव रवजिवगवार्र 

(अितृांगिय) शर्चशलत होत नवही. हव Growth mindset 

असतो.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 ********** 

  

  



(७-१४) 

******************** 

दरै्ी शह एर्षवां गिुियी िि िवयव दरुत्ययव। 

िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवन ्तरशन्सत ते।। 

******************** 

 

(७-१४): 

"दरै्ी शह एर्षवां गिुिशय िि िवयव दरुत्ययव" 

 

 

शर्श्वशनशिातीतील प्रकृशत र् परुुर्ष यव सांदभवात शत्गिुवत्िक प्रकृशत र् 

गिुवतीत ईश्वर अिी ओळख भगर्तगीतव जीर्नशर्कवस यव 

सांदभवात करुन दतेे.  

 

"दरै्ी शह एर्षवां गिुिशय" अथवात प्रकृशत ईश्वरवची शत्गिुी(सत, रज र् 

ति) िवयव असते. र् ही"शत्गिुी िवयव" िनषु्ट्यवलव कधी सखुवर्ते 

तर कधी दखुवर्ते. अथवात ही शत्गिुी िवयव ईश्वरवची आह ेह े

जविले तर िनषु्ट्य ईश्वरवलव िरि जवतो र् र्व्तर् श्र्कवरतो.  

 



श्रीकृष्ट्ि अजुानवचव रथ ित्पुिवत असलेले शपतविह र् गरुु 

यवांचेसिोर उभव करतवत. अजुानवच्यव दःुखवत ईश्वरवचीच िवयव 

असते. अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो र् यवच ईश्वरवलव (श्रीकृष्ट्िवलव) 

िरि जवतो . श्रीकृष्ट्ि ईश्वरवची ओळख करुन दतेवत.  

दरै्ी शह एर्षवां गिुियी िि िवयव दरुत्ययव।(७-१४) 

 

 "दरुत्ययव" यवचव अथा िनषु्ट्य ्र्तःलव कधी सखुी कधी दःुखी, 

कधी ज्ञवनी कधी अज्ञवनी, कधी बलर्वन कधी दबुळव सिजतो. 

अथवात सखुवत तल्लीन होतो तसवत दःुखवतही तल्लीन होतो. 

शटकव करण्यवत तल्लीन होतो तसव ्ततुी करण्यवतही तल्लीन 

होतो. यवलवच भगर्तगीतव रवजस कतवा सांबोधत आह.े  

हर्षािोकवशन्सर्तः कतवा रवजसः पररकीशतातः।(१८-२७) 

 

्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी ितकवनिुतके गलुविीत रवहीलेल्यव 

भवरतीयवांच्यव िवनशसकतचेव अभ्यवस केलव. र् िवनशसक दबुालतव 

हटर्व यवचसवठी अध्यवत्िवचव उपयोग करव हव सांदिे शदलव. कुिी 

िहवपरुुर्ष म्हितो, िी लोकवांनव चांद्र दवखर्तो पि लोक बोट 

पवहण्यवतच तल्लीन आहते. यवच 

प्र्थवशपत िवनशसकतेिळेु (Conditioned mindset) भवरशतय 

सांदिे ग्रहि करिवर नवही तर ्र्विी शर्रे्कवनांद शकती िहवन होते 



अिी ्ततुीपवठ करण्यवतच तल्लीन होतील असे भवशकत केले 

होते.  

 

िनषु्ट्य व्यर्हवरवत जगत असतो. यवत सखुदःुख असते. सखु हरे् 

असले तरी दःुख र्वट र् पवठ सोडीत नवही. र् िनषु्ट्यवलव हतबल 

िवल्यवसवरखे र्वटते. ईश्वरवची िवयव पवर करण्यवस कशठि आह.े  

 

िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवन ्तरशन्सत ते।।(७-१४) 

अथवात ईश्वरवलव िरि गेले तर िवगा सवपडतो. भर्सवगरवत तरुन 

जवतो. ईश्वरिरितव म्हिजे जीर्नशर्कवसवचव िवगा "अितृांगिय" 

करिे, यव िवगवार्र िवगवातील सांिय ईश्वरज्ञवनवने दरु करिे, ज्यविळेु 

एकशनिय होतो. कवया/ फल ईश्वरवलव सिपाि करतो. अथवात 

व्यवर्हवररक (सकवि) िवगा शनष्ट्कवि कवयवासवठी "अितृत्र्वय 

कल्पते" यव Standard िवगवात Transform करिे.  

 

तवत्पया :ह ेशर्श्व र् त्यवांत आपले शसशित कवळवसवठी असलेले 

जीर्न Complicated र्वटत असले तरी जीर्निवगवातील Tie 

सोडशर्ण्यवसवठी ईश्वरज्ञवनवचव उपयोग होतो. यवसवठी (भर्सवगर 

)तरुन जविे यव िब्दवचव प्रयोग केलेलव आह.े ईश्वरिरितव 

अहांकवरवचे Replacement असते.  



  

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि िद ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ््कक्ष्यशस।।(१८-५८) 

 

 

 ****** 

 

७. १४/२ : 

 

"िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवां तरशन्सत त"े 

 

िवयव Delusion 

 

िवयव म्हिजे Delusion, False belief. िनषु्ट्य यव Delusion 

trap िध्ये फसलेलव असतो, तेंव्हव हचे अज्ञवनवचे कवरि ठरते. 

पतांगव शदव्यवलव आकशर्षात होतो र् ्र्तःचव घवत करुन घतेो. असे 

फसर्े आकर्षाि िवयव असते.  

 

यथव प्रशदिां ज्र्लनां पतांगव। 



शर्िशन्सत नविवय सिदृ्धरे्गवः।(११-२९) 

 

जीर्नवत द्वांद्विोहविळेु िवयेचे जवळे शर्ित असतो. जीर्निवगवात 

योग्य- अयोग्य, चवांगले-र्वईट, सखु-दःुख, ्र्शहत-परशहत, श्रेष्ठ-

कशनि अिव अनेक द्वांद्ववांचव सविनव असतो.  

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वन्सदिोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सतां परांतप।।(७-२७) 

 

शर्कवसवचे Logic 

 

दरै्ी शह एर्षवां गिुिशय िि िवयव दरुत्ययव। 

िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवां तरशन्सत ते।।(७-१४) 

 

ईश्वरज्ञवन हे जीर्नवचे अांशति Goal जविले तर "बशुद्धयकु्त" ही 

अर््थव द्वांद्विोहवचव Barrier breaker असतो. अथवात 

जवळ्यवतनु िकु्त होतो.  

 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।(७-२८) 



 

भगर्तगीतेत "यकु्त " हव िब्द जीर्नशर्कवसवसवठी सां्कवरीत 

असिे यव अथवाने योजीलेलव आहे.  

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

शर्कवस िवगा 

शर्कवसवचव िवगा चवलिवर् यवलवच कवयवाचे िहत्र् कळते, 

अडथळ्यवची ओळख होते. धिवाचव चिव्यहु कळतो. िवयव 

कळत.े ही िवयव पवर करण्यवस कशठि असली तरी ईश्वरवकडे 

जविवर् यव िवगवार्र जीर्नयवत्व करिवरे यवतनु पवर होतवत. हवच 

िवगा "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) असतो.  

 

िद ्शचत्तः सर्ादगुवाशि िद ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस।(१८-५८) 

 

किा 

Work gives you meaning and purpose and life is 

empty without it.  

Stephen Hawking 



 

यव शर्श्ववतील व्यर्हवरवचव योग्य-अयोग्य हवच आधवर असतो. 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवसवठी योग्य-अयोग्यचव आधवर चवांगले-र्वईट 

असते. अजुान चवांगलव िनषु्ट्य आह.े आनांदवने यदु्धवचे कवया 

श्र्कवरतो र् यदु्धिेत्वर्र येतो. यदु्धवसवठीच िस्त्र हवती घतेो. पि 

दसुर् यवच ििी दःुखी होतो. आतव यदु्धवसवठी त्यवची Priority 

त्यवचे सखुदःुख बनते. यदु्ध केले तर दःुखच होिवर म्हिनु यदु्ध न 

करिे योग्य सिजतो.  

 

Delusion vs. Ignorance: 

 भवष्ट्य ह ेcommunicationचे सवधन असते. कधी ह ेभवष्ट्य 

आपल्यव शहतवचे असवर्े असे ऐकिवरव अपेिव करतो, तर 

बोलिवरव त्यवच्यव सोयीने(्र्सिवधवनवसवठी, ्र्शहतवसवठी) 

बोलत असतो. ्र्तःची भशूिकव धिवाची भशूिकव आह ेर् हचे 

शसद्ध करण्यवसवठी अजुान धिा सवांगतो. अयोग्यलव योग्य ठरशर्िे ह े

अज्ञवन अथवात ति mode िधील ज्ञवन ठरते.  

अधिां धिां इशत यव िन्सयसे तिसव आर्तृवः।(१८-३२) 

 



व्यर्हवरवत अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्िे, (False belief िळेु) 

खोटवरडेपिव सत्य र्वटिे शह िवयव ठरत.े यवच िनोशर्ज्ञवनवचव 

र्वपर जवशहरवत, रवजशकय िते्वत होतो.  

Political language is designed to make lies sound 

truthful and murder respectable, and to give an 

appearance of solidity to pure wind. -George 

Orwell,  

 

 

्र्तःच्यव अज्ञवनवचव श्र्कवर िवलव तर ज्ञवनवचे द्ववर उघडे होते. 

तर िवयव म्हिजे शनशितपिे अज्ञवन असते. (िवययव अपहृत ्ज्ञवनवां 

) हवच अज्ञवन र् िवयव यवतील भेद आह.े  

 

Wisdom of Ignorance : 

अजुान येथे धिवाच्यव चिव्यहुवत सवपडतो. र् शनशित कवय करवर्े 

ह ेकळत नवही, ह ेर्व्तर् कबलु करतो. यवच चिव्यहुवतनु बवहरे 

पडण्यवसवठी १. ्र्धिा २. "बशुद्धयकु्त" ह ेभगर्तगीतेचे प्रयोजन 

आह.े  

 

१. ्र्धिा  



व्यर्हवरवत योग्य-अयोग्यच्यव आधवरवर्र कवयवाचव शनिय होतो. यव 

शनयतकवयवार्र ्र्धिा यव जीर्निलु्यवचे शिक्कविोताब होते. 

्र्तःच्यव जीर्निलु्यवांचव सन्सिवन ्र्तःच करवर्व लवगतो. यविळेु 

्र्तःची Priority जीर्निलु्य बनते.  

 

२. बशुद्धयकु्त 

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुत दषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।। 

 

यवत Determination / कवयवाचव एकशनिय असवर्व लवगतो. 

्र्तःच्यव शनिायअशधकवरवचव यवसवठी र्वपर होतो.  

 

 ******* 

  

  



(७-१६) 

******************** 

चतशुर्ाधव भजन्सते िवि ्जनवः सकृुशतनो अजुान। 

आतो शजज्ञवस ुअथवाशथा ज्ञवनी च भरतर्षाभ ।। 

******************** 

 

(७. १६): "चतशुर्ाधव भजन्सते िवि ्" 

 

*शिििवचव उपयोग भौशतक प्रगशत असवच अथा शर्िेर्षतः 

भवरशतय सिवजवत आह.े अध्यवत्ि म्हटले शक तो जेष्ठवांचव शर्र्षय 

िवनल्यव जवतो.  

*िवनर्ी जीर्न रह्यिय आह.े यवच रह्यवचव उलगडव 

भगर्तगीतव करते. जगवची रहवटी अखांड चवल ुरवहिवर पि 

आपि नसिवर? 

भगर्तगीतव सवांगते, ितृ्य ुिरीरवलव आह,े जे शजशर्त तत्र् 

िरीरयांत्वलव सांचवशलत ठेर्ते, त्यव तत्र्वलव ितृ्य ुनवही. यवच 

शजशर्त तत्र्वची ओळख, त्यवचे शर्श्वविी असलेले नवते, यवची 

सांपिुा ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे. यवलवच 

अध्यवत्िज्ञवन(्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यत)े म्हटले आह.े  



 

*जीर्नशर्कवसवच्यव प्रर्वसवत आध्यवशत्िक प्रगतीिळेु बशुद्धची 

श्थतप्रज्ञ अर््थव प्रवि होते. अजुानवचव प्रश्न व्यवर्हवररक असतो. 

र् त्यवचे लि व्यवर्हवररक कवया टवळण्यवकडे असते. त्यवलव 

कवयवापवसनु सटुकव हर्ी होती. म्हिनु प्रश्न करतो, बशुद्धची 

श्थतप्रज्ञ अर््थव श्रेष्ठ तर घोर किवाचे प्रयोजन कवां? 

यवच प्रश्नवचे उत्तरवत िनषु्ट्यजीर्नवांत कवयवाचे िहत्र् सवांशगतल्यव 

जवत.े  

 

*यवचवच अथा, अजुानवलव व्यवर्हवररक कवयवातच सांिय यतेो, र् हव 

सांिय शिटशर्ण्यवसवठी ज्ञवन असते. जे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. 

(ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि)् . यवप्रिविे ज्ञवन हवच भगर्तगीतचेव शर्र्षय 

बनतो. अथवात ह ेगिुवत्िक ज्ञवन ठरते. र् अध्यवत्िज्ञवन गिुवत्िक 

ज्ञवनवचवच भवगआह,े ह े्पष्ठ करते.  

 

*गिुवत्िक ज्ञवनवची व्यवख्यव करतवांनव "Small is beautiful" 

चव लेखक इ. एफ. ििेुकर म्हितो, पु् तकी शििि सांख्यवत्िक 

ज्ञवन दतेे. यव ज्ञवनवचव उपयोग शर्कवसवसवठी होतो, तेंव्हव त े

गिुवत्िक ज्ञवन ठरते.  

 



*गिुवत्िक ज्ञवन यव अथवाने भगर्तगीतेची ओळख िवली तर 

शििििेत् र् यरु्वशपढी भगर्तगीतेचे िहत्र् जवि ुिकत.े  

 

*िनषु्ट्य आपल्यव दृशितनु जगवकडे पवहतो र् ्र्तःच्यव 

जीर्नवकडे पवहतो. तो ज्यव पवतळीर्र शर्चवर करतो, अनभुर् 

घेतो, त्यव चवर पवतळी िनोरै्ज्ञवशनकवांनी अभ्यवसलेल्यव आहते.  

 

People can think on four levels — 

 

 Four levels of human experience, : 

Delta (δ) :feelings 

Gamma (γ):beliefs 

Beta (β) :facts 

Alpha (α) :ideas 

 

Here is a description of the levels and methods to 

process experience.  

 



1. Description 

2. Reasoning Method 

3. Moral Accountability 

4. Behavioral Adaptability 

5. Perception of Reality 

 

 

Level-Delta (δ) :feelings 

1. Emotion without reason 

2 : None 

3: None 

4 : None 

5:Passive sensory experience 

 

Gamma (γ):beliefs 

1:Values dictated by others 

2:Reasons only within framework of beliefs 

3:Limited to belief system 



4:Only as part of belief-group 

5:Reality is filtered by beliefs 

 

 

Beta (β) :facts 

1:Basic reality testing 

2:Relies on factual descriptions 

3:Based on superficial information sources 

4:Crude stimulus-response processing 

5:Progresses by successive approximation 

 

 

Alpha (α) :ideas 

1:Creates new realities 

2:Understands that facts grow from ideas, constructs 

new ideas 

3:Accepts individual responsibility 

4:Flexible, fully adaptable 



5:Proactively builds physical and mental 

environment 

 

it is easy to understand the four levels of human 

experience. If we don't understand this idea, we 

might become stuck in the lower levels and never 

even realize the higher levels exist. In a perfect 

world, people would process experience using all 

four methods. But many people limit themselves to 

the lower levels, and therefore cannot join the full 

human adventure.  

 

The people who ascend to the level of ideas are the 

same people who will cure diseases, who will 

colonize Mars, who will lead us into the next 

chapter of the human adventure. The rest can only 

be followers.  

 

 



*भगर्तगीतेने ईश्वरश्रद्धव िवध्यि घेर्नु यव चवर अर््थव 

सवांशगतल्यव र् अज्ञवनी र् ज्ञवनी भशूिकेतील भेद ्पि केलव 

जेिेकरुन िनषु्ट्यवलव जीर्नवचे शर्कवसज्ञवन जविनु ध्येय ठरशर्तव 

येईल.  

 

चतशुर्ाधव भजन्सते िवि ्जनवः सकृुशतनो अजुान। 

आतो शजज्ञवस ुअथवाशथा ज्ञवनी च भरतर्षाभ ।।(७-१६) 

 

भगर्तगीतेनसुवर ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे चवर प्रकवरचे लोक 

असतवत. आता, अथवाशथा, शजज्ञवस ुर् ज्ञवनी. हचे प्रकवर 

जीर्नशर्कवसवची पवतळी ठरते. ज्ञवनी सर्ोच्च पवतळी ठरते. ही 

पवतळी गवठण्यवसवठी जीर्नवची ज्ञवनी र् अज्ञवनी भशूिकव 

भगर्तगीतेने ्पि केली आहे. यवच आधवरवर्र अजुानवलव अज्ञवन 

ठरशर्ल.े  

 

अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु अज्ञवन अर््थव कवयि रवहते. 

म्हिनु िेर्टी अहांकवरवचव आश्रय शक बशुद्धयोगवचव आश्रय असे 

option दिाशर्ले.  

 

चेतसव सर्ाकिवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 



बशुद्धयोगां उप आशश्रत्य िशच्चत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

 

ज्ञवनी पवतळीर्र असिवरे कठीिसियी शर्चशलत होत नवही: 

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

***** 

 

(७. १६)/२:"आतो शजज्ञवस ुअथवाशथा ज्ञवनी च भरतर्षाभ" 

 

 

चवांगलव िनषु्ट्य ईश्वरभक्त असतो, तेंव्हव यव भक्तवचेही चवर प्रकवर 

असतवत. रडिवरव(आता), िवगिवरव(अथवाशथा), (ईश्वर-ज्ञवन) जविनु 

घेिवरव(शजज्ञवस)ु, प्रत्यिवत उच्च गशतत जगिवरव (ज्ञवनी).  

चतशुर्ाधव भजन्सते िवि ्जनवः सकृुशतनो अजुान। 

आतो शजज्ञवस ुअथवाशथा ज्ञवनी च भरतर्षाभ।।(७-१६) 

 

अथवाशथा : 



कवङ््किन्सतः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः।(४-१२) 

 

 शजज्ञवस ु: 

शजज्ञवसःु अशप योग्य िब्दब्रह्म अशतर्ताते।(६-४४) 

 

ज्ञवनी : 

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्। 

आश्थतः स ही यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशतां।।(७-१८) 

 

भगर्तगीतव "ज्ञवन" यव सांदभवातच ईश्वरवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह सवांगत 

आह.े यवच ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी जीर्नवची उच्च अर््थव 

(परुुर्षां परुुर्षर्षाभ) र् त्यवचे िहत्र् ्पि केले आह.े  

 

सशृिच्यव अनांत कवळवत िनषु्ट्यवचव जीर्नप्रर्वस शसिीत 

कवळवसवठी असतो. सखुवच्यव अपेिेने जगत असतो पि दःुखी 

कवां होतो?असव प्रश्न उपश्थत होतो. यवच पवश्वाभशूिर्र भगर्तगीतव 

्पि करत,े  

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 



अथवात दःुखवर्र िवत करण्यवसवठीच ईश्वर आश्रय "ज्ञवन"यव 

सांदभवात सवांशगतलव आह.े  

 

अजुान दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध करिे टवळतो. यवत र्व्तर् 

श्र्कवरीत नवही र् आपली भशूिकव योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी धिाज्ञवन सवांगतो. यदु्ध करिे अजुानवचे शनयतकवया 

होते. यदु्ध करिे पवप आह,े धिाशर्रोधी आह ेही अजुानवची भशूिकव 

असते. तर शनयतकवया धिवासवठी न करिे हचे पवपवचरि ठरेल ही 

भगर्तगीतेची भशूिकव असत.े अथवात यव दोन भशूिकव 

पर्परशर्रोधी ठरतवत.  

 

िनषु्ट्यवलव दःुखवर्र शर्जय शिळशर्तव आलव नवही तर (र्व्तर् न 

श्र्कवरल्यविळेु)तो नकवरवत्िक होतो, (अहांकवरविळेु) अज्ञवनवलव 

ज्ञवन दिाशर्तो. ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही प्रश्नवचे शनदवनच िवले नवही तर 

प्रश्न अनतु्तरीत असतवत. ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव उपयोग करण्यवसवठी 

अज्ञवनवचव श्र्कवर करिे आर्श्यक असते.  

 

 

 

 



व्यवर्हवररक बोध: 

 

िनषु्ट्य ज्ञवनी सिजनुच, ्र्तःलव योग्य सिजनुच जगत असतो, 

तरी सिवजवत एक दसुर् यवलव अयोग्य ठरर्नु शटकव असतचे. 

जगवच्यव कल्यविवसवठी लोकवांनी बदलवरे् अिी अपेिव असते 

पि ्र्तः बदलत नवही . सिवजवतील ही िोकवांशतकव 

टॉल्टवॅयॅने बोलनु दवखशर्ली.  

 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यजीर्नवच्यव िहवनतेचे रह्य सवांगत आह,े 

ज्यवच्यव अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य दःुखी असतो, नकवरवत्िक असतो. 

धिा, ईश्वर यव सांकल्पनव सिवजवत अांधश्रद्धव पसरर्तवत असव 

बशुद्धर्वद चवलत असतो. पि ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही सिवजवतील 

प्रश्न अनतु्तरीत कवां रवहतवत?िनषु्ट्य सखुवच्यव इच्छेने जगतो, पि 

दःुखी कवां होतो? यवच सत्यवर्र भगर्तगीतेने प्रकवि टवकलव 

आह.े  

 ******** 

  



 (७-१७) 

********************.  

तेर्षवां ज्ञवनी शनत्ययकु्त एकभशक्तः शर्शिष्ट्यते। 

शप्रयो शह ज्ञवशननो अत्यथां अहां स च िि शप्रयः।। 

******************** 

७. १७ : 

"तेर्षवां ज्ञवनी शनत्ययकु्त एकभशक्तः शर्शिष्ट्यत"े 

(जगवतील ज्ञवनशर्ज्ञवन र् िवनर्कल्यवि) 

 

भगर्तगीतेत ज्ञवनवलव सर्ाश्रषे्ठ म्हटले आह.े जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन 

उत्तरोत्तर र्वढत आह ेर् नर्नर्ीन प्रश्नही जगवत उपश्थत होत 

असतवत. िेर्टी ज्ञवन असनुही उत्तर कवां शिळत नवही, प्रश्न कवां 

सटुत नवही ?हवच प्रश्न उपश्थत होतो.  

यव प्रश्नवचे उत्तर भगर्तगीतेशिर्वय कुिीही शदलेले आढळत नवही.  

 

 

*यरुोपवतील ज्ञवनशर्ज्ञवनिवांशत: 

 



ज्ञवनशर्ज्ञवनवने जगवलव बदलशर्ले. शर्ज्ञवनयगुवच्यव आरांभवलव 

यरुोपवत Enlightenment Age (Age of Reasoning ) 

सांबोधल्यव गेले. िवनर्जीर्नवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी 

ज्ञवनशर्ज्ञवन िहत्र्वचे सवधन ठरले.  

 

The Age of Enlightenment was an intellectual and 

philosophical movement that dominated the world 

of ideas in Europe during the 18th century. The 

Enlightenment emerged out of a European 

intellectual and scholarly movement known as 

Renaissance humanism.  

 

Sir Francis Bacon was the first person attributed to 

the phrase "Knowledge is Power'. ( 1597). The real 

test of ‘knowledge’is not whether it is true, but 

whether it empowers us. The real test is utility.  

 

Most people have a hard time digesting modern 

science because its mathematical language is 

difficult for our minds to grasp, and its findings 



often contradict common sense. Presidents and 

generals may not understand nuclear physics, but 

they have a good grasp of what nuclear bombs can 

do.  

 

Until the Scientific Revolution most human cultures 

did not believe in progress. They thought the golden 

age was in the past, and that the world was stagnant, 

if not deteriorating.  

 

Throughout history, societies have suffered from 

two kinds of poverty: 

Social poverty, which withholds from some people 

the opportunities available to others; and  

Biological poverty, which puts the very lives of 

individuals at risk due to lack of food and shelter.  

 

Poverty, sickness, wars, famines, old age and death 

itself were not the inevitable fate of humankind. Our 

best minds are not wasting their time trying to give 



meaning to death. Instead, they are busy 

investigating the physiological, hormonal and 

genetic systems responsible for disease and old age.  

 

 

* भगर्तगीतेची ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवातील भशूिकव: 

 

१. भगर्तगीतेनसुवर ज्ञवन अांधवरवचव नवि करिवर् यव प्रकविवची 

भशूिकव बजवर्ते. यवच सांदभवात ज्ञवन म्हिजे कवय?िनषु्ट्यजीर्नवत 

यव ज्ञवनवची भशूिकव किी असते?यव शर्र्षयवतील प्रश्नवची उत्तरे 

भगर्तगीतव दते आह.े  

 

* अजुानवलव शनयतकवयवात दःुख जविर्ल.े अथवात पररिविभय 

जविर्ले. सहसव िनषु्ट्य िांकव शनिवाि करतो, म्हिनु कवयवाचव 

शनिय डळिळतो. तरी िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

ज्ञवनवचव र्वपर करतो.  

 

िी योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करिे हव 

िनषु्ट्य्र्भवर् आह.े यवच ्र्भवर्वनसुवर अजुान ज्यव ज्ञवनवचव र्वपर 

करतो त्यव ज्ञवनवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले.  



 

* र्व्तर्वचव श्र्कवर केलव तर प्रश्नवची पवरदिाकतव यतेे. शनशित 

प्रश्न असेल, चचेचव शनशित शर्र्षय असेल तर उपयकु्त चचवा होते. 

अन्सयथव चचवा शदिवहीन असते. हव भगर्तगीतेने शदलेलव " ज्ञवन" 

यव सांदभवातील पशहलव शनयि आह.े  

 

२. प्र्थवशपत सांकल्पनव चकु ठरशर्ल्यवने अांधवरवचव नवि होत 

नवही. र्ीज पडिे दरे्तेचव प्रकोप आह ेही सांकल्पनव बेंिवशिन 

फॅ्रन्सकशलनने र्ीजेतील Electrical energy िोधनु सांपिुवत 

आिली. श्रीकृष्ट्िवने पवऊस पडण्यवसवठी (गोर्धान)पर्ातवचे 

िहत्र्, र्िृवरोपि िहत्र् सवांशगतले र् इांद्रदरे्तेलव disarm केले. 

प्र्थवशपत सांकल्पनेलव अज्ञवन ठरशर्ले तर केर्ळ शटकव करुन 

अांधवरवचव नवि होत नवही. अज्ञवनवचव श्र्कवर केलव तरच ज्ञवनवचे 

द्ववर उघडते.  

 

३. जगवत धिा असते, ईश्वर ही सांकल्पनव असते. भगर्तगीतव यव 

सांदभवात आपली शनशित भशूिकव "ज्ञवन" यव अनरु्षांगवने ्पि करते.  

 



*िरिोत्तर गशत चवांगली शिळवर्ी ह ेप्र्थवशपत धिवाची सांकल्पनव 

असते. भगर्तगीतव र्तािवन जीर्न चवांगले जगवरे् यवचे िवस्त्र 

सवांगते.  

 

*िोर्षि करिवरी व्यर््थव(बवह्शर्घ्न) असेल तर चवांगल्यव 

व्यशक्तलव जगतवांनव सांिय उत्पन्सन होतो. ते आांतशर्ाघ्न असते. र् ही 

अधिा श्थशत ठरते. चवांगल्यव व्यशक्तलव सांियिकु्त होण्यवसवठी 

ज्ञवनवची गरज असते. यवचसवठी बशुद्धयोग आश्रय सवांशगतलव आह.े 

ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े सर्ा किवाचे ज्ञवनवत रुपवांतर होते. 

म्हिनु भगर्तगीततेील ईश्वर सांकल्पनवच ज्ञवनविी शनगशडत आह.े 

यवच ईश्वरवच्यव भशक्त िवगवार्र (आत्िोन्सनशत, अितृत्र्वय कल्पते) 

असलेलव भक्त ज्ञवनी ठरतो.  

 

चतशुर्ाधव भजन्सतोिवि ्जनवः सकृुशतनो अजुान।(७-१६) 

चवांगले किा करिवरे, ईश्वरश्रद्ध व्यशक्तां ची आता, अथवाशथा, शजज्ञवस,ु 

ज्ञवनी अिव चवर प्रकवरवत शर्भवगिी होते.  

 

तेर्षवां ज्ञवनी शनत्ययकु्त एकभशक्तः शर्शिष्ट्यते। 

शप्रयो ही ज्ञवनीनो अत्यथां अहां स च िि शप्रयः।।(७-१७) 

 



यवप्रिविे श्रेष्ठ व्यशक्त(ज्ञवनी ७-१७), श्रेष्ठ व्यशक्तचव िवगा (परुुर्षां 

परुुर्षर्षाभ २-१५) यवचे शनशित ज्ञवन भगर्तगीतेने ्पि केले आह.े  

 

******** 

 

 

(७. १७): 

"शप्रयो शह ज्ञवशननो अत्यथां अहां स च िि शप्रयः" 

 

ईश्वरवचे अश्तत्र् आह ेकवय?असले तर जीर्नवत उपयोग 

कवय?असे प्रश्न सिवजवत ऐकवयलव शिळतवत. ईश्वरवसांबांधी 

असलेल्यव चचेलव अांधश्रद्धव सांबोधनु शर्ज्ञवनवचे श्रेष्ठत्र् सवांगण्यवत 

येते. तर भगर्तगीतेत ज्ञवनशर्ज्ञवन यव दृशितनुच िनषु्ट्यवचे ईश्वरविी 

असलेले नवते ्पि केले आह.े ज्यवांनव ह ेनवते जविनु घेण्यवची 

इच्छव नवही त्यवांनव भगर्तगीतेत सवांशगतलेले ज्ञवन सवांगिे व्यथा 

आह ेअसेही भगर्तगीतेने ्पि केले आहे. यविळेु शनष्ट्कवरि 

र्वदवलव भगर्तगीतेत ्थवन नवही.  

 



भगर्तगीतेची सरुुर्वतच अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधिे, दबुालतेलव 

आदिा सांबोधिे येथनु सरुु होते. रोगवलव रोग म्हिनु न जवितव 

सौंदया ठरशर्ले तर!रोग दरुु्त कसव होिवर?अज्ञवन श्र्कवरले नवही 

तर ज्ञवनवची गरजच किी ्पि होिवर? 

अजुानवचे Intention चवांगले होते. त्यवने इतरवांनी सधुवरवरे् ही भवर्षव 

र्वपरली नवही. तर ्र्तःच्यव चवांगलेपिविळेुच तो दःुखी होतो. 

दःुख टवळण्यवसवठी िवत् र्व्तर् न श्र्कवरतव जी भशूिकव घेतो, 

त्यवलव आदिा दिाशर्तो. श्रीकृष्ट्िवने यवर्र प्रशतशियव शदल्यवर्रच 

तो र्व्तर्वचव(अज्ञवनवचव) श्र्कवर करतो.  

जीर्नवतील दःुख, भय यवचे कवरिच िनषु्ट्यजीर्न दःुखवलयवत 

प्रर्वस करीत असते, ही ्र्वभवशर्क अर््थव असते. पि हचे 

दःुख टवळण्यवसवठी अजुानवने केलेलव उपवय(शनशककयतेचे 

सिथान):"अज्ञवनवलव ज्ञवन सिजिे र् दिाशर्िे "यव ्र्रुपवचव 

असतो. अथवात नकवरवत्िक भशूिकव असते. र्व्तर् श्र्कवरुन 

जीर्नवचे आव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी ज्ञवनवचव उपयोग भगर्तगीतव 

सवांगते. र् ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय करिे यवचे 

िवस्त्र भगर्तगीतव सवांगते.  

क्यव खोयव, क्यव पवयव? 

जीर्नवत कवय शिळशर्ले र् कवय गिवर्ले? यवर्र एक सशुफ सांत 

म्हितो, "जो खोयव र्ह िेरी नवदवनी थी, पर जो पवयव र्ह रबकी 



िेहरबवनी ह।ैबडव खबुसरुत ररश्तव ह ैिेरव रबसे!िै जवदव िवांगतव नही 

और र्ह कि दतेव नही।" 

ईश्वरभक्त ईश्वर जविनुच दरे्तवांची भशक्त करतवत. तर हृदयवत 

असलेल्यव(जीशर्त तत्र्वतील) ईश्वरवची ओळख िवली तर िनषु्ट्य 

जीर्नयवते्चव शनशित हते ुजवितो. शनशित िवगवार्र (अितृत्र्वय 

कल्पते) जीर्न सांचवलीत होते. यवच सांदभवात आता, अथवाशथा, 

शजज्ञवस,ु ज्ञवनी असे भक्तवांचे चवर प्रकवर भगर्तगीतेने ्पि केले 

आह.े यवांत ज्ञवनी भक्तविी ईश्वरवचे नवते ्पि होते.  

तेर्षवां ज्ञवनी शनत्ययकु्त एकभशक्तः शर्शिष्ट्यते। 

शप्रयो शह ज्ञवशननो अत्यथां अहां स च िि शप्रयः।।(७-१७) 

 

"God always gives His best to those who leave the 

choice with him. " 

-Jim Elliot 

 

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्यो अश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहि।्।(९-२१) 

 

अथवात ईश्वरवची अनन्सयभवर्वने(सिपाि) कवयवाद्ववरे 



भशक्त सवध्य करिवरव ईश्वरविी जोडलेलव असतो.  

*्र्तःचव आदर करतो, बांध ुअसतो. अथवात आत्िर्ि असतो.  

*ईश्वरवच्यव सशृितील शर्भशूतशचांतनवने(श्रीितां उशजाति)् सकवरवत्िक 

असतो. बशुद्धयोगी होतो. शर्कवसवचव (अितृांगिय) िवश्वत िवगा 

जवितो, ज्यव िवगवार्र (अडचिीिळेु) शर्चशलत होत नवही.  

*हव िवगा दृढ असतो. शनयतकवया ्र्धिा करतो. शनिायअशधकवर 

जवितो र् कवयवाचव दृढशनिय करतो. योग्थ बशुद्धने शनषे्ठने 

कवयारत असतो.  

*जीर्नवतील अडचिी त्यवचे दःुख बनत नवही तर शर्कवसवच्यव 

सांधी बनतवत.  

*िोहविळेु बशुद्धभ्रि होतो. अथवात यविळेु द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत 

अडकतो ही प्रकृशतर्ि अर््थव असते. यविळेु अहांकवरवचव 

आश्रय प्रकृशतर्ि अर््थव ठरते, तर ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव 

आश्रय असतो. यवच सांदभवात भगर्तगीतव कवयवाद्ववरे 

योग(Exercise) सवध्य करण्यवसवठी र् सांिय शिटशर्ण्यवसवठी 

िवस्त्र सवांगते.  

योगसांन्सय्त किवािि ्ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ् 

 *********** 

  



 (७-१८) 

*********************** 

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्। 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति ्।। 

********************* 

 

 

 

(७-१८) : "ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्" 

 

भगर्तगीतेत ज्ञवनी कोि? हवच प्रश्न अजुानवच्यव भवष्ट्यवतनु 

उपश्थत िवलव.  

 

जगवत शकतीही ज्ञवनशर्ज्ञवन आले तरी जगवतील लोक ज्ञवनी (I am 

right) सिजनुच जगत असतवत. ती त्यवांची Conditioned घडि 

असते.  

सदृिां चेिते ्र््यव प्रकृतेः ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

 



यवलवच "प्रकृशत "म्हिनु आपि ओळखतो. ही घडि चकुीची 

(Born to win but conditioned to loose) अस ुिकते 

शकां र्व चवांगलीही अस ुिकते. जगवत अनेकशर्ध (कतृात्र्र्वन-

शनशककय, चवांगले-र्वईट) लोक असतवत. िनषु्ट्य इतरवांनव 

Labeling करु िकतो. पि ्र्तःलव जवििे र् Empowering 

करिे आपल्यव अशधकवरवत असते. अजुान हचे र्व्तर् शर्सरतो. 

अथवात यवचे अज्ञवन असते. अजुानवची घडि चवांगली(योग्य) 

असली तरी अडथळव यतेो, तेंव्हव ज्ञवनी सिजनु शनशककयतेचे 

सिथान करतो.  

 

सिवजवत "ज्ञवनी" सिजनुच भवष्ट्य बोलल्यव जवते. िवगवाच्यव 

अज्ञवनविळेु शनशककय िवलव तरी ज्ञवनी सिजनुच चवांगले-र्वईट, 

योग्य-अयोग्य अिव Judgement thinking चव र्वपर करुन 

िनषु्ट्य भवष्ट्य बोलतो. अजुान असवच ज्ञवनी भवष्ट्य बोलतो, तेंव्हव 

"ज्ञवनी कोि?", त्यवचव िवगा कसव असतो? यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव 

सवांगते.  

 

येथे र्तािवनवतील र्व्तर् श्र्कवरिे ह ेप्रथि पवऊल असते. िहशर्षा 

र्वशल्िशकच्यव परु्वाश्रिवांतील "र्वल्यव"ने र्व्तर् श्र्कवरले, तेंव्हव 

िवगा शिळवलव. प्रत्येक िनषु्ट्यच सखुवसवठी जगतो. अजुानवलव 



िवगवात दःुख जविर्ले म्हिनु र्व्तर्वलव बवयपवस करुन भवष्ट्य 

बोलतो. अजुानवने र्व्तर् श्र्कवरले र् ज्ञवन(कवय योग्य) 

ऐकण्यवस तयवर िवलव. त्यवलव दःुखिशुक्तसवठी ज्ञवन हरे् होते.  

 

"ज्ञवनी" यव सांदभवात सिथान करुन अजुान ्र्तःलव comfortable 

करण्यवचव प्रयत्न करतो. यव प्रशियेत जीर्नवतील दबुालतव जवित 

नवही. यवच दबुालतेची जवशिर् भगर्तगीतव करुन दतेे. र् 

सिितेसवठी (Empowering, दःुखवन्सत) कवयवाद्ववरे योग सवांगते. 

येथे िनषु्ट्यवलव ्र्तःचव िवगा Design करण्यवसवठी " ्र्धिा" 

िलु्य, शनिाय अशधकवर यवचे ज्ञवन आर्श्यक असते. िवगवाचव 

अांशति Goal ईश्वर असतो. कवयवाचव दृढशनिय करुन कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त यवचे रह्य कळते. ज्ञवनी होण्यवची हीच प्रशियव आह.े  

 

उदवरवः सर्ा एर्ैते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्। 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति ्।।(७-१८) 

 

ज्ञवनी ईश्वरवच्यव उत्ति गशतिध्ये असतो. सर्ा जग र्वसदुरे्िय 

जवितो. "ज्ञवनी"ची यवप्रिवि ेपररभवर्षव सवांगनु िनषु्ट्यवलव जीर्नवचव 

Goal दिाशर्लव आह.े ज्यविळेु तो ्र्तःचव िवगा Design 

करण्यवस र् त्यव िवगवार्र चवलण्यवस सिथा होईल. कवरि एरर्ी 



िनषु्ट्य "ज्ञवनी"(िी योग्य यव सांदभवात) म्हिनुच जगतो. र् भवष्ट्य 

बोलतो.  

 

"True knowledge exists in knowing that you know 

nothing. " 

Socrates 

सॉिेशटस म्हितो, िी अज्ञवनी आह ेहचे िविे ज्ञवन आह.े जोर्र 

िनषु्ट्य ज्ञवनी अर््थेत पोहोचत नवही तोर्र तो ज्ञवनी ठरत नवही. तो 

चवांगलव अस ुिकतो, श्रेष्ठ अस ुिकतो. अजुान चवांगलव (दरै्ी) 

होतव पि शनशककयतेचे सिथान "ज्ञवनी" सिजनु करतो, तेंव्हव श्रेष्ठ 

परुुर्षवचव िवगा सवांशगतलव. ज्यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत 

नवही.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

****०००० 

 

७. १८: 

"उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्" 

( ईश्वर : ज्ञवनवचव स्त्रोत ) 



जीर्न जगिवर् यवलव सखुदःुख कळत असते. जीर्नवतील आव्हवन 

श्र्कवरिवर् यवलवच कवयवाचे िहत्र् कळते. कवया करिवर् यवलव 

शनिायवची गरज पडते. शनिाय घेिवर् यवलव शनियवसवठी ज्ञवनवची 

गरज पडते. ज्ञवनविळेु सांिय शिटतो. कवयवाचव एकशनिय होतो. 

Determination असेल तर Devotion असते.  

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नवत कवयवाचे िहत्र् कळले नवही तर जीर्नवत 

शनशककय, आळिी होतो. िवत् इच्छव (शर्र्षयशचांतन) िनवत असते. 

यविळेु दवांशभक ठरतो.  

इांशद्रयवथवान ्शर्िढूवत्िव शिर्थयवचवरः स उच्यते।(३-६) 

 

ज्ञवनी कोि? 

जीर्नशर्कवसवत ज्ञवनवचे िहत्र् कळले नवही तर सांियविळेु शनिय 

होत नवही. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी िवत् ज्ञवन र्वपरतो. 

ज्ञवन यव सांदभवातील हव भ्रि असतो.  

 

ज्ञवनी जीर्निवगवात ज्ञवनवचव र्वपर करतो. ज्ञवनी श्थर, सकवरवत्िक, 

कवयारत असतो. त्यवचव िवगा शनशित असतो र् शर्चशलत होत 

नवही. "ज्ञवनी कोि?"यवच प्रश्नवचे उत्तर भगर्तगीतते शिळते.  

 



ईश्वर :िशक्तचव स्त्रोत  

 

"God is bigger than people think. " 

-Jimmy Dean  

 

भगर्तगीतेतनु ईश्वरवची ओळख शर्शर्ध प्रकवरे होते. यव शर्श्ववत 

आपल्यव बशुद्धप्रिविे ज्यव िशक्तलव आपि ओळखत असतो, 

त्यवपिेव अनवकलशनय िशक्त ईश्वरवची आह.े  

 

*िवांशतचव स्त्रोत: 

िवशन्सत शनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।(६-१५) 

*िशक्तचव स्त्रोत : 

तत् श्रीः शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि।(१८-७८) 

* आत्िशर्श्ववसवचव स्त्रोत : 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।(११-३३) 

*ज्ञवनवचव स्त्रोत  

शर्श्ववतील सर्वात िहत्र्वचव ज्ञवनवचव स्त्रोत ईश्वर असतो. हव 

िहत्र्वचव सांदिे भगर्तगीतव दते आह.े ईश्वरवलव जसे ओळखतो 

त्यवप्रिविे िनषु्ट्य भजत असतो. (चवांगले) कवया करिवरे असे चवर 



प्रकवरचे भक्त असतवत. आता, अथवाशथा, शजज्ञवस ुर् ज्ञवनी अथवात 

यवच ईश्वरभशक्तच्यव चवर पवतळी ठरतवत. ज्ञवनी ही उच्च पवतळी 

असते.  

 

ज्ञवनी :चवांगलेपिवचव स्त्रोत, ईश्वरवची सर्ोत्ति गशत 

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्। 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति।्।(७-१८) 

 

ईश्वरवची उत्ति गशत हव शर्श्ववचव आधवर असतो. हवच आधवर 

सांपिुा शर्श्ववलव गशत दते असतो.  

बहुनवां जन्सिनविन्सते ज्ञवनर्वन िवां प्रपद्यते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः।।(७-१९) 

 

सवर : 

िनषु्ट्यवतील चवांगली प्रर्शृत्त ईश्वरविी जोडत असते, तर शहांसक 

प्रर्शृत्तलव ियवादव असते कवरि त्यवने ईश्वरवची िवश्वत िशक्त 

ओळखली नसते. म्हिनु दरै्ी vs असरुी अिव दोन प्रर्शृत्तची 

ओळख भगर्तगीतेने शदली आह.े  

 असरुी (Darkness): 



प्रभर्शन्सत उग्रकिवािः ियवय जगतो अशहतवः।(१७-९) 

दरै्ी(प्रकवि) : 

"So wonderful is God's power. He can see beyond 

any darkness and reach beyond any limitation. " 

Gift Gugu Mona,  

(Writer of My mothers classroom, Power-Filled 

Quotes for a Powerful Woman. ) 

 यवप्रिविे ईश्वरवची ओळख ज्ञवनवची, चवांगलेपिवची, िशक्तची 

ओळख असते. यवच ईश्वरवचव शनत्य आश्रय िनषु्ट्यवलव करवर्यवचव 

आह.े  

तेर्षवां ज्ञवनी शनत्ययकु्त एकभशक्तः शर्शिष्ट्यते। 

शप्रयो शह ज्ञवनीनो अत्यथां अहां स च िि शप्रयः।।(७-१७) 

******* 

(७. १८): 

"आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति"् 

(उजवा आशि गशत ) 

 

"God always gives His best to those who leave the 

choice with him. " 



Jim Elliot 

 

र्तािवन र् State of mind : 

 

भगर्तगीतेत अजुानवच्यव र्तािवनवतील र्वगिकुीलवच आव्हवन 

शदलेले आह.े "धिािेते् कुरुिेते्" यव प्रथि Verse पवसनु 

भगर्तगीतव सरुु होते. कुरुिते्वर्र(Platform of specific 

work) जे कवया करवयचे आह,े ते व्हवयलवच पवहीजे. कुरुिेत्वचव 

तो धिा असतो. िनषु्ट्यवने र्तािवनवत कुरुिेत्वचव धिा पवळलव नवही 

तर शनशककयतेचे सिथान करतो. र्ेळेत अपेशित कवया घडले नवही 

म्हिनु पिवतवप(असे कवया करवयलव हरे् होते!िलव असे र्वटले 

म्हिनु!) करतो. अथवात र्तािवनवत जवगतृ नसतो. यवचसवठी 

र्तािवनवत "योगयकु्त" हो, हव सांदिे भगर्तगीतव दते आह.े  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

"The ability to be in the present moment is a major 

component of mental wellness. " 

Abraham Maslow 

 

र्ीिेची तवर सैल असेल तर अपेशित कवया करीत नवही म्हिनु तवर 

कसल्यव जवते. र्तािवनवतील कवयवासवठी आर्श्यक State of 



mind यव सांदभवात भगर्तगीतव यकु्त र् अयकु्त यव िब्दवच ेप्रयोजन 

करते. यवत State of mind अनिुिे आत्िर्ि र् िनोर्ि असे 

असते. यव श्थतीलव अनिुिे 'नवर् शनशित शदिेने र्ल्हर्िे' र् 

'नवर् र्वर् यवने र्वहि'े (र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस २-६७)ही उपिव 

दरे्नु ्पि करते.  

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

अथवात जीर्निवगवातील, र्तािवनवतील अयकु्त श्थशत कवयवाची 

सकवि अर््थव असते र्' यकु्त' शनष्ट्कवि अर््थव असते.  

 

उजवा आशि गशत: 

भगर्तगीतव (चवांगले-सकृुत) कवया करिवर् यव ईश्वरभक्तवचे चवर 

शर्भवगवत र्शगाकरि करते. यवांतील ज्ञवनी भक्त "यकु्त" असतो. 

ईश्वरवच्यव उत्ति गशतिध्ये असतो.  

 

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िव एर् िे िति।् 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति।्।(७-१८) 



 

ईश्वर ही िुळ उजवा आह.े सांपुिा सशृि यवच उजेचे गशतिवन ्र्रुप 

आह.े िनषु्ट्यजीर्न यवच उजेचव एक भवग(अांि) आह.े यवच उजेचे 

गशतिवन ्र्रुप आपले जीर्न असते. उजवा शनत्य अश्तत्र् आह े

र् गशतिवन ्र्रुप जीर्न आह.े  

यवचवच अथा जीर्न यव प्रचांड उजेचव एक भवग आह,े तर ज्ञवनी 

भक्त यवच िवश्वत उजचे्यव गशतिध्ये असतो ह ेरह्य भगर्तगीतव 

्पि करीत आह.े  

 

बहुनवां जन्सिनवि अन्सते ज्ञवनर्वन िवां प्रपद्यते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः।।(७-१९) 

 ************ 

  



 (७-१९) 

******************** 

बहुनवां जन्सिनवि ्अन्सते ज्ञवनर्वन ्िवां प्रपद्यते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव दलुाभः।। 

******************** 

 

 

(७-१९)/१:"बहुनवां जन्सिनवि ्अन्सते ज्ञवनर्वन ्िवां प्रपद्यते" 

(जगवतील िहविवनर्) 

 

भगर्तगीतेत ज्ञवनवलव सर्ाश्रषे्ठ ्थवन आह.े ज्ञवनविळेुच अिक्य 

गोिी िक्य होतवत. यवच ज्ञवनवचे जीर्नवतील िहत्र् र् त्यवची 

भशूिकव भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

 

व्यर्हवरवत प्रश्नवर्र िनषु्ट्य उत्तर िोधतो. पवांडर्वर्रील अन्सयवय हव 

व्यवर्हवररक प्रश्न असतो. अनेक प्रयवसवनांतर "धिायदु्ध" ह ेउत्तर 

शिळवले असते. उत्सवहवने अजुान यदु्धिेत्वर्र येतो र् गभागशळत 

होतो. अजुानवलव यदु्ध करिे योग्य कसे ह ेकळले नसल्यविळेु यदु्ध 



न करिे ही त्यवची ्र्तःची शनर्ड असते. ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. हव अजुानवचव व्यशक्तगत प्रश्न असतो.  

 

 एकीकडे जीर्नवचे ज्ञवन यव सांदभवात अजुानवलव भ्रि असतो. पि 

दसुरीकडे सिहुवतील/शर्श्ववतील "अन्सयवयवर्र उपवय" हव िळु 

शर्र्षयच दलुाशित होतो. शर्श्ववच्यव प्रश्नविी अजुानवच्यव प्रश्नवचव 

सांबांध कवय?िनषु्ट्यवलव सखुवसवठी जगवयचे असते. ज्यव कवयवात 

अजुानवलव ्पि दःुख शदसत होते ते कवया त्यवने कवां करवर्?ेहवच 

त्यवचव प्रश्न असतो.  

 

*ज्ञवनर्वन, आत्िर्वन, श्रद्धवर्वन: 

(Wisdom, Self, Faith) 

 

 अजुान चवांगलव िनषु्ट्य असतो र् त्यवचव व्यशक्तगत प्रश्न शर्श्ववतील 

प्रश्नविीच सांबांधीत आह ेयवच ेत्यवलव अज्ञवन असते. िनषु्ट्यवच्यव 

हृदयवत ईश्वरवचव अांि असतो यवचवच अथा िनषु्ट्य यव शर्श्ववचवच 

एक भवग असतो. "ज्ञवनर्वन " ह ेसत्य जवित असतो.  

 

यव जगवत जगतहीतवसवठी, िवनर्कल्यविवसवठी कवयारत असिवरे 

लोक भतुकवळवत िवलेत, र्तािवनवत कवयारत आहते र् 



भशर्ष्ट्यवतही रवहिवर. ह ेिहवनभुवर् कोि होते?र् कोि आहते? ह े

भगर्तगीतव "ज्ञवनर्वन" यवद्ववरव ्पि करते.  

 

बहुनवां जन्सिनवि ्अन्सते ज्ञवनर्वन ्िवां प्रपद्यते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव दलुाभः।।(७-१९) 

 

ह ेजग र्वसदुरे्िय आह ेअसव जवििवरव िहवत्िव दलुाभ असतो. 

त्यवचव जन्सिच अनेक जन्सिवच ेफशलत असत.े यवच जीर्नवचे ज्ञवन 

अजुानवलव सवांगण्यवत यतेे. येथे त्यवच्यव कवयवाचव 

शर्श्वकल्यविवसवठी सांबांध असतो. भगर्तगीतव 

शर्श्वरुपदिानयोगवद्ववरे हव सांबांध ्पि करते.  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

यवच पवश्वाभशुिर्र "आत्िर्वन हो "असव अजुानवलव शनदिे आह.े र् 

यवचसवठी जीर्नशर्कवसवचव Standard िवगा सवांशगतलव, ज्यवलव 

"अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) असे भगर्तगीतव सांबोधते. अथवात 

यव िवगवार्र आत्िर्वन ठरतो.  



शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 

 

यव िवगवार्र  

-शनद्वांद्व म्हिजे कवयवाचव दृढशनिय असिे.  

-'शनत्यसत्र््थो ' यव सांदभवात "सत "श्रद्धव हव सांदिे शिळतो.  

-शनयोगिेि हव शनष्ट्कवि कवयवाचव सांदिे दतेो.  

 

*श्रद्धवर्वन vs अश्रद्धधवन, सांिय vs शर्श्ववस 

(Faith) 

 

श्रद्धेचे सत, रज, ति ह ेतीन प्रकवर असतवत. प्रत्येक िनषु्ट्यवची 

(यवांतील एक)श्रद्धव असली तरी "श्रद्धवर्वन" िब्द सत श्रद्धव 

यवसवठी योशजलेलव आह.े ईश्वरवर्रील श्रद्धव "सत" असत.े ज्ञवन यव 

सांदभवातील सतश्रद्धव हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े यवलवच 

"ज्ञवनर्वन "म्हटले आह.े  

 

"श्रद्धवर्वन लभते ज्ञवनां "(४-३९) यवद्ववरे श्रद्धव र् ज्ञवन यवचव 

सिन्सर्य भगर्तगीततेील Strength आह ेहव सांदिे शिळतो. श्रद्धव 

नसलेलव अज्ञवनविळेु सांियी असतो.  



अज्ञि अश्रद्धधवनि सांियवत्िव शर्नश्यशत।(४-४०) 

 

शर्श्ववस यव सांदभवात ज्ञवनवलव िहत्र् आह.े तसेच शर्श्ववस यव 

सांदभवातच श्रदे्धलव लोक ओळखत असतवत. एखवद्यव कशथत(भोंद)ु 

िहवरवजवचे शिष्ट्य बननु शर्श्ववस शिळशर्िे ही अांधश्रद्धव म्हिनु 

सिवजवत ओळखल्यव जवते. तर Reasoning चव र्वपर करुन 

शर्श्ववस शिळशर्िे हव बशुद्धप्रविवण्यर्वद म्हिनु ओळखल्यव जवते.  

 बशुद्धप्रविवण्यर्वद(Reasoning) /ज्ञवन यव सांदभवातच 

भगर्तगीतेचव अजुानशर्र्षवदयोग बोलकव ठरतो. िनषु्ट्यवलव 

शनिायिितव नसेल तर ्र्तःच्यव शनिायवर्र शर्श्ववस नसतो. र् 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो.  

यव पवश्वाभिुीर्र शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर 

करिे Vs. ( शर्श्ववसवने िवगा चवलण्यवसवठी)कवयवाचव दृढशनिय 

करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करिे हव भेद भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

 

***** 

 



(७-१९)/२ : "र्वसदुरे्ः सर्ाशिशत" 

 

जसे एखवद्यव कवरखवन्सयवचे, सां्थेचे, दिेवचे व्यर््थवपन असते 

तसेच यव शर्श्ववतही व्यर््थवपन िवस्र कवयारत असते. यवचे दिान 

भगर्तगीतव दतेे. अजुानवलव दःुख होिे र् तो आपल्यव अज्ञवनी 

भशूिकेलव ज्ञवनी सांबोधतो. हव ईश्वरवचे शनयोजनवचवच भवग असतो. 

म्हिनुच भगर्तगीतव जगवसिोर आली.  

शर्ज्ञवतिु इच्छवशि भर्न्सति आद्य? यव अजुानवच्यव प्रश्नवच ेउत्तर 

दतेवांनव ईश्वरवच्यव शनयोजनवचे दिान शर्श्वरुपवतनु शदले.  

 

जीर्न जगतवांनव सखु, यि िनषु्ट्यवलव हरे् असते. िनष्ट्यजीर्न 

पढेुपढेु र्वटचवल करीत असते. पि ही र्वटचवल करतवांनव दःुख, 

अपयि यवचेिी िनषु्ट्यवचव सविनव असतो. अज्ञवनविळेु दःुख, 

अपयि िनषु्ट्यवलव हरशर्तवत र् तो प्रकृशतच्यव द्वांद्वरुपी जवळ्यवत 

अलगद अडकतो. जीर्नशर्कवसवचव रथ थवांबतो. िलवच दःुख कवां 

आले ?असव प्रश्न िनषु्ट्यवलव पडतो र् हतवि होतो, तेंव्हव जीर्नरथ 

थवांबतो. पि ज्ञवनी ईश्वरवचे शनयोजन जवितो.  

 

ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे लोक ईश्वरवलव किाशसशद्ध िवगतवत पि 

त्यवचे शनयोजन जवित नवहीत. भगर्तगीतेत ईश्वरवर्र श्रद्धव 



असिवर् यवांच्यव चवर Stages (आता, अथवाशथा, शजज्ञवस,ु 

ज्ञवनी)सवांशगतल्यव आहते. ज्ञवनी जवितो, ह ेजग र्वसदुरे्िय आह.े  

 

बहुनवां जन्सिनवि ्अन्सते ज्ञवनर्वन िवां प्रपद्यते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः।।(७-१९) 

 

िनषु्ट्य जगत असतो, पि जीर्नरथ शर्कवसिवगवार्र आह ेशक 

रुतलेलव आह ेयवची जवि नसते. रुतलेलव असलव तरी िनष्ट्य 

्र्तःलव योग्य दिाशर्ण्यवसवठी ज्ञवनी शसद्ध करण्यवचव प्रयत्न 

करतो. जीर्नवत ज्ञवनवची भशूिकव यव सांदभवातच अजुानवचव 

गैरसिज होतो. जीर्नवत ज्ञवनवचे िहत्र् र् ज्ञवनवची दृशि 

भगर्तगीतव सवांगते.  

 

भौशतक प्रगती िनषु्ट्यवसवठी जीर्नवतील Reality असते, म्हिनु 

यवचेच अभवर्वने िनषु्ट्य दःुखी होतो, दबुळव होतो. र् यव 

दबुळेपिवलव िशक्त दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो.  

 

िवनशसक िशक्तचव शर्कवस यव सांदभवात सकवरवत्िकतव, 

चवांगलेपिव, धैया, सवतत्य, श्थरतव(दःुखवने शर्चशलत न होिे) यव 

गिुवांची ओळख दरै्ीगिु यव सांदभवात भगर्तगीतव दतेे.  



भौशतक प्रगतीसवठी कवया शनशित्त असते, तर यवच कवयवाद्ववरे 

िवनशसक िशक्त शर्कशसत होत असते. म्हिनु भगर्तगीतव 

कवयवाद्ववरे " योग" (दःुखवन्सत)यवचे िवस्र सवांगते.  

 

फ्रवईड शकां र्व कोितवही िनोरै्ज्ञवशनक िनवच्यव शर्शर्ध अर््थव 

सवांगतो. र् यव आधवरवर्र Mental Wellness सवठी उपवय 

सवांगतो. ज्यव उजेिळेु िनषु्ट्यजीर्न सांचशलत असते, भगर्तगीतव 

हृदयवतील शर्रवजिवन त्यवच ईश्वरवचे ज्ञवन सवांगते,  

 

प्रत्येक िनषु्ट्य शर्श्ववच्यव व्यर््थवपन यांत्िेतील एक घटक असतो. 

सांदभा िनोशर्ज्ञवनवचव असो, ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव असो, जीर्नवलव 

शर्कवसिवगवार्र सांचशलत ठेर्ण्यवसवठी जीर्नवांत ईश्वरवचव आश्रय 

यवचवच अथा "र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत" ह ेभगर्तगीतेने सवांशगतलेले 

रह्य जविनु घेिे आर्श्यक ठरते.  

 ******* 

(७-१९)/३ : 

" र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः" 

("िहवत्िव " The great people of the word) 

 



ईश्वरवलव "परिवत्िव" म्हिनु ओळखल्यव जवते. तर िहवत्िव ह े

सांबोधन (दहेधवरी )एखवद्यव िहवपरुुर्षवलव शदले जवते. "िहवत्िव" यव 

सांदभवात भगर्दगीतव म्हित आह,े  

(१) ज्ञवनी भक्त 

बहुनवां जन्सिनवि ्अन्सते ज्ञवनर्वन िवां प्रपद्यते। 

र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत स िहवत्िव सदुलुाभः।।(७-१९) 

(२) चवांगलव िनषु्ट्य 

िहवत्िवनः त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशति ्आशश्रतवः। 

भजशन्सत अनन्सयिनसो ज्ञवत्र्व भतूआशदि ्अव्ययि(्९-१३) 

१. सत्कृत्य करिवर् यव र् ईश्वरश्रद्धव असिवर् यव िनषु्ट्यवचे (भक्त) 

ईश्वरवची भशक्त यव सांदभवात आता, अथवाशथा, शजज्ञवस ुर् ज्ञवनी असे 

चवर प्रकवर असतवत. ज्ञवनी (अव्यक्त)ईश्वरवचे ज्ञवन(सर्ा 

प्रवशििवत्वांचे उगि्थवन- ज्ञवत्र्व भतूआशदि ्अव्ययि)् जवितो. 

सर्ा शर्श्व र्वसदुरे्िय आह ेअथवात एकवच ईश्वरतत्र्वने व्यवपलेले 

आह.े हे ज्ञवन जविनु "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च(शनरै्रः 

सर्ाभतूेर्ष,ु सर्ाभतूहीतेरतः) जगण्यवच्यव यव श्रेष्ठ mode िध्ये जगत 

असतो. असव ज्ञवनी जि ुईश्वरवचव प्रशतशनधीच असतो, जो 

िनषु्ट्यरुपवत ईश्वरवचेच(ईश्वरवलव अशभपे्रत असलेले) कवया करतो.  

 

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्। 



आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति।्।(७-१८) 

 

(२) सिवजवतील सविवन्सय लोकवांत िनषु्ट्यवच्यव सांदभवात चवांगले-

र्वईट असे सांबोधन असते. यवच सांबोधनवसांदभवात भगर्दगीतेत 

"दरै्ी-असरुगिुसांपशत्त" असव तवांशत्क भेद ्पि केलव आह.े अथवात 

जो चवांगलव आह ेत्यवने ईश्वरवचे (सशृिचव अध्यि, परि आत्िव) 

ज्ञवन जविनु अनन्सयभशक्त सवध्य करवर्ी अथवात ईश्वरवची शनत्यभशक्त 

होण्यवसवठी (व्यर्हवरवतील) कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य करवर्ी . 

यवचवच अथा भगर्दगीतते म्हटल्यवप्रिविे कवयाकौिल्य (योगः 

किास ुकौिलि ्) सवध्य करवर्.े  

"Those who have accomplished great things in the 

world have been, as a rule, bold, aggressive, and 

self-confident. They dared to step out from the 

crowd and act in an original way. They were not 

afraid to be generals. " 

-Orison Swett Marden 

 

 ******** 

  



( ७. २३) 

********************** 

अांतर्त्त ुफलां तेर्षवां तद ्भर्शत अल्पिेधसवि ्। 

दरे्वन ्दरे्यजः यवशन्सत िद ्भक्तव यवशन्सत िवि ्अशप । 

********************** 

 

७. २३: 

" दरे्वन ्दरे्यजः यवशन्सत िद ्भक्तव यवशन्सत िवि ्अशप" 

 

 

"To be conscious of knowing God is to know about 

God and self. " 

 Meister Eckhart  

 

दरे् आशि ईश्वर यवांतील भेद ्पि करुन ईश्वरवची शनशित ओळख 

भगर्तगीतव दते आह.े िनषु्ट्यवचे(जीर्वत्िव) ईश्वरविी असलेले नवते 

न जविल्यविळेु अज्ञवन असते. हचे नवते जविनु ईश्वरवची भशक्त यव 

सांदभवात शर्श्ववचव (सशृिचव) अध्यि ही ईश्वरवची ओळख 

भगर्तगीतव दते आह.े  



 

दरे्वन ्दरे्यजः यवशन्सत िद ्भक्तव यवशन्सत िवि ्अशप।(७-२३) 

अव्यक्तां  व्यशक्ति ्आपन्सनां िन्सयते िवि ्अबदु्धयः। 

परां भवर्ां अजवनन्सतो िि ्अव्ययि ्अनतु्तिि ्।।(७-२४) 

 

चवांगलव अथवात दरै्ीगिुसांपन्सन असलेलव अजुान यदु्धिेत्वर्र दःुखी 

िवल्यवर्र म्हितो, िलव सखुवसवठी रवज्य नको, पि यव किवािळेु 

होिवरे पवप िी करिवर नवही. व्यर्हवरवत चवांगल्यव कवयवाचव सांबांध 

पवप-पणु्यविी र् पयवायवने ्र्गा र्व नरकप्रवशििी जोडल्यव जवतो. 

पि ह ेसकवि कवया ठरते. म्हिनु शनष्ट्कवि कवयवाचे logic 

भगर्तगीतव दते आह.े  

एखवद्यव व्यवपवरी सां्थेतील, कवरखवन्सयवतील किाचवरी किवसवठी 

किा करतो (पैिवसवठी!कुटुांबवसवठी!भशक्तसवठी!)हव त्यवचव 

व्यशक्तगत प्रश्न असतो. पि कवरखवनव सां्थेचव अध्यि म्हितो, 

िविव कवरखवनव चवांगलव चवलवर्व यवसवठी किाचवरी किा करीत 

असतवत, त्यव िोबदल्यवत िी किाचवर् यवांनव र्ेतन दतेो. यव 

शर्श्वसां्थेचव अध्यि ईश्वर असतो. अथवात किवसवठी किा करतो 

हव िनषु्ट्यवचव व्यशक्तगत(व्यवर्हवररक) प्रश्न असतो. पि यव शर्श्ववचे 

चवांगले सांचलन व्हवरे् ही ईश्वरवची इच्छव असते. यवशप्रत्यथा होिवरे 

कवया ईश्वरवचेच कवया असते.  



 

ईश्वरवचे सर्वांिीच नवते असत.े यविळेु ईश्वर कुिवचव दे्वर्षही करीत 

नवही शकां र्व त्यवलव कुिी शप्रय नवही. पि जो ईश्वरविी नवते जोडतो, 

तो आपले शनयतकवया ईश्वरवचेच कवया जविनु ईश्वरवची भशक्त 

करतो.  

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्यो अश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।।(९-२९) 

 

शर्श्वसांचलनवत दोर्ष शनिवाि िवलव असतव सज्जनवांनव त्वस र् 

दजुानवांनव रवज्य अिी श्थशत अधिवाची असते. अथवात चवांगलेपिव 

दबुळव ठरतो. यव अर््थेत सिवजवत िोर्षि र् सज्जनवांनव भ्रि 

असतो. म्हिनु धिा्थवपनेसवठी चवांगलेपिव सिि असिे 

आर्श्यक असते. यवचसवठी चवांगल्यव िनषु्ट्यवच्यव शनयतकवयवालव, 

चवांगल्यव कवयवालव द्वांद्विकु्त करिे, अथवात कवयवाचव दृढशनिय करिे 

र् शनषे्ठने कवया घडण्यवसवठी शनष्ट्कवि कवया करिे हचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

 

भगर्तगीतेने जी ईश्वरवची ओळख शदली(तद ्धवि परिां िि)् 

त्यवचव उपयोग जीर्नशर्कवसवचव Standard (अितृत्र्वय कल्पते) 

िवगा बनशर्ण्यवसवठी होतो. यव िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरवची भशक्त 



घडते. अथवात ईश्वरवचे कवया जविनु शनष्ट्कवि किा करतो. ्र्तःचे 

शनयतकवया सवधन असते.  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तवः सांगर्शजातः। 

शनर्ैरः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

 

"Remember your connection with the cosmos. 

Remember your connection with the infinity and 

that remembrance will give you the freedom. " 

Amit Ray 

 

 ******* 

  



(७-२४) 

******************** 

अव्यक्तां  व्यशक्ति ्आपन्सनि ्िन्सयते िवि ्अबदु्धयः। 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि अव्ययि ्अनतु्तिि।्। 

******************** 

 

(७-२४) : 

"परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि अव्ययि ्अनतु्तिि"् 

(जीर्नवतील ज्ञवनअज्ञवन) 

 

ईश्वर ही सांकल्पनव िनषु्ट्यवलव दबुळी करते, परवर्लांशब करते असव 

जगवतील कवांही लोकवांचव सिज असतो. भगर्दगीतते िवत् 

यवउलट श्थशत आढळते. जीर्नयवते्त िनोदबुालतव आलेल्यव 

अजुानवलव सिि होण्यवसवठी ज्ञवन सवांगतवांनव "ज्ञवन" यव सांदभवातच 

ईश्वरवचव आश्रय यवचे िहत्र् सवांगण्यवत येते. सांिय असनुही िनषु्ट्य 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो, पि ज्ञवन 

सांियिशुक्तसवठी असते. (ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि)् 

 



सविवन्सय लोक दरे्तवांची भशक्त करतवत. ईश्वरश्रद्ध असतवत. 

ईश्वरश्रद्ध असिे ही strength असली तरी ज्यव सवर्ाभौि ईश्वरवचव 

अांि हृदयी आह(ेConsciousness) त्यव सवर्ाभौित्र्वच ेज्ञवन 

नसिे अथवात अव्यक्त, िवश्वत ईश्वरवचे ज्ञवन नसिे ह ेजीर्नवचे ज्ञवन 

यव सांदभवात अज्ञवन ठरते.  

अव्यक्तां  व्यशक्ति ्आपन्सनि ्िन्सयते िवि ्अबदु्धयः। 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि अव्ययि ्अनतु्तिि।्।(७-२४) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत ईश्वर, धिा, दैर् यवांची शनशित भशूिकव भगर्दगीतव 

्पि करत.े  

 

*ईश्वरवची भशक्त यव सांदभवात भगर्दगीतेत दोन प्रश्न िहत्र्वचे 

आहते.  

१. अव्यक्त(Formless) ईश्वरवची भशक्त शकां र्व सगिु(Form) 

ईश्वरवची भशक्त यवांत कोिती भशक्त श्रेष्ठ सिजवर्ी?(१२-१) 

२. श्रद्धेने ईश्वरवची भशक्त करिवरव जर शनष्ट्कवि किा आचरि करीत 

नवही तर त्यवची श्रद्धव कोिती?(१७-१) 

 



-१. अव्यक्त, अव्यय ईश्वरवलव आसक्त दहेर्वनवसवठी कठीि 

असते. (क्लेिोअशधकतर तेर्षवां अव्यक्तआसक्त चेतसवि)्. पि 

किवाद्ववरे अनन्सयभशक्तने ही भशक्त सवध्य होते.  

-२. शनष्ट्कवि किवाचे logicच Detachment (from pain, 

अिवश्वत) सवठी आह.े िवश्वत ईश्वरवचे ज्ञवन जविले तर 

सशृिसांचलनवतील "ॐ तत ्सत"् यव शब्रदर्वक्यवचे िहत्र् कळते. 

ॐ एकविर ब्रह्म ईश्वरवचे अश्तत्र् दिाशर्ते. "तत" म्हिज े

शनष्ट्कवि किा र् "सत" म्हिजे चवांगलेपिव(सद ्भवर्, सत्कवया) र् 

यज्ञ, दवन, तप यव कवयवाची र्तािवनवतील श्थशत यवप्रिविे 

जीर्नशर्कवसवचव "सतिवगा" ्पि केलेलव आह.े  

िनषु्ट्यजीर्न म्हटले शक िरीर अिवश्वत आह ेर् ईश्वर िवश्वत आह,े 

त्यवचवच अांि जीर्वत्िव बनलेलव आह ेम्हिनु जीर्निवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" असव रवजिवगा ठरतो. धिा यव सांदभवात 

"अितृत्र्वय कल्पते" हवच िवश्वत धिा ठरतो.  

 

ब्रह्मिो शह प्रशतष्ठव अहि ्अितृ्य अव्यय्य च। 

िवश्वत्य धिा्य सखु्य ऐकवशन्सतक्य च।।(१४- 

 

*धिा म्हटले शक योग्य-अयोग्य हव द्वन्सद्व असतो.  



१. जीर्नवच्यव रवजिवगवार्र ्र्तःचव ्र्धिा हव Tiebreaker 

(शनद्वान्सद्व) असतो.  

२. बशुद्धयकु्त श्थशतत शनद्वान्सद्व असतो अथवात कवयवाचव एकशनिय 

असतो. ईश्वर र् धिा यव सांदभवात चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव Priority 

ईश्वरवचव आश्रय असते ज्यविळेु बशुद्धयकु्त असतो.  

 

* दरै् हव िब्द िनषु्ट्यजीर्नवत निीब, शनयशत यव अथवाने सांदिे दते 

असते. यवच सांदभवात अशधदरै्(घडशर्िवरव) ईश्वर असतो. (परुुर्षि 

अशधदरै्ति)् 

 

 "ॐ तत ्सत"्  

 ************ 

  



(७-२७) 

******************** 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।। 

******************** 

 

 

(७-२७):"इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत" 

 

यव सशृित प्रकृशतचे Automation असते. प्रकृशतच्यव 

Automation प्रिविचे िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व असते.  

िनषु्ट्य जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवार्र उत्सवहवने कवयारत असतो. पि 

Obstacle आले असतव (अज्ञवनविळेु) प्रकृशतर्ि होतो अथवात 

Automationप्रिविे जगत असतो. यवचिळेु दःुखी होतो, शचांतव 

करतो, Tension असते, ्र्ितवांध होतो.  

 

अजुान िवगवार्र असतो पि Obstacle यतेे. तो दःुखी होतो. र् 

शनशककय होतो. ह ेObstacle, Obstacle नसनु धिा आह ेअसव 

अजुानवचव सिज होतो. शर्कवसिवगवातील अडथळ्यवलवच धिा 



आह ेअसव र्वद करिे ्र्ितवांधतव ठरते. ही ्र्ितवांधतवही 

प्रकृशतच्यव Automation चव भवग असतो. अिीच िवनशसकतव 

बनली तर शर्कवसिवगा सोडुन डबक्यवत जगिे पसांत करतो. र् हचे 

अज्ञवनवचे कवरि ठरते.  

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

 

भगर्तगीतव यवच Automationचे रह्य, Obstacleची ओळख 

दतेे.  

Automation 

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

Obstacle 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोःन र्िि ्आगच्छेत ्तौ ही अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

पढेु यवच Obstacle र्र िवत करण्यवसवठी(Barrier breaker) 

Values (Tiebreaker)सवांगते.  

 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत ्।(३-३५) 



 

धिवात चवांगलेपिवलव िहत्र् असते. सविवन्सय िनषु्ट्य यवच 

चवांगलेपिवलव िहत्र् दतेो.  

(१)यवच चवांगलेपिविळेु(रविवयि) दिरथ िहवरवजवांनी कैकयीलव 

र्र शदलेत. पि प्रत्यि कृतीची रे्ळ आली असतव" Goodness 

vs Values(र्चन)" हव लढव उभव होतो.  

(२) िहवभवरतवत यवच चवांगलेपिविळेु अजुानवलव दःुख होते. र् 

शनशककयतव पसांत करतो, पि यवलव धिा सिजतो, तेंव्हव 

"Goodness vs. Values(्र्धिा)" हव लढव उभव होतो.  

 

अथवात जीर्नवत चवांगलेपिवचे Purpose द्वांद्विोहिकु्त होिे असते. 

यवचसवठी (As Barrier breaker) Values चे िहत्र्, 

अध्यवत्िवच(ेप्रकृशत-परुुर्ष ज्ञवनशर्ज्ञवन) िहत्र्, कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्तचे(परुुर्षोत्ति) िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः(७-२८) 

 

 ************ 



 

(७-२७) : 

"सर्ाभतूवशन सम्िोहां सगे यवशन्सत परांतप " 

[सविवन्सय जीर्न (प्रकृशत) vs श्रेष्ठ जीर्न (सां्कृशत)] 

 

१. जीर्न जगण्यवची सविवन्सय अर््थव : 

 

Everyone thinks of changing the world, but no one 

thinks of changing himself.  

-Leo Tolstoy 

 

िनषु्ट्य "योग्य" सिजनुच जगत असतो. जगत असतवांनव ्र्तःचे 

सिथान करिे, इतरवांनी कवय करवर्े र् करु नये, यव 

शर्चवरसरिीचव(Habit of thinking) शिकवर होतो. व्यर्हवरवत 

"कवय हरे्" ही पवरदिाकतव असेल तर िनषु्ट्यवलव ्र्तःची भशूिकव 

शिळते. शनयतकवया शिळते. अजुानवलव व्यवर्हवररक प्रशियेतच 

शनयतकवया शिळवले. प्रत्यि यदु्धिेत्वर्र आलव असतव दःुखवचे 

भयवने कवया टवळतो र् हीच(प्रज्ञवर्वदी )शर्चवरसरिी जीर्नवत 

पनुःपनुः डोके र्र कवढते. तेंव्हव शकतीही ज्ञवन घेतले तरी हीच 



शर्चवरसरिी घट्ट (Conditioned thought) होत जवते. यव 

भशूिकेलव िनषु्ट्य ज्ञवनी भशूिकव सिजतो पि र्व्तर्वत हव अहांकवर 

असतो.  

 

प्रत्येक िनषु्ट्यवलव ्र्तःचव िवगा चवलवयचव असतो र् यवचचे 

अजुानवलव अज्ञवन असते. अहांकवरविळेु ह ेअज्ञवन कवयि रवहते. 

हचे अज्ञवन दरु करण्यवसवठी ईश्वरवचे ज्ञवन भगर्तगीतेत "ज्ञवन" यव 

सांदभवात आलेले आह.े (ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्). यव ज्ञवनविळेु 

्र्तःचव प्रर्वस ईश्वरधविवकडे आह,े यवचव बोध होतो र् 

ईश्वरज्ञवनवचव आश्रय ्र्तःची भशूिकव correct करण्यवसवठी आह े

यवची प्रशचशत येते.  

 

२. द्वन्सद्व (िनोर्ि) -शनद्वान्सद्व(आत्िर्ि) 

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सम्िोहां सगे यवशन्सत परांतप ।।(७-२७) 

 

िनषु्ट्यवच्यव अशधकवरवत कवया आह.े र् जगतवांनव कवयाच घडत 

असते. यव कवयवातील द्वांद्व िवगवात अडथळव बनतो. यव 



अडथळ्यवलव र्ि िवल्यविळेु अज्ञवन असते. ही िनोर्ि भशूिकव 

असते. ्र्तःर्रील command सटूत.े  

"Born to win but conditioned to loose" 

 

िनषु्ट्य यव जगवत आलव, तो जगत असतोच. नवर् सिदु्रवत र्वर् यवने 

र्वहते तसे कुिवचे जीर्न सरुु असते. ही िनोर्ि, द्वांद्वर्ि अर््थव 

असते. नवर् तफुवनवत सवपडवर्ी तसे दःुखविळेु िनषु्ट्यवची श्थशत 

होते. यवच दःुखविी deal करण्यवसवठी ईश्वरज्ञवन, ्र्तःचे ज्ञवन 

(आत्िज्ञवन, अध्यवत्िज्ञवन) ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि 

करते.  

 

नवर्ेर्र ज्यवची command असते, तो नवर् र्ल्हर्तो. अथवात 

्र्तःचव िवगा चवलत असतो. यवच िवगवाचे ज्ञवन भगर्तगीतव दतेे. 

आत्िर्ि भशूिकेत िवगा दृढ होतो. हीच भशूिकव धवरि 

करण्यवसवठी जीर्नवत ईश्वर ज्ञवनवचव आश्रय िहत्र्वची भशूिकव 

बजवर्ते.  

 

*चवांगल-ेर्वईट 

 चवांगले र् र्वईट यव सांदभवात दरै्ी र् आसरुी प्रर्शृत्तचव भगर्तगीतव 

उल्लेख करते. पि हव भगर्तगीतेचव िखु्य शर्र्षय नवही. जेंव्हव 



चवांगलव िनषु्ट्यही दःुखवने व्यशथत होतो, तेंव्हव तो बांधनवत 

अडकतो. त्यवलव िवगा सवपडत नवही र् अज्ञवनविळेु शनशककयतेचे 

सिथान करतो. चवांगलेपिव दरै्ी सांपशत्त असते. त्यवचव 

चवांगलेपिवबद्दल गैरसिज होतो . हव गैरसिज भगर्तगीतव दरु 

करते र् त्यवचव िवगा clear करण्यवचे ज्ञवन दतेे.  

 

ज्ञवन कवयवातील सांिय शिटशर्ण्यवसवठी आह ेह ेज्ञवनवचे रह्य 

भगर्तगीतव सवांगते. ज्ञवन आशि ईश्वर यवचे नवते ्पि करते. 

फलशसशद्धसवठी दरे्तवपजुन कळते. पि ईश्वरज्ञवन कवयवातील सांिय 

शिटर्ते. िवगा दृढ होतो र् कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त होऊन योग, ज्ञवन 

प्रवशि होते हचे रह्य भगर्तगीतव सवांगते. िवगा दृढ करण्यवसवठी 

्र्धिा जीर्निलु्य ठरते. ईश्वरभशक्तने बशुद्धयोग प्रवि होतो र् शनिाय 

दृढ होण्यवसवठी सहकवया होत.े  

 

नकवरवत्िक शर्चवर शर्कवसवलव शखळ घवलते, ते कधी िनवचव र् 

पयवायवने बशुद्धचव तवबव घतेवत, कळतही नवही. र् यविळेु ्र्तःच्यव 

चवांगल्यव गिुवांचव, सविर्थयवाचव शर्सर पडतो. तर सकवरवत्िक 

(चवांगले, कल्यविकवरी )शर्चवर ईश्वरी कृपव असते. यविळेु 

आत्िशर्श्ववस असतो. हीच कृपव प्रवि होिे बशुद्धयोग आह.े  

 



तेर्षवां सततयकु्तवनवां भजतवां शप्रशतपरु्ाकि।् 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

 

तेर्षवां एर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनशदपेन भव्र्तव।।(१०-११) 

 

 

३. िनषु्ट्यवचे अशधकवरिेत्: 

 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन। 

िव किाफलहतेभुुाः िव ते सांगो अ्त ुअकिाशि।।(२-४७) 

 

अथवात किवाचव अशधकवर, शनिायअशधकवर ह ेिनषु्ट्यवचे 

अशधकवरिेत् आह.े यवसवठी ्र्वर्लांबन ह ेजीर्निलु्य असते.  

"Beggars are not choosers" 

 

ईश्वरवचे अशधकवरिेत्: 

 

ियव अध्यििे प्रकृशत सयुते सचरवचरि ्। 



हतेनुव अनेन कौंतेय जगद ्शर्पररर्ताते।।(९-९) 

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवांहृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

िनषु्ट्य आपल्यव अशधकवरिते्वत किा करतो. पररिवि ईश्वरवचे 

अशधकवरिेत् आह.े पररिविवचे भय शर्चशलत करीत नवही. यवची 

जवि असिवरे किवाद्ववरे शर्कवसिवगवार्र असतवत . अांतःकवळी 

ईश्वरवच्यव शदव्य धविवत शर्शलन होतवत.  

 

जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां योः रे्शत्त तत्र्तः। 

त्यक्त्र्व दहेां पनुजान्सि नैशत िविेशत सो अजुान।।(४-९) 

 

४. जीर्नवची श्रेष्ठ अर््थव प्रवशिचव िवगा : 

 

भगर्तगीतव किा, कवयवाचव एकशनिय (Determination) यवलव 

िहत्र् दतेे. ज्यवचव शनिय दृढ असतो, तो शनष्ठेने कवया करतो. 

शर्कवसिवगवार्र असतो. दृढ नसलेलव सकवि िवनशसकतचेव 

असतो, भतूकवळवतील दःुखवचे ओिे र्हवत जगत असतो. अथवात 



र्तािवन जगत नवही. ही िवनशसक दबुालतव असते. जीर्नवतील 

यवच अज्ञवनवलव भगर्तगीतव प्रकविवत आिते.  

िेक्सशपयर म्हितो, "धवडसी र् शनभाय िनषु्ट्यच यिवचे शिखर 

गवठु िकतो. शभत्र्यव िविसवची फवरिी प्रगशत होत नवही. " 

जे योग्य कवया आह,े ते सवकवर करण्यवसवठी धवडसवची गरज 

असते. र् कवयवातनु सविर्थया र्वढते. ह ेरह्य किायोगवतनु 

भगर्तगीतेत दिाशर्ले आह.े  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

यव धिवात कवयवाचव एकशनिय असतो. भय, सांिय यविळेु िन 

चांचल असते र् शनिय दृढ होत नवही.  

 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अांनन्सतवि बदु्धयोः अव्यर्सवशयनवि ्।।(२-४१) 

 

 कवयवाद्ववरे द्रव्यप्रवशि आपि जवितो पि कवयवाद्ववरे धवडस, 

शनभायतेचे सविर्थया जवित नवही. कवयवाद्ववरे योगवचे हचे रह्य आह.े  

 ***** 

  



 (७-२८) 

. ******************** 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।। 

******************** 

 

(७. २८):"येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि"् 

 

िनषु्ट्यजीर्न जीर्नशर्कवसवची जीर्नयवत्व असते. यवच यवत्ेतील 

शर्कवसवतनु Strong (शर्चशलत न होिे, शनभाय) होिे, हव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े यवचसवठी चवांगलेपिव (सत)सवधन 

आह.े चवांगलव िनषु्ट्य कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त करुन द्वांद्विोहिशुक्त 

(Strong)सवध्य करतो.  

 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

सविवन्सयतः िनषु्ट्य जे करतो त ेयोग्य सिजनु करतो र् शनशककय 

िवलव तरी "योग्य" दिाशर्त असतो. ्र्तःचे अश्तत्र्, श्रेष्ठत्र् 



दिाशर्ण्यवसवठी तलुनव करिे, सिथान करिे ह ेप्रकृशतचे 

Automation असत(ेप्रकृशतर्ि). अजुान चवांगलव िनषु्ट्य असतो. 

पि चवांगलेपिविळेु यदु्धिेत्वर्र दःुखी होतो. द्वांद्वर्ि होतो. 

शनशककयतेचे सिथान करतो, यवलव चवांगलेपिव दिाशर्तो.  

 

येथेच भगर्तगीतव सविवन्सय र् श्रेष्ठ परुुर्ष यवतील भेद दिाशर्ते. 

सविवन्सय श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतो तर श्रेष्ठ आत्िशर्श्ववसवने 

शर्कवसिवगवार्र असतो, प्रसांगी दःुखवने व्यथीत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

सविवन्सय असिे ही प्रकृशत आह,े तर श्रेष्ठ होण्यवसवठी कवयवाचव 

िवगा(्र्धिा, शनिायअशधकवर-दृढशनिय) जवििे र् कवयवाद्ववरे भशक्त 

सवध्य करुन Strong (योगयकु्त)होिे हवच "अितृत्र्वय कल्पते" 

हव रवजिवगा आह.े  

 

व्यवर्हवररक बोध:चवांगले व्हवरे् यवसवठी सिवजवत बोधप्रद प्रर्चने 

िनषु्ट्य ऐकत असतो. पि कवयवाद्ववरे Strong (योग) होिे यव 

सांदभवात ह ेअधरेु ज्ञवन असते तेंव्हव लोकवांनी चवांगले म्हिवरे् 

(अथवात शकशताची इच्छव) ही इच्छव करतो. यवसवठी 



तलुनव(Comparision, Judgement thinking), सिथान यवचव 

आधवर घेतो. यवचिळेु दसुर् यवर्र शटकवही करतो. यव भवष्ट्यवलव 

प्रज्ञवर्वद सांबोधनु भगर्तगीतव यवच अपिुा ज्ञवनवलव पिुात्र् दतेे. 

ज्यविळेु शर्श्ववसवने(Confident) जीर्नयवत्व करण्यवस िनषु्ट्य 

सिथा होईल.  

 

 

 

****** 

 

(७-२८)/२ :"ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः" 

 

आपले जीर्न सरुु आह.े यवांत अनभुर् घेतो, ज्ञवन घेतो, भशक्त 

करतो. ही प्रशियव सरुु असते. असेच अजुानवचे जीर्न सरुु असते. 

िहत्र्वच्यव रे्ळी दःुखी होतो. िवगवात अडथळव जविर्तो. 

शनशककयतेचे सिथान करतो. आपल्यव अिवांत िनवलव िवांत करतो. 

आपल्यवजर्ळ जी ज्ञवनवची पुांजी असते, त्यवचव सिथानवसवठी 

र्वपर करतो.  

 



भगर्तगीतव र्तािवनवतील िवनशसक श्थशत (State of mind) र् 

जीर्नवत कोिती िवनशसक श्थशत achieve करवयची आह,े 

(ज्यवलव श्थतप्रज्ञ Higher state of mind म्हटले) जे जीर्नवचे 

" लक्ष्य" ठरते, यवांतील भेद ्पि करते. र् ही श्थशत achieve 

करण्यवसवठी र्तािवनवत िवनशसकतव किी असवर्ी? ज्यवचव 

िनषु्ट्यवच्यव कवयवािी, ज्ञवनविी, सखुदःुखविी सांबांध आह ेअथवात 

जीर्नशर्कवसवची यव सांदभवात प्रशियव किी आह े?यवचे ज्ञवन 

सवांगते. अथवात जीर्नवचे रह्य ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह सवांगते.  

 

भगर्तगीतेत िखु्य शर्र्षय "किा" सांबांधी आह.े शनशककयतेचे 

सिथान करण्यवसवठी अजुान ज्ञवन र्वपरतो. प्रत्यिवत ज्ञवन िवगवातील 

अडथळव दरु करण्यवसवठी असते, शनशककयतेचे सिथान करिवरे 

ज्ञवन िनषु्ट्यवचव प्रज्ञवर्वद असतो. सविवन्सय State of mind िध्ये 

दःुखी होतो. दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेचे सिथान करतो. यवच 

िदु्यवलव भगर्तगीतेने उचलले.  

र्तािवनवत आलेली अिवांती, दःुखवने शर्चशलत िवलेली 

िवनशसकतव/बशुद्ध ही सविवन्सय अर््थव( Normal state of 

mind )असते. यव अर््थेत दःुख, अडचिी जविर्तवत. तर उच्च 

श्थशतत(HSM-Higher state of mind) जगवत चवांगलेपिवच 

शदसतो. अडचिी कवयासांधी जवितो, दःुख ्र्तःलव शर्कवसवची 



सांशध जवितो. म्हिनु HSM (Higher state of 

mind/श्थतप्रज्ञ) ध्येय जविले तर र्तािवनवत कसे जगवयचे ह े

्र्तःलव ठरशर्तव येते. म्हिनु शनिाय अशधकवरवची जवि 

भगर्तगीतव दतेे.  

 

बशुद्धची Higher अर््थव प्रवि करवयची आह ेतर किा 

किवलव?हव अजुानवचव प्रश्न असतो. किाच शर्कवसवचे सवधन 

आह.े कोितव शर्कवस हर्व ह ेिनषु्ट्यच ठरर्तो. किवानेच योगिेि 

चवलतो. सविवन्सय mind किा प्रवशिसवठीच जवितो. म्हिनु अजुान 

म्हितो, िलव कवांही नको, म्हिनु शनशककयतेचे सिथान" 

श्रेष्ठ"(चवांगलेपिव/पणु्य) यव सांदभवात करतो.  

 

व्यर्हवरवत चवांगले किा" पणु्य" यव सांदभवात िनषु्ट्य जवितो. यवच 

चवांगलेपिवचव उद्दिे जीर्न "सत"mode िध्ये जगिे असते. 

(ज्यवलव आपि सवशत्र्क म्हितो). अजुान चवांगलव असतो, तरी 

िोहविळेु द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो. म्हिनु भगर्तगीतनेे 

चवांगलेपिवलव ज्ञवनवची जोड शदली आह.े सविवन्सय (Normal 

state of mind) अर््थेत िनषु्ट्य िोहविळेु द्वांद्वर्ि होतो. 

ईश्वरभशक्तसवठी कवया ही प्रशियव द्वांद्विोहिशुक्तसवठी सवांशगतली 

आह.े  



 

एर्षव त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि ्।  

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

यवचवच अथा जीर्नवतील चवांगलेपिव जीर्नवांत उच्च िवनशसकतव 

प्रवि करण्यवसवठी िहत्र्वचे सवधन आह.े सवध्य िवत् 

HSM(Higher state of mind) 

श्थतप्रज्ञ आह.े र्तािवनवत उच्च िवनशसकतव धवरि करण्यवसवठी 

बशुद्धयोग/योगयकु्त यव िब्दवचे प्रयोजन आह ेर् यवसवठी ईश्वरवचव 

आश्रय असव सांदभा जोडलेलव आह.े जीर्नवचव अांशति goal 

ईश्वरधवि यवचे ज्ञवन जविले तर जीर्नवचव शर्कवसिवगा अितृांगिय 

होतो. यव िवगवात शर्चशलत होत नवही. जीर्ननवर् शनशित ध्येयवचे 

शदिेने र्ल्हर्ीत असतो. बशुद्धर्रील यव सां्कवरवलव बशुद्धयकु्त 

म्हटले आह.े  

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतां अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

यवप्रिविे जीर्निवगवात "किा" शर्कवसवचे सवधन represent 

करते. "ज्ञवन" िवगवात प्रकवि represent करते (ज्यविळेु 

शर्श्ववसवने िवगा चवलतो). "भशक्त " शर्कवसशनष्ठव represent करते. 

बशुद्धची "श्थतप्रज्ञ" अर््थव शर्कवसवचे लक्ष्य represent करते. 

ईश्वरज्ञवन जीर्नवचव चवलक र् अांशति धवि represent करते.  



"्र्तःची िवनशसकतव" यवच सांदभवात (नकवरवत्िक vs 

सकवरवत्िक हव) िवनशसकतव बदल शर्र्षय सिवजवत चशचाल्यव 

जवतो. पि बदल होण्यवसवठी शनशित Awareness भगर्तगीतेतनु 

येतो. (Normal state of mind vs Higher state of mind) 

* दःुखवने शर्चशलत होतो शक दःुख Stepping stone जवितो? 

*अडचिीिळेु हतवि होतो शक अडचिी कवयासांशध जवितो? 

*्र्तःजर्ळील ज्ञवन शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी र्वपरतो 

शक जीर्निवगवात शर्कवस करण्यवसवठी (दृढशनिय) र्वपरतो? 

*आपले जीर्न लवदलेले आह ेशक ्र्तःचव शनिाय आह!े 

*जगवत र्वईटच शदसते शक जग चवांगलेपिवचव Resource आह?े 

*जग अडचि र्वटते शक शर्कवससांधी! 

*जीर्न ददुरै्ी र्वटते शक जगवयची दलुाभ सांशध! 

*र्तािवनवत अिवांत आह ेशक िवांत! 

* म्हिनु िेर्टी जीर्न कशठि आह ेशक सोपे? 

(*ज्ञवनवने अांधवर शिटतो, कशठि िवगा सोपव होतो . भगर्तगीतव 

ज्ञवन आह ेर् ज्ञवन कशठि सोपे करण्यवसवठी आहे. ) 

 ********** 

  



(७-२९) 

*********************** 

जरविरििोिवय िवि ्आशश्रत्य यतशन्सत ये। 

ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्ि किा च अशखलां।। 

******************** 

(७-२९):"जरविरििोिवय िवि ्आशश्रत्य यतशन्सत ये" 

(जो सखुिे सशुिरन करे तो दखु कवह ेहोय) 

 

आपल्यवलव िनषु्ट्यजीर्न शिळवले. यव जीर्नयवत्ेतील 

जरव(म्हवतवरपि), ितृ्य ुह ेMilestones अशनर्वया असले तरी 

अप्रेयस असते. म्हिनु जीर्नवतील जरविरिवच्यव दःुखवपवसनु 

िशुक्तसवठी ईश्वरवचव आश्रय करिे यवचवच अथा शनत्य 

जीर्नशर्कवसवच्यव िवगवार्र असिे.  

 

जो सखुिे सशुिरन करे तो दखु कवह ेहोय। 

 

दःुखिशुक्तसवठी िनषु्ट्य Shortcut र्वपरतो र् ज्ञवनी सिजनु 

प्रज्ञवर्वदी होतो. हचे त्यवचे अज्ञवन(ज्ञवनी सिजण्यवची चकु करिे) 

ठरते. यव श्थतीत तो शर्कवसिवगवार्र नसतो. अजुानवचव 



प्रज्ञवर्वद(बौशद्धक सिथान) शनशककयतचेी Reaction असत.े िनषु्ट्य 

शर्कवसिवगवार्र नसतो, तेंव्हव दःुखिशुक्तसवठी, िवांतीसवठी यवच 

प्रज्ञवर्वदवचव ज्ञवनी सिजनु र्वपर करतो. म्हिनु भगर्तगीतव ज्ञवन 

"प्रज्ञवर्वदी सांर्य vs. शर्कवसिवगा" यव िदु्यवर्र सरुु होते.  

 

िनषु्ट्य व्यर्हवरवत सकवि कवयारत असतो, म्हिनु द्वांद्विोहवच्यव 

जवळ्यवत सवपडतो. तर जीर्नवचव शर्कवसिवगा जवििवरे सकवि 

िवगवालव शनष्ट्कवि िवगवात Transform करतवत. यव िवगवात 

द्वांद्विोहिकु्तीसवठी ईश्वरवलव भजतवत. अथवात यव शर्कवसिवगवार्र 

असिवरव द्वांद्विोहिकु्त असतो.  

 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।(७-२८) 

जरविरििोिवय िवि ्आशश्रत्य यतशन्सत ये। 

ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्ि किा च अशखलां।।(७-२९) 

 

व्यर्हवरवत किा सवधन असत.े Transformationच्यव (सकवि ते 

शनष्ट्कवि) प्रशियेत िवश्वत ब्रह्म(जीर्नवतील िवश्वत तत्र्), 

अध्यवत्ि(ब्रह्म-परब्रह्म) यवचव र्वपर होतो र् 

शर्कवसिवगा(अितृत्र्वय कल्पते) ठरतो.  

******* 



 

(७-२९): 

"ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्िां किा अशखलां" 

(Life journey &Role of Work) 

जीर्नप्रर्वसवचे ज्ञवन हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आहे. जीर्न आह े

तर प्रर्वस होतोच . यवच प्रर्वसवत सखुी होतो, शर्कवस सवधतो. 

यवच प्रर्वसवत म्हवतवरपि यतेे. ितृ्य ुयेतो, दःुख होते, अडचिी 

येतवत. म्हिनु यव प्रर्वसवत अडचिीर्र, दःुखवर्र िवत करतव 

यवर्ी र् प्रर्वस सखुवने व्हवर्व यवसवठी भगर्तगीतव सांदिे दतेे: 

जरविरििोिवय िवि आशश्रत्य यतशन्सत ये। 

ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्िां किा अशखलि ्।।(७-२९) 

 

अध्यवत्ि (्र्तःचव िळु भवर्) जविल्यविळेु "अितृत्र्वय 

कल्पते" हव िवश्वत प्रर्वसवचव िवगा जवितो. यव प्रर्वसवत जीशर्त 

तत्र्वतील( श्रेष्ठ )िवश्वत तत्र् ब्रह्म, यविळेु Higher 

consciousness र् Lower Consciousness िधील भेद 

जवितो . हव प्रर्वस किवानेच होतो म्हिनु किा ह ेशर्कवसवचे सवधन 

जवितो. यवच प्रर्वसवत अजुान किा टवळण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. 

तेंव्हव प्रश्न येतो: 



१. ज्ञवन किवसवठी? किा टवळण्यवसवठी शक किा करण्यवसवठी ( 

कवयवाचव शनिय होण्यवसवठी)? 

िनषु्ट्य शििि घेतो, ते किा करण्यवसवठीच, र् किवाद्ववरे शर्कवस 

सवधण्यवसवठी. भगर्तगीतव सांदिे दतेे,  

"योगसांन्सय्तकिवािांज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि"् (४-४१) 

 (सांियिशुक्तसवठी ज्ञवन र्वपरुन कवयवाचव शनिय करिे र् किवाद्ववरे 

योग सवध्य करिे, अांततः ज्ञवनवद्ववरे किासांन्सयवस-अकतवा)  

 

"The great aim of education is action not 

knowledge. " 

२. किा सखुवसवठीच केले जवतवत. परांत ुअजुानवलव कि जविर्ते, 

दःुखदवयी र्वटतवत. म्हिनु अध्यवत्ि, Lower 

consciousness(Senses mind) vs Higher 

Consciousness, ब्रह्म, परब्रह्म(ईश्वर) हव शर्र्षय आलव.  

सखुवसवठी योग(दःुखवन्सत) हव शर्र्षय आलव. ्र्शर्कवस (योगिेि) 

असो, सिहुशर्कवस असो, जगतशहतवय शर्कवस असो, यव सर्वांचव 

सिन्सर्य ्र्धिवाने सवधल्यव जवतो. हव भगर्तगीतचेव िहत्र्वचव 

शसद्धवांत आह.े हव ्र्धिा ्र्तःच्यव िवगवासवठी Tiebreaker 

असतो. यवच आधवरवर्र "अितृत्र्वय कल्पते" (२-१५) हव 

िवश्वत शर्कवसवचव (आत्िोन्सनशत, ्र्तः ्र्तःचव बांध)ु िवगा 



जवितो. यवच िवगवाची "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च " अिी 

ओळख असते.  

उदव. िधिविी एकवच कवयवात-्र्धिवात (्र्शर्कवस-योगिेि, 

सिहुकल्यवि, शनसगाहीत-बीजवचे फुलवत रुपवांतर)सर्वांगीि 

शर्कवस सवधत असते. हचे कवया आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च 

असे सांबोधल्यव जवते. "Economy of Permanance " िवश्वत 

शकां र्व िवांतीची सिवजव्यर््थव(िोर्षििकु्त) यवलव हवच आधवर 

आह.े  

* Economy of Permanace ही शर्श्ववतील चवर व्यर््थेतील 

सर्ोत्ति व्यर््थव असते  

१. Economy of Parasite/Predation (परोपजीर्ी) 

२. Economy of Enterprise (िकु्त, भवांडर्लिवही ) 

३. Economy of Gregation (सिहुप्रधवन) 

४. Economy of Permanance (सिहुवलव, शनसगवालव सहकवया 

करिवरी िोर्षििकु्त) 

 **********   



(७-३०) 

********************* 

सअशधभतूअशधदरै्ां िवां सअशधयज्ञां च ये शर्दःु। 

प्रयविकवले अशप च िवां ते शर्दःुयकु्त चेतसः।। 

********************* 

 

(७. ३०): 

"सअशधभतूअशधदरै्ां िवां सअशधयज्ञां च ये शर्दःु" 

 

जीर्नवत ईश्वरवचे शनत्य्िरि करिे यव सांदभवात अशधभतू, 

अशधदरै्, अशधयज्ञ यव िब्दवांचव उल्लेख भगर्तगीतेत किवाद्ववरे 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात आलेलव आह.े  

सअशधभतूअशधदरै्ां िवां सअशधयज्ञां च ये शर्दःु। 

प्रयविकवले अशप च िवां ते शर्दःुयकु्त चेतसः।।(७-३०) 

 

१. प्रवशिसवठी किा यवांत ्र्शहतवसवठी, परिवथवासवठी, शकशतासवठी, 

्र्गाप्रवशिसवठी किा यवांचव सिवर्ेि होतो. यवच ज्ञवनवनसुवर अजुान 

म्हितो, िलव कवांही नको(न कवांिे शर्जयां), परिवथवासवठी करवयचे 

(एर्षवां अथे )तर ते येथेच यदु्धवसवठी ठवकले आहते. यव कवयवात 



लोभ आह े(लोभोपहतचेतसव), नरकप्रवशि आह ेम्हिनु अधिा 

आह ेह ेसर्ा प्रवशिसांदभवात भवष्ट्य करतो र् यदु्ध न करिे श्रेय्कर 

जवितो.  

 

प्रवशिसवठी किा हव व्यर्हवर असतो. सविवन्सय िनषु्ट्य यवच शसशित 

ज्ञवनविळेु किवालव कि जवितो. िोह पवर्तो अथवात द्वांद्विोहवचव 

आश्रय शर्कवसवतील अडथळव ठरतो. यविळेु 

प्रज्ञवर्वदवचव(Judgemental thinking)चव आश्रय करतो.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत।(७-२७) 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

२. किवाचव दसुरव भवग जीर्नशर्कवसकौिल्यवचव असतो. यवच 

ज्ञवनवचव उपयोग Motivation सवठी होतो. हवच जीर्नवतील 

उजेचव भवग (शनभायतव, सवहस)आह.े यवच शर्कवसिवगवातील 

कौिल्यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव दतेे. यवांत (अ)कवयाकौिल्य 

:्र्धिवाचरि, कवयवाचव एकशनिय र् सित्र्योग (योगः किास ु

कौिलि)् 

(ब) ईश्वरवचे शनत्य ्िरि असिे यव सांदभवातील अशधभतू, 

अशधदरै्, अशधयज्ञ ज्ञवन: 



*अशधभतू:(िरोभवर्ः, Changing nature) प्रकृशतचे सजृन र् 

लय 

*अशधदरै्:(परुुर्षि अशधदरै्ति)्सर्ा दरे्तवांचव अशधपशत, िवश्वत 

तत्र्, Creater of Destiny 

*अशधयज्ञ:(अहिेर् अत् दहे ेदहेभतृवांर्र) िनषु्ट्यवच्यव 

प्रवितत्र्वतील िवश्वत तत्र्(Supersoul), शर्श्वकिवाचव 

अांि(अशधयज्ञ)अथवात सशृिच ेसांचलन किवानेच चवलत असते. यव 

सांदभवात यज्ञ घडतवत. (एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे।) 

 

यवप्रिविे जीर्नशर्कवसिवगा ठरशर्तो ज्यवांत शनत्य ईश्वर्िरि 

असते..  

सिदःुखसखुांधीरां सअितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

******************** 

  



भगवदगीता 

 

 

 

 

 

अध्याय ८ अक्षरब्रह्मयोग 

  



अध्यवय ८ अिरब्रह्मयोग 

 

जीर्नप्रर्वसवत बवलपि बवगडण्यवत सहज शनघते, यरु्वर््थव 

उजवायकु्त तर जरविरि पवर करिे कशठि असते. िधली िखु्य 

श्थशत गहृ्थवर््थव असते.  

गहृ्थवर््थव कशठि नसते, पि आव्हवनवत्िक असते. आव्हवन 

श्र्कवरिे हवच परुुर्षवथा असतो. यवच सांदभवात अजुानवचे अज्ञवन 

दिार्नु शदले. हचे आव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी सिि व्हवरे् म्हिनु 

शििि, सां्कवर यवांचे प्रयोजन यरु्वर््थेत िहत्र्वचे असते.  

 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात जीर्नवचे आव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी, 

दःुखवच्यव अर््थव पवर पवडण्यवसवठी ब्रह्म, अध्यवत्ि, किा यवचे 

शर्िेर्ष िहत्र् सवांशगतले, तर यव प्रर्वसवत सशृिजगत,् ईश्वर, िनषु्ट्य 

यवांचे नवते जविण्यवसवठी अशधभतू, अशधदरै्, अशधयज्ञ यव िब्दवने 

ईश्वरभशूिकव ्पष्ठ केली. यव िब्दवांचे शनशित अथा जविनु घेण्यवची 

इच्छव अजुान व्यक्त करतो. यवच प्रश्नवचे शनरवकरि करतवांनव 

"जीर्नवची लढवई "यव िखु्य भवगवचव उल्लेख होतो. जीर्नप्रर्वस 

यि्र्ी होण्यवसवठी शनत्य ईश्वरवचव आश्रय यवचे िहत्र् ्पि होते.  

 

  



८. १ जीर्नयदु्ध 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च। 

८. २ शनत्ययकु्त /योगयकु्त 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान। 

 

८. १ जीर्नयदु्ध 

 

ब्रह्म:िनषु्ट्यवचे र् जगवचे िळु श्रेष्ठ िवश्वत ्र्रुप  

अध्यवत्ि :्र्तःचे िळु ्र्रुप जवििे. जीर्नयवत्व 

शर्कवसिवगवार्र ससुांचशलत होण्यवसवठी िनषु्ट्यवच्यव 

आांतरजगतवसांदभवातील ज्ञवन.  

किा :भवर्भवर्नेतनु शनिवाि होिवरी शियव 

 

अशधभतू र् अशधदरै् :सशृिशनशिातीत िर (नविर्ांत, Changing) 

प्रवशििवत्वांचव शनिवातव परुुर्षवलव अशधदरै् म्हटले आह.े अशधदरै् 

िवश्वत तर अशधभतू िर भवर्(Changing) आह.े  

अशधयज्ञ:जीर्वत्िव(Soul) दहेधवरि िवल्यवर्र शियवशिल होतो. 

ईश्वरवचव शियवशिल भवर् यज्ञवचव अशधपशत म्हिनु ओळखल्यव 



जवतो. म्हिनु सर्ा दहेधवरि करिवर् यवत ईश्वरवची अशधयज्ञ 

ओळख Supersoul ठरते.  

 

िनषु्ट्यवचे ईश्वरविी असलेले नवते जविण्यवसवठी र् शनत्य ्िरि 

होण्यवसवठी योग्य िब्दवांची ही ओळख आह.े आयषु्ट्यभर जे ज्ञवन 

conditioned िवले, तेच अांतकवळी आठर्िवर.  

 

जीर्नयवत्व ही शनत्य जीर्नवची लढवई जविनु लढव यि्र्ी पवर 

पवडण्यवसवठी ईश्वरवचे ्िरि र् त्यवचे िहत्र् ्पष्ठ होते . यव 

प्रर्वसवत िन, बशुद्ध ईश्वरसिशपात असल्यविळेु ईश्वरशिलनवकडे हव 

प्रर्वस शनशितपिे असतो.  

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च। 

िशय अशपात िनोबशुद्धः िविेर् एष्ट्यशस असांियः।।(८-७) 

 

८. २ योगयकु्त 

 

नेहिी दःुखवचे ्िरि करीत जगिवर शक दःुखवचे Replacement 

ईश्वर्िरिवने (योगयकु्त State of mind धवरिव) करिवर हव यव 



अध्यवयवतील शर्र्षय आह.े म्हिनु सवतत्य, िखु्य सां्कवरवचे ्िरि 

(accumulative samskara, thought) यवलव जीर्नप्रर्वसवत 

िहत्र् आह.े यव सांदभवात पढुील शर्र्षयवची भशूिकव ्पष्ठ केली.  

*अभ्यवसयोगी 

*अनन्सययोग 

*अव्यक्तवत श्रेष्ठ अव्यक्त-ईश्वरधवि 

*योगयकु्त 

 

ईश्वर सनवतन िवश्वत, सर्ा जवििवरव र् सर्वांचव धवरक, अिपेुिव 

सकु्ष्ि, अशचांत्य, अांधवर नि करिवरव प्रकवि आह.े यवच ईश्वरवच्यव 

सवधनेत असलेले योगवभ्यवसी, सवधक परि ्पद प्रवि करतवत. ह े

सवधक अांतकवळी किवप्रकवरे सांशिलन सवधतवत यवचे सशर््तर 

र्िान केले. तर अजुानवलव किवाद्ववरे अनन्सयभशक्तचव सलुभ िवगा 

सवांगतवत.  

अनन्सयचतेवः सततां यो िवि ््िरशत शनत्यिः। 

त्यवहां सलुभः पवथा शनत्ययकु्त्य योशगनः।।(८-१४) 

ब्रम्ह अव्यक्त आह,े तर परब्रह्म अव्यक्तवत श्रेष्ठ आह.े ब्रह्मवचव 

शदर्स र् रवत् यवद्ववरे सशृिची उत्पशत्त र् लय ठरतो. म्हिनु 

ब्रह्म(लोक) र् परब्रह्म (ईश्वरधवि)यवांतील भेद ्पष्ठ केलव.  



 

परः त्िवत ्त ुभवर्ो अन्सयो अव्यक्तवद ्अव्यक्त सनवतन।(८-२०) 

अव्यक्तो अिर इशत उक्तवः ति ्आहुः परिवां गशति ्। 

यां प्रवप्य न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि ।।(८-२१) 

सर्ा सशृिचव िळुपरुुर्ष म्हिनु ईश्वरवची ओळख आह.े 

(किवाद्ववरे)अनन्सयभशक्तने यव श्रेष्ठ धविवस पोहोचिे सलुभ असते.  

*िकु्लपि र् कृष्ट्िपि अिव जन्सिितृ्यचु्यव कवलगशत आहते. 

िकु्लपिवत िशुक्त र् कृष्ट्िपिवत पनुः जन्सि!पि ही सशृत जविनु 

योगी िोह पवर्त नवही. (िलव िकु्लपिवत जवयचे आह ेअसव 

शभष्ट्िवचवयवाचव पि होतव). म्हिनु सदवसर्ाकवळ योगयकु्त असिे 

श्रेष्ठ ठरते.  

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन । 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

(म्हिनु अनन्सययोग रवजयोग ठरलव आह.े अध्यवय ९ यवच सांदभवात 

येतो) 

********* ******** ********* 

  



अध्यवय ८-िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

(८-१): 

"शकि ्तद ्ब्रह्म शकां  अध्यवत्ि शकां  किा परुुर्षोत्ति?" 

(अध्यवत्िज्ञवन) 

८. ३/१ : "्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते" 

 (Know Thyself) 

(८. ३)/२ :"अिरां ब्रह्म परां ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते" 

(८-६) : 

" यां यां र्वअशप ्िरन ्भवर्ि ्त्यजशत अांते कलेर्रि ्" 

(The journey of life) 

८-७/१: 

"त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च" 

 (र्तािवनवतील सखुी जीर्नवचे रह्य) 

८. ७/२: "िवि ्अनु् िर यधु्य च " 

 

८-७/३) : 

" िवि अनु् िर यधु्य च " 

(Life is crusade) 



८-९ :"कशर्ांपरुविि ्अनिुवशसतवरि ्अिोःअिीयवांसि ्अनु् िरेद ्

यः" 

(८-१४)/१:"अनन्सयचतेवः सततां यो िवां ्िरशत शनत्यिः" 

(High level of awareness) 

(८-१४)/२ : 

" त्यवहां सलुभः पवथा शनत्ययकु्त्य योशगनः" 

(Purpose & meaning of life) 

८. १५/१: 

"िवि ्उपेत्य पनुजान्सि दःुखवलयि ्अिवश्वति ्" 

(८-१५)/२ : 

".. दःुखवलयि ्अिवश्वति ्न आप्नरु्शन्सत िहवत्िनः सांशसशद्धां परिवां 

गतवः" 

८. १६: "िविपेुत्य त ुकौंतेय पनुजान्सि न शर्द्यते" 

 (८-२०)/१: 

"परः त्िवत ्त ुभवर्ः अन्सयः अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः" 

(Absolute) 

८. २०/२: "अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः" 

८. २१/१ : 

"अव्यक्तो अिर इशत उक्तः ति ्आहुः परिवांगशति ्" 



(Philosophy of Religion & God) 

८. २१/२ :"यां प्रवप्य न शनर्तांते तद ्धवि परिां िि" 

८. २१/३: "तत ्धवि परिां िि " 

 (Address of Life) 

(८-२२)/१ : 

" परुुर्षः स परः पवथा भक्त्यव लभ्य त ुअनन्सययव" 

(ईश्वरवची ज्ञवन यव सांदभवात ओळख) 

(८-२२)/२: 

"य्य अांतः्थवनी भतूवशन येन सर्ाि ्इदि् तति ्" 

 (Destination) 

८. २७/१ : "नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन ्" 

 (What is knowledge to life?) 

८. २७/२:"त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ु'योगयकु्तो' भर्वजुान" 

८. २७/३: "योगयकु्तो भर्वजुान " 

  



(८-१) 

************************* 

शकि ्तद ्ब्रह्म शकां  अध्यवत्ि शकां  किा परुुर्षोत्ति। 

अशधभतूां च शकां  प्रोक्तां  अशधदरै्ां शकां  उच्यते।। 

************************* 

(८-१) : 

"शकि ्तद ्ब्रह्म शकां  अध्यवत्ि शकां  किा परुुर्षोत्ति?" 

(अध्यवत्िज्ञवन) 

भगर्दगीतेत "ज्ञवन " यव सांदभवात अध्यवत्िज्ञवनवचव शर्र्षय 

जीर्नशर्कवसवच्यव िवगवासवठी ्पि केलव आह.े यव ज्ञवनवलव 

शनत्यज्ञवन म्हटले.  

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि।् 

एतद ्ज्ञवनि ्इशत प्रोक्ति ्अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।(१३-११) 

"सखुी जीर्नवचव (शर्कवस)िवगा " यव सांदभवात जीर्नवतील 

र्दृ्धवर््थव, ितृ्य ुयव दःुखवपवसनु िकु्त होण्यवसवठी िवगवाचे र्िान 

ज्ञवनशर्ज्ञवनयोगवत ्पि केले,  

जरविरििोिवय िवि ्आशश्रत्य यतशन्सत ये। 

ते ब्रह्म तशद्वदःु कृत््नां अध्यवत्ि किा च अशखलां।(७-२९) 

 



जे शनत्य ईश्वरवचव आश्रय जीर्नयवते्त करतवत ते जीर्निवगवातील 

ब्रह्म, अध्यवत्ि, किा यवचे िहत्र् जवितवत. यवर्रच ब्रह्म, 

अध्यवत्ि, किा यवचव शनशित अथा जविनु घेण्यवसवठी अजुान प्रश्न 

करतो .  

शकि ्तद ्ब्रह्म शकां  अध्यवत्ि शकां  किा परुुर्षोत्ति?(८-१) 

 

यवचेच उत्तर येते,  

अिरां ब्रह्म परां ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते। 

भतूभवर्उद्भर्करो शर्सगाः किा सांशज्ञतः।(८-३) 

्र्तःचव िळु भवर्/िवश्वत भवर्/ ्र्तः(Self )सांबांधी 

ज्ञवन/Know Thyself/Self realization/आत्िव-परिवत्िव 

सांबांधी ज्ञवन यवप्रिविे अध्यवत्िज्ञवनवचव बोध होतो.  

अध्यवत्िज्ञवन र् त्यवचव उपयोग यवचे सवर परुुर्षोत्तियोगवत ्पि 

िवले आह.े  

ईश्वरवचे धवि म्हिजे जीर्निवगवाचे Destination यव अथवाने ्पि 

केले आह.े यवच ईश्वरवचव अांि प्रकृशत्थवनी आकशर्षात 

असल्यविळेु जीर्वत्िव होतो. सर्वांचे हृदय्थवनी हवच (ईश्वरवचव 

अांि) ्थीत असतो. जीर्नयवत्ेत आत्िर्ि होिे, शनष्ट्कवि 

किवासवठी अध्यवत्िज्ञवनवचव उपयोग आह.े  

शनःिवनिोहव शजतसांगदोर्षव 



 अध्यवत्िशनत्यव शर्शनर्तृ्तकविवः । 

द्वांदै्वशर्ािकु्तवः सखुदःुखसांजै्ञः 

 गच्छशन्सत अिढूवः पदि ्अव्ययां तत ्।।(१५-५) 

्पशिकरि : 

व्यर्हवरवत योग्य-अयोग्य यव आधवरवर्र िनषु्ट्यवचव शनिाय होतो. 

जो शनिाय होतो, त्यवचे सिथान करतो. प्रत्येक ििवत कवया घडते, 

यव कवयवाचव शनिाय होतो.  

िवगवातील योग्य-अयोग्य Tie सटुण्यवसवठीच धिवाचव र्वपर होतो. 

पवांडर्वांनव न्सयवय शिळवर्व यव हतेनेुच धिाकवया ठरते. यव यदु्धवलव 

धिवाचव शिक्कव लवगतो. अजुान यवप्रिविे यदु्धिेत्वर्र कवयारत होत 

असतवांनव दःुखी होतो. शनयतकिा अजुानवलव पवपकिा र्वटते. धिा-

अधिा यवचव शनिय होत नवही. शनशककयतेर्र धिवाचव शिक्कव 

लवर्तो.  

१. धिा यव सांदभवात िनषु्ट्यवचव कवयवाचव शनिाय "्र्धिा" यव अथवाने 

होतो. यवनसुवर अजुानवचे शनयतकवया ्र्धिा ठरते. 

्र्भवर्शनयतकवयवालव धिाकवयवाची सांशध शिळते.  

२. कवयवाचव धिा -अधिा हव Tie सोडशर्ण्यवसवठी बशुद्धयोग ज्ञवन 

सवांशगतले .  

बधु्यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 



यवांत शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र आह.े ईश्वरवची ओळख (अव्यक्त) 

गिुवतीत जविनु िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. यविळेु 

किवाच्यव योग्य-अयोग्य यव द्वन्सद्ववतनु िकु्त होतो. अथवात कवयवाचव 

एकशनिय होतो. सित्र्योगवने कवयारत होतो. अथवात येथे 

पररिविवच्यव(फल) द्वन्सद्ववपवसनु (यि-अपयि, सखु-दःुख) िकु्त 

असतो.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

"We do not get to choose how we start out in life. 

We do not get to choose the day we are born or the 

family we are born into, what we are named at birth, 

what country we are born in, and we do not get to 

choose our ancestry. All these things are 

predetermined by a higher power. By the time you 

are old enough to start making decisions for 

yourself, a lot of things in your life are already in 

place. It’s important, therefore, that you focus on the 

future, the only thing that you can change. " 

-Idowu Koyenikan 

 ******** 

  



 (८-३) 

************************* 

अिरां ब्रह्म परां ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते। 

भतूभवर् उद्भर् करो शर्सगाः किा सांशज्ञतः।। 

************************* 

 

(८-३) : "्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते" 

 (Know Thyself) 

 

िनोशर्ज्ञवन िवस्त्र िनवचव अभ्यवस असतो, तर अध्यवत्ि 

आत्िवसांबांधी अभ्यवस असतो. यव दोहोलव एकत् करुन Spiritual 

Psychology, Transpersonal Psychology यव शर्र्षयवर्र 

अशलकडे भवष्ट्य होत आहे.  

 "Awareness of Freedom "यव पु् तकवचे लेखक Dr. Itai 

Ivtzan(Uni of East London) यवपकैी एक आह.े  

"Transpersonal Psychology is concerned with the 

study of humanity's highest potential, and with the 

recognition, understanding, and realization of 



unitive, spiritual, and transcendent states of 

consciousness. " 

 

यवच सांदभवात र्तािवनवत भगर्तगीतेचे "कवयवाद्ववरे 

योग(Exercise)" ज्ञवन सिजनु घेिे आर्श्यक आह.े  

 

जीर्नशर्कवसवत ब्रह्म, अध्यवत्ि, किा म्हिजे कवय हव प्रश्न करतो. 

यवचे उत्तर असे : 

अिरां ब्रह्म परां ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते। 

भतूभवर् उद्भर् करो शर्सगाः किा सांशज्ञतः।।(८-३) 

 

व्यर्हवरवत "अांतरवत्िव"हव िब्द ऐकवयलव यतेो. यवच सांदभवात 

िनषु्ट्य र् ईश्वर यवांचे नवते आत्िव-परिवत्िव यवद्ववरे व्यक्त होते. 

अिीच ईश्वरवची ओळख: प्रकृशत र् परुुर्ष यव सांदभवात "परुुर्षोत्ति", 

ईश्वरवचे धवि यव सांदभवात ब्रह्म-परब्रह्म, दरै् यव सांदभवात अशधदरै्, 

अव्यक्तवपशलकडे अव्यक्त अिी शदली .  

 

परः त्िवत ्त ुभवर्ो अन्सयो अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः।।(८-

२८) 



 

यवप्रिविे ईश्वरवची ओळख जविनु शर्कवसिवगवाची जवि यतेे र् 

िनषु्ट्य ्र्तःलव जविनु शर्कवसिवगवार्र यवर्व यव अनरु्षांगवने 

अध्यवत्िज्ञवन आले.  

अभ्यवसयोगेन ततो िवि ्इच्छव आिुां धनजय ।(१२-९) 

 

ह ेिक्य होत नसल्यवस(अभ्यवसे अशप असिथो अशस) किवाद्ववरे 

सवधनव (Exercise) यवलव अनन्सयभशक्त म्हटले.  

 

अजुानवचव प्रश्न किासांदभवात होतव. अजुानवच्यव जीर्नवांत 

िनोदबुालतव आली र् यवर्र िवत करण्यवसवठी किवाद्ववरे 

योग(Exercise) ज्ञवन सवांशगतले.  

 

किवाद्ववरे शर्कवस िनषु्ट्य जवितो. भोगैश्वया, शकशता, पणु्य-्र्गा इ. 

सखुप्रवशि यव सांदभवात Belief system असते. यवचवच सांदभा 

दःुख आले असतव अजुान दतेो. भोगैश्वया नको, जनकल्यविवसवठी 

ह ेकवया शनरुपयोगी आह.े पवपपणु्य यव सांदभवात िवत् पवपकिा ठरते. 

ह ेशसद्ध करण्यवसवठी धिा-अधिा शर्शे्लर्षि करतो.  

शनशककयतेचे सिथान कसेही होर् ुिकते. यवलव आपि Excuses 

म्हिनु ओळखतो.  



 

र्रील अर््थेत द्वांद्व असते र् तोच आधवर सिथानवसवठी असतो. 

िोहविळेु द्वांद्व शनशिात होतो. बुशद्धलव भ्रशित करते. म्हिनु बशुद्धलव 

free करिे, यवसवठी अध्यवत्िज्ञवन आह.े (म्हिनु िेर्टी िब्द 

आलेत, "निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व") 

 

अध्यवत्ि भवगवत एकत्र् असते. कवयवाचव शनिय होण्यवसवठी 

दृढत्र्, सित्र्, सित्र्योग िब्दवांचव उल्लेख आलव. यवच 

अनरु्षांगवने,  

"शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन"(२-४५) 

अथवात कवयवाचव दृढिवगा करिे. र् योगवसवठी किा करिे अथवात 

सित्र्योग सवधिे ("सित्र्ांयोग उच्यत"े) .  

 

यवप्रिविे किा सांदभवात Excuses or Exercise हव िदु्दव ्पि 

होतो.  

 

किवातील अपयि, हवनी, शचांतेचव, सांियवचव शर्र्षय बनतो. यविळेु 

नैरवश्य येते. म्हिनु ित्पुिवलव नविोहरि करण्यवसवठी, नैशतक धैया 

खच्ची करिे हव यदु्धकौिल्यवचवच भवग बनतो(नरः र्ः कु्जर 

र्ः). तर शित्पिवचे सवहस, आत्िशर्श्ववस र्वढशर्िे आर्श्यक 



असते. ह ेआपि व्यर्हवरवत अनभुर्तो. तसेच जीर्नवच्यव 

लढवईत नैरवश्य िनषु्ट्यवलव हरर्ते र् शजांकण्यवस आत्िशर्श्ववस 

आर्श्यक असतो.  

 

श्रीकृष्ट्िवने "यिो लभ्र्" हव शर्श्ववस शदलव. म्हिनु अध्यवत्ि 

िनोदबुालतव दरु करते, यव शर्श्ववसवने त्यवची र्तािवनवत ओळख 

करुन घेिे आर्श्यक ठरते.  

**** 

 

(८-३) 

 :"अिरां ब्रह्म परां ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते" 

 

"We are lucky because we have existed; we are 

unlucky because our existence is temporary; but we 

are still lucky because we have the ability to make 

the impermanent one permanent!" 

-Mehmet Murat ildan 

 

िी कोि? 



िविे अश्तत्र् कवय? 

हवच अध्यवत्िवचव शर्र्षय आह.े  

 

अजुान यदु्धिेत्वर्र दःुखवने शर्चशलत होतो, तेंव्हव त्यवलव 

्र्तःच्यव िवश्वत तत्र्वचे(अश्तत्र्वच)े ज्ञवन नसते. यव प्रसांगी 

(जीर्नवांत) शर्चशलत होिे, नकवरवत्िक होिे र् हचे योग्य आह ेह े

शसद्ध करण्यवसवठी अथवात आपल्यव भशूिकेलव आदिा 

ठरशर्ण्यवसवठी Philosophy सवांगिे!हव भ्रि असतो, ज्ञवन नसते.  

िनषु्ट्य भलेही ्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु "अिी" Philosophy 

बोलत असलव तरी तो "ज्ञवनी" ठरत नवही. ्र्तःच्यव अिवांत 

िनवलव िवांत करण्यवसवठी केलेलव हव उपवय असतो. यवच िदु्यवर्र 

भगर्तगीतेतील ज्ञवनवचे दवलन उघडते र् "ज्ञवन" यव शर्र्षयवर्र 

प्रकवि टवकते. कवरि जसव अांधवर प्रकविवनेच शिटतो, तद्वतच 

"ज्ञवन" प्रकवि असते. ज्ञवनवसिवन जगवत कोितीही गोि श्रेष्ठ 

नवही. र् "ज्ञवन" यव िब्दवचे िहत्र् किी करिे हचे िळुवत अज्ञवन 

ठरते.  

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 

 

िनषु्ट्यजीर्न जविनु घेण्यवसवठी सशृितील िवश्वत र् अिवश्वत तत्र्, 

सशृिचे सजृन, सांचलन हवच शर्र्षय भगर्तगीतव ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह 



्पि करत.े जो िनषु्ट्य जीर्नवत िवश्वतवचव (ईश्वर)आश्रय करुन 

अिवश्वतवर्र शर्जय शिळशर्तो, तो(िवश्वत) ब्रह्म, अध्यवत्ि 

(िवश्वत-अिवश्वत ज्ञवन), किा जवितो.  

जरविरििोिवय िवि आशश्रत्य यतशन्सत ये। 

ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्ि किा च अशखलां।।(७-२९) 

 

अध्यवत्ि िवश्वत-अिवश्वत यवतील भेद ्पि करते. यवचवच अथा 

अध्यवत्िवशिर्वय जीर्नवतील ज्ञवन अपिुा ठरते.  

अिरां ब्रह्म परां ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते।(८-३) 

 

जसे िनोशर्ज्ञवन ज्ञवनवचव आधवर Consciousness आह.े 

भगर्तगीतव िेत् िेत्ज्ञ(योग) यवद्ववरव िवश्वत-अिवश्वत र् त्यव 

अनरु्षांगवने ब्रह्म यव शर्र्षयवर्र प्रकवि टवकते.  

 

जे्ञयां यत ्तद ्प्रर्िवशि यद ्ज्ञवत्र्व अितृां अश्नतुे। 

अनवशद ित्परां ब्रह्म न सत ्तत ्न असत ्उच्च्यते।।(१३-१२) 

 

अशर्भक्तां  च भतूेर्ष ुशर्भक्तां  इर् च श्थति ्।(१३-१६) 

 



ज्ञवनां जे्ञयां ज्ञवनगम्यां हृशद सर्ा्य शर्शष्ठति ्।(१३-१७) 

 

किा: 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।(१८-४६) 

 

शसशद्धां प्रविो यथव ब्रह्म तथव आप्नोशत शनबोध िे।(१८-५०) 

 

ब्रह्मभतूः प्रसन्सनवत्िव न िोचशत न कवङ्किशत। 

सिः सरे्र्ष ुभतूेर्ष ुिद ्भशक्त लभते परवि ्।।(१८-५४) 

 

 ************** 

  

  



(८-६) 

************************* 

यां यां र्वअशप ्िरन ्भवर्ि ्त्यजशत अांते कलेर्रि।् 

तां तां एरै्शत कौन्सतये सदव तद ्भवर् भवशर्तः।। 

************************* 

 

(८-६) : 

" यां यां र्वअशप ्िरन ्भवर्ि ्त्यजशत अांते कलेर्रि ्" 

(The journey of life) 

 

ज्यव प्रर्वसवलव शनघवले आह ेत्यवचे अांशति ्थवन (Destination) 

आले शक प्रर्वस फशलत होतो. तसेच ईश्वरवचे धवि ह ेिनषु्ट्यवचे 

Destination आह.े  

अव्यक्तो अिर इशत उक्तःति ्आहुः परिवां गशतां। 

यां प्रवप्य न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।।(८-२१) 

 

 िनषु्ट्यवची इच्छव सखुवसवठी असली तरी जीर्नयवत्व िवत् 

दःुखवलयवत चवलत असते, यविळेु शर्चशलत होतो. म्हिनु शनत्य 

ईश्वरवचव आश्रय करिे हव सांदिे भगर्तगीतव दतेे.  



अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

ज्ञवन यवच सांदभवात यवच ईश्वरवचव प्रर्वसवतील शनत्य आश्रय 

केल्यविळेु प्रर्वस शनशित शदिेने होतो. प्रर्वस किहीन होतो.  

ज्ञवनां जे्ञयां ज्ञवनगम्यां हृशद सर्ा्य शर्शष्ठति ्।(१३-१७) 

अिरां ब्रह्म परां ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते।(८-३) 

 

यव सशृित सर्ाप्रविीिवत् नवि होिवरे यव अथवाने अशधभतू जवि . 

प्रकृशत-परुुर्ष शर्श्वशनशिाशतचे अनवशद तत्र् आह.े यवतील परुुर्ष 

अशधदरै्त(ईश्वर, Master of destiny, Designer) जवि. 

शर्श्ववचव अध्यि यव नवत्यवने किा करिवर् यव दहेधवर् यवांिध्ये श्रेष्ठ 

असव "अशधयज्ञ" ईश्वरभवर् जवि. यवप्रिविे ईश्वरवचे 

्थवन(अिवश्वत-िवश्वत), अश्तत्र्, त्यवचे किा यव सांबांधवने 

ईश्वरवचे भवर् जवितो.  

 

"If one thinks of oneself as free, one is free, and if 

one thinks of oneself as bound, one is bound. Here 

this saying is true, "Thinking makes it so".  

 -Ashtawakra 



 

िनषु्ट्य शनत्य ज्यव भवर्वचे, शर्चवरवचे शचांतन करतो, त्यवच भवर्वलव 

तो प्रवि होतो. अथवातच यव जीर्नवचे Destination जस ेजवितो, 

त्यवप्रिविेच शर्चवर, जीर्नवची Philosophy बनते. म्हिनु 

भगर्तगीतेने शनत्य ईश्वरवचे ्िरि यव सांदभवात जीर्नवलव लढवई 

सांबोधले आह.े  

 

 यां यां र्वअशप ्िरन ्भवर्ि ्त्यजशत अांते कलेर्रि ्। 

तां तां एरै्शत कौन्सतये सदव तद ्भवर् भवशर्तः।।(८-६) 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

"The world as we have created it is a process of our 

thinking. It cannot be changed without changing our 

thinking. " 

-Albert Einstein 

 

सवर : 

न्सयवय शिळवलव नवही म्हिनु धिायदु्ध ठरले असते. अजुानवच्यव 

्र्भवर्शनयतकवयवालव सांधी शिळते. त्यवचे शनयतकवया ठरत.े पि 



अजुान "योग्य vs. अयोग्य" यव द्वन्सद्वपविवत सवपडतो. हव द्वन्सद्वपवि 

सोडशर्िे अजुानवचे दवशयत्र् असते, पि हव पवि न सोडशर्तव 

शनयतकवयवालव अजुान शनशर्षद्धकवया ठरशर्तो. व्यर्हवरवतील 

द्वन्सद्वपवि सोडशर्ण्यवसवठी ्र्धिा Tiebreaker ठरतो. हव 

व्यवर्हवररक लढवईचव भवग असतो.  

 

तर आांतररक लढवई (Internal battle) सांिय vs शर्श्ववस अिी 

असते. हीच लढवई Consciousness (lower vs higher) ची 

असते, िवनशसक दबुालतव vs सिितव अिी असते. ईश्वर 

आश्रय(शचांतन) शर्श्ववस दतेे (ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि)् ज्यविळेु 

्र्धिा ्र्तःच्यव िांजरुीचे शिक्कविोताब ठरते.  

 

 

 

 ~~************** 

  



 (८. ७) 

************************* 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च । 

ियी अशपात िनोबशुद्धः िविेरै्ष्ट्यशस असांियः।। 

************************* 

 

(८-७)/१:"त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च" 

 (र्तािवनवतील सखुी जीर्नवचे रह्य) 

 

 

"The ability to be in the present moment is a major 

component of mental wellness. " 

- 

Abraham Maslow 

जीर्नवत सखुी असिे र् सखुी असण्यवचव आभवस शनिवाि करिे 

यवांतील भदे भगर्तगीतव दिाशर्ते. जीर्नवचे र्व्तर् न श्र्कवरतव 

्र्तःच्यव दबुालतेलव िशक्त, अज्ञवनवलव ज्ञवन, शनशककयतेलव आदिा 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करिे हवच सखुी असण्यवचव आभवस असतो. 



यव प्रर्शृत्तिळेु िनषु्ट्य अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्त असतो (Wrong 

thinking).  

 

अजुान दःुखी होतो. म्हिनु सखुी होण्यवसवठी र्व्तर् hide केल्यव 

जवत.े जेंव्हव हचे र्व्तर् श्र्कवरतो तेंव्हव योग्य कवय? यवसवठी 

ज्ञवन ऐकण्यवस तयवर होतो, पि ्र्तःची दःुखिशुक्त ही त्यवची 

Priority असते. यवचवच अथा र्तािवनवत सखुी असिे ही 

िनषु्ट्यवची गरज बनते.  

 

जीर्नवत कवय शिळर्वयचे आह ेयवचव अजुान आढवर्व घेतो र् 

कवांहीच शिळर्वयचे नवही तर किा किवलव? हव त्यवलव पडलेलव 

प्रश्न असतो. र् किा टवळुन पवपवपवसनु सटुकव शिळत असेल तर 

शनशककयतव धिवाचरिवस योग्य आह ेही त्यवची भशूिकव असते. 

्र्तःलव दःुखिकु्त करण्यवसवठी अजुानवचे ह ेThinking असते. 

यव शर्चवरवचव आधवर जीर्नप्रर्वस ्र्गवाप्रत आह ेहव असतो. यव 

जीर्नप्रर्वसवत दःुखी िवल्यविळेु र्तािवनवत सखुी असण्यवचव 

आभवस शनिवाि करतो.  

 

जन्सि-ितृ्य ुहव िरीरवचव प्रर्वस असतो, तर ितृ्य-ुअितृ हव जीर्वचव 

(आत्िव) प्रर्वस असतो. म्हिनु जन्सि-अितृ (ितृ्योिवां अितृांगिय 



-िवश्वत) हव जीर्नवचव प्रर्वस ठरतो. यवच िवगवार्र दःुखवने 

शर्चशलत होत नवही. यव प्रर्वसवत प्रकृशत र् ईश्वरवचे नवते 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. यवच अनरु्षांगवने 

जीर्प्रर्वसवत ईश्वरज्ञवन, ईश्वरधवि यव िब्दवांचव उल्लेख आलेलव 

आह.े यव प्रर्वसवत ईश्वरआश्रयविळेु बशुद्धयोगी असतो. अथवात 

बशुद्धभ्रि होत नवही, प्रकृशतशनशिात द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडत 

नवही. जि ुयव प्रर्वसवतील जीर्नवची लढवई प्रकृशत vs ईश्वर, 

अिवश्वत vs िवश्वत (असतो िव सतगिय)अिी असते.  

 

जीर्नवच्यव यव लढवईत िनषु्ट्यवची भशूिकव योध्यवची असते. ज्ञवन 

यव सांदभवात "तिसो िव ज्योशतगािय" यव प्रर्वसवतील हव लढव 

अज्ञवन vs ज्ञवन असव असतो.  

 

यवप्रिविे सखुी जीर्नवच्यव प्रर्वसवतील हव लढव द्वांद्व vs दृढतव, 

शनशककयतव vs ्र्धिा, सकवि vs शनष्ट्कवि, Lower 

Consciousness vs Higher Consciousness, अिवांशत vs 

िवांशत, दःुख vs सखु, दबुालतव vs सिितव, भय vs शनभायतव 

अिी असते. कवयवाद्ववरे योग ही शनभायतेची, ज्ञवनवची, िवांशतची 

सवधनव असते. यव सवधनेतनुच बशुद्धची श्थतप्रज्ञ(शर्चशलत न 

होिे) अर््थव सवध्य होत असते.  



 

“If you are depressed, you are living in the past, if 

you are anxious, you are living in the future. If you 

are at peace you are living in the present”  

 — Lao Tzu 

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च। 

ियी अशपात िनोबशुद्धः िविेरै्ष्ट्यशस असांियः।।(८-७) 

**** 

(८-७)/२ : "िवि ्अनु् िर यधु्य च " 

II. Freedom vs Obstacle 

"Freedom means you are unobstructed in living your 

life as you choose. Anything less is a form of 

slavery. " 

Wayne Dyer 

 

भगर्तगीतव "गीतव" यव नवांर्वनेच जगवत ओळखल्यव जवत.े  



लहवन िलुवच्यव रडण्यवची भवर्षव आईलव कळत असते. ही आईची 

भशूिकव िलु िोठे िवल्यवर्र भगर्तगीतव करते. यव शर्श्ववसवने र् 

श्रदे्धने आचवया शर्नोबवांनी गीतेलव आई सांबोधले.  

"गीतवई िवऊली िविी, पडतव रडतव उचलनुी घेई, " 

 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नप्रर्वसवत दःुख आले शक जीर्न भवर र्वटते, 

चैतन्सयहीन र्वटते. त्यवच्यव अांतरांगवतील दःुख त्यवलवच कळत 

असते. लहवन िलुवच्यव रडण्यवची भवर्षव आईलव कळते, तसेच 

भगर्तगीतेत अजुानवच्यव रडण्यवची भवर्षव श्रीकृष्ट्िवलव कळते.  

 

िनषु्ट्यवलव दःुखी करण्यवस त्यवच्यव अांतरांगवतील ित्रु्र िवत 

करण्यवसवठी त्यवलवच लढव द्यवर्व लवगतो. हवच लढव दणे्यवसवठी 

अांतरांगवतील ित् ुकोि?र् त्यवच्यविी कसे लढवयचे, हचे 

िवगादिान िनषु्ट्यवच्यव अांतरांगवतील ईश्वर (Higher conscious 

द्ववरव )करीत असतो. यवच रह्यवचव उलगडव भगर्तगीतव करते. 

हव ईश्वर जीर्न जगतवांनव सदव सोबत असतो, ह ेरह्य 

जविण्यवसवठीच िनषु्ट्यजीर्न शिळवले असते. ह ेरह्य जविले तर 

जीर्नोत्तर धवि(Goal, Destination) िवश्वत ईश्वरच आह,े हे 

रह्य कळते.  

 



िवयेिळेु ह ेरह्यज्ञवन कळत नवही र् िोह पवर्तो. अांतरांगवतील 

ित् ुशियविील होतवत.  

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

अज्ञवनविळेुच िनषु्ट्यवलव आत्िशर्श्ववस नसतो. दःुखी जीर्न जगत 

असतो. जे त्यवलव शनत्य हरशर्त असते, ते अांतरांगवतील ित् ुजवित 

नवही. यविळेु तो जीर्नवचव लढव जवित नवही. म्हिनु भगर्तगीतव 

सांदिे दते,े  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च ।(८-७) 

 

ईश्वर श्रीकृष्ट्िवच्यव रुपवत अजुानवच्यव रथवचव सवरथी बनलव असतो. 

लढवई त्यवलव लढवयची नसते, अजुानवलव लढवयची असते. सवरथी 

अजुान सवांगेल शतकडे रथ नेिवर. अजुान िधोिध रथ उभव करण्यवस 

सवांगतो. ्र्जनवांनव पवहुन दःुखी होतो. यदु्ध करिवर नवही म्हिनु 

खवली बसतो. जि ुत्यवलव आतव सवरर्थयवची गरजच नसते. 

ज्यवच्यव कवयवासवठी श्रीकृष्ट्ि सवरथी बनतवत, त्यवलवच आतव गरज 

उरली नवही.  

 

जो ईश्वर िनषु्ट्यवच्यव जीर्नरथवचे सवरर्थय करवयलव तयवर आह,े 

पि जगिवर् यवलवच गरज नवही!हीच अज्ञवन श्थशत आह.े  



 

"भरोसव ह ैखदुवपर तो खदुव र्ही शलखेगव जो तकदीरिे ह।ैपर 

भरोसव ह ैखदुपर तो खदुव र्ही शलखेगव जो तिु चवहोगे।" 

 

अांतरांगवतील हरशर्िवरे ित् ुvs उपवय 

 

*व्यर्हवरवत इच्छव असल्यविळेु कवया करतो. पि कवया न करतव 

केर्ळ शर्र्षय शचांतन करिे यविळेु इच्छेचे "कवि" िध्ये रुपवांतर 

होते.  

vs शनष्ट्कवि कवया 

भगर्तगीतेत "कवि" हवच िखु्य ित् ुम्हटलव आह,े जो िोध, 

भय, शचांतव, इर्षवा अिव शर्कवरवलव जन्सि दतेो. यविळेु सांिोह र् 

सिोहविळेु ्िशृतभांि होतो.  

 

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसवः ...  

सांगवत सांजवयते कविः ...  

... बशुद्धनविवत प्रिश्यशत।(२-६२, ६३) 

जही ित्ुां िहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।(३-४३) 

 



* भय (भय िनोदबुालतव असते)vs धैया, शनभायतव 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

यव(किायोग) धिवात कवयवाचव दृढशनिय असतो. योग्थ र्तृ्तीने 

किा execute करतो.  

 

* दःुखवने शर्चशलत होिे ही िनोदबुालतव असते.  

 vs योग (दःुखवन्सत) 

योगः किास ुकौिलि ्। 

 

* द्वांद्व vs शनद्वांद्व 

प्रकृशतत द्वांद्व असतवत. चवांगले-र्वईट, योग्य-अयोग्य ह ेिवगवातील 

द्वांद्व असतवत. ईश्वर एकत्र् सांदिे दतेो. शनद्वांद्व होण्यवसवठी िवगादिान 

करते. र् सत िवगा ठरतो. चवांगलेपिव(सत) सिि करण्यवसवठी हव 

सांदिे उपयकु्त ठरतो.  

कवया सांदभवात दृढत्र्,  

श्रेष्ठ-कशनि, सखु-दःुख, लवभ-हवनी सांदभवात सित्र् 

 

*सांिय vs शर्श्ववस र् शर्श्ववसवसवठी ज्ञवन अथवात 



सांियवत्िव शर्नश्यशत vs ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ् 

(४-४० vs ४-४१) 

 

*प्रज्ञवर्वदी(नकवरवत्िक) ्र्तःचे अज्ञवन लपशर्ण्यवसवठी बौशद्धक 

र्वपरुन आदिा दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न  

 vs ज्ञवनी, ज्ञवन हव प्रकवि असतो र् ज्ञवनी शर्श्ववसवने िवगा चवलतो.  

 

* आळस vs कवयारत (१८-२८ vs १८-२६) 

*शर्र्षवदी vs उत्सवही (१८-३५ vs १८-३३) 

* अहांकवर आश्रय vs ईश्वर आश्रय 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। (१८-५९) 

vs तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवर्ेन भवरत।(१८-६२) 

 

*िोह vs बशुद्धयोग 

जीर्नवचे Destination न जवििे, (कुठे जवयचे आह?ेकवय 

करवयचे आह ेहव ्िशृतभ्रि) vs 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व .. (१८-७३) 

 



 ************** 

  

 

८-७ : 

" िवि अनु् िर यधु्य च " 

(Life is crusade) 

 

जगवत िहवपरुुर्ष होतवत, िवशन्सत/बदल घडत असतवत. हव बदल 

घडर्नु आििवरव िनषु्ट्यच असतो. जीर्नवत दःुख आह ेम्हिनु 

जीर्न आव्हवन असते. हचे आव्हवन श्र्कवरल्यव जवते तेंव्हव 

जीर्नवत, जगवत िवशन्सत घडते.  

 

यव जीर्नवत लढर्य्यवची भशूिकव कवां आर्श्यक आह े? अथवात 

जीर्नवत दःुख आह ेम्हिनु योद्धव ही भशूिकव आर्श्यक आह.े ही 

भशूिकव किी असते यवचे शनशित ज्ञवन भगर्तगीतव दते आह.े 

सविवन्सय जीर्न र् श्रेष्ठ (लढर्य्यव-योद्धव) जीर्न यवची ओळख 

भगर्तगीतव करुन दतेे. यवसवठी िवनशसकतव बदल यवचे िहत्र् 

्पि होते.  

 



*चवांगले /श्रेष्ठ जीर्न, चवांगले भवष्ट्य र् ज्ञवन 

चवांगले /श्रेष्ठ जीर्न म्हिजे कवय?यव जीर्नवतील योद्धव ही भशूिकव 

किी असते? 

यवचव ज्ञवनशर्ज्ञवनविी असलेलव सांबांध भगर्तगीतेत दिार्लेलव 

आह.े  

 

१. चवांगले भवष्ट्य र् ज्ञवन दिान 

*जगवत नकवरवत्िक भवष्ट्य करिवरे असतवत तसेच सकवरवत्िक 

भवष्ट्य करिवरेही असतवत. Law of Attraction नसुवर 

सकवरवत्िक भवष्ट्य उपयकु्त(healer) तर नकवरवत्िक भवष्ट्य 

अडथळव करिवरे असते.  

 

"A pessimist sees the difficulty in every 

opportunity; an optimist sees the opportunity in 

every difficulty. " 

 

चवांगले जीर्न जगण्यवसवठी शििि आह.े चवांगले जीर्न यव 

सांदभवात भौशतक शर्कवसवलव प्रवथशिकतव असते. जग व्यर्हवर 

जगत असते.  



 

सिवजवत व्यर्हवरशसशद्धसवठी भवष्ट्य (जवशहरवत, िांथरवभवष्ट्य, 

रवजशकय भवष्ट्य, उपदिे) चवलत असते. यवचरे्ळी कुिी आदिा 

म्हिनू सिथानवसवठी असे भवष्ट्य र्वपरतो र् फसगत होते.  

 

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयशहतां च यत ्।(गीतव १७-१५) 

 

चवांगले भवष्ट्य र्वङ्किय तप असतो. यविळेु भवष्ट्य सकवरवत्िक 

असते. शनरोगी सांर्वद सवधल्यव जवतो. श्रेष्ठ जनवत सांर्वद होतो. 

कुिीही कुिवचव अशधकवर र्वपरत नवही.  

 

रविवयिवत श्रीरविवने र्नप्रयवि करवर्े, यव कवयवाचव प्रर्वस िांथरव ते 

कैकेयी ते दिरथ िहवरवज ते श्रीरवि असव होतो. अथवात 

Through proper Channel होतो.  

 

 *दवसी असलेल्यव िनथरेलव रविी कैकेयीलव सल्लव दणे्यवचव 

कोितवच अशधकवर नव्हतव. शतने भवष्ट्यकलव र्वपरली र् कैकेयीने 

कवय करवर्,े हव आपलव हते ुसवध्य केलव.  



*कैकेयीने श्रीरविवलव कोितवच आदिे शदलव नवही. दिरथ 

िहवरवजवचे कताव्य िहवरवजवांनव दिार्नु शदले.  

*दिरथ िहवरवज र्चनवत अडकले . र् त्यवची बवांशधलकी म्हिनू 

श्रीरविवने र्नप्रयवि करिे आर्श्यक ठरले.  

* र्नप्रयवि िहवन कवयवाची सांधी आह ेह ेश्रीरविवांनी िवतेलव 

सवांशगतले.  

 

"जहवां सब भवांशत िोर बड कवज।ू"(रविवयि) 

 

*ज्ञवन : 

सॉिेशटसने ्र्तःलव ज्ञवनी नव्ह ेतर ज्ञवनिवगवाचव र्वटसरु म्हटले. 

तत्कवलीन ज्ञवनी(सोशफ्ट ) भौशतक प्रगशतसवठी लोकवांनव ज्ञवनवितृ 

पवजत असत. सॉिेशटसची पद्धत र्ेगळी होती. तो यरु्कवांनव 

शर्चवर करण्यवस प्रर्तृ्त करवयचव. यवप्रिविे ही पद्धत शर्ज्ञवनवचव 

िोध घेण्यवस यरुोपवत पे्ररक ठरली.  

 

भगर्तगीतेत श्रीकृष्ट्िवने अजुानवकडुन प्रश्न र्दर्नु घेतलव.  

प्रथि अजुान म्हितो, िविव कोितवच प्रश्न नवही. (िलव कवांहीच 

नको. ह ेयदु्ध लोभवपवयी ठरलेले आह ेम्हिनु िलव पवपकिा 



करवर्यवचे नवही. ) पि त्यवलव चकु ठरशर्ल्यवनांतर तो प्रश्न करतो. 

यव प्रश्नवचे सिवधवन शिळशर्ण्यवसवठी त्यवलवच शर्चवर करण्यवस 

प्रर्तृ्त केले. ज्यव बशुद्धर्र िनवचे शनयांत्ि आले होते र् शनिाय 

करण्यवस सिि नव्हती, ती बशुद्ध शनयांत्िवतनू िकु्त िवली. ( निो 

िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व) 

 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आह.े यव ज्ञवनवचव व्यवर्हवररक उपयोग 

िनषु्ट्यवलव िहत्र्वचव र्वटतो. तरी िनषु्ट्य अडकतो र् ज्ञवनवची गरज 

भवसते. व्यर्हवरिवगवार्र चवलत असतवांनवच अजुान अडकलव. 

आपले अज्ञवन कबलु न करतव सरळ Judgement thinking 

र्वपरतो. र्तािवन व्यर््थेत आपली आदिा भशुिकव आह ेह े

दिार्तो. यवांत र्व्तर् िवकल्यव जवते . िखु्य शर्र्षयवर्रुन लक्ष्य 

घसरते. म्हिनू ज्ञवनवची गरज भवसते.  

 

ज्ञवन म्हिजे कवय? 

ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्।अथवात ज्ञवन प्रकविवसिवन कवया करते.  

ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह.े  

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते। 

ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ कवां? 

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते। 



अथवात जीर्नयवत्व किवाने चवलते पि सर्ा किवाचे अांततः ज्ञवनवत 

शर्लयन होते. हचे जीर्नवचे ध्येय ठरते . ज्ञवनी ह ेसत्य जवितो.  

 

२. श्रेष्ठत्र् / योद्धव 

 

अजुानवलव सवधे(भौशतक, रवज्यवचव अभवर्) दःुख िवले नवही तर 

त्यवची आत्िव तळिळली होती. ह ेआत्िदःुख होते. म्हिनु 

आत्िसखु यवची ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे. यवचसवठी 

लढर्य्यवची भशूिकव घेिे आर्श्यक होते. हव िवनशसकतवबदलचव 

शर्र्षय असतो. अजुानवलव र्रच्यव पवयरीर्र जवण्यवची शह सांधी 

आह ेह ेश्रीकृष्ट्िवने जविले र् तसेच भवष्ट्य र्वपरले. तझु्यवसवरख्यव 

श्रेष्ठवांनव िवनशसक दबुालतव अिोभशनय आह.े र् श्रेष्ठत्र् म्हिजे 

कवय यवचीच ओळख शदली.  

शभष्ट्िवचवया, द्रोिवचवया यवांनी सते्तलव, त्यवच्यव शनिायवलव योग्य 

ठरशर्ले . यव सते्तशर्रुद्धच पवांडर्वांचव लढव होतव. पि अजुान 

यदु्धिेत्वर्र यदु्ध न करिे यवची शनर्ड करतो. सविवन्सय िनषु्ट्य जसव 

शर्चवर करतो, तसवच अजुानही शर्चवर करतो. कुिवची बवज ु

धिवाची ह ेकळत नवही. अथवात ्र्तःलव चकु ठरशर्तो, शकां र्व 

बरोबर असले तरी यवांनव िवरुन शर्जय नको आह ेही आपली 

िवनशसकतव ्पि करतो.  



िवनशसकतव बदल र् यवसवठी योद्धव होिे ही भगर्तगीतेची 

भशूिकव आह.े अजुान ज्यवलव(यदु्धवलव) अयोग्य ठरर्तो, त्यवलवच 

श्रीकृष्ट्ि (यदु्ध) योग्य ठरशर्तवत. हव िवनशसकतेचव र् Perception 

चव पररिवि असतो.  

सवर : 

जीर्नवत दःुख आह ेम्हिनु जीर्न आव्हवन आह.े हे आव्हवन 

श्र्कवरण्यवसवठी योध्यवची भशूिकव हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

िवि अनु् िर यधु्य च ।(८-७) 

 

"Life is a crusade in the service of God. Whether we 

wished to or not, we set out as crusaders to free - not 

the Holy Sepulcher - but that God buried in matter 

and in our souls. " 

-Nikos Kazantzakis 

 ******  

  



 (८-९)  

************************* 

कशर्ांपरुविि ्अनिुवशसतवरि ्अिोःअिीयवांसि ्अनु् िरेद ्यः"। 

सर्ा्य धवतवरां अशचांत्यरुपि ्आशदत्यर्िां तिसः पर्तवत ्।। 

************************* 

(८-९) :"कशर्ांपरुविि ्अनिुवशसतवरि ्अिोःअिीयवांसि ्अनु् िरेद ्

यः" 

भगर्तगीतेत ७ र् ८ यव अध्यवयवतनु जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन हव 

शर्र्षय येतो. "िी कोि"? यव सांदभवात ज्यव ईश्वरविी नवते असते, र् 

जे जीर्नवचे अांशति धवि आह,े त्यवची ओळख येथे शदली आह.े  

 कशर्ांपरुविि ्अनिुवशसतवरि ्अिोःअिीयवांसि ्अनु् िरेद ्यः"। 

सर्ा्य धवतवरां अशचांत्यरुपि ्आशदत्यर्िां तिसः पर्तवत ्।।(८-९) 

यव ज्ञवनवलव अध्यवत्िज्ञवन म्हिनु ओळख आह.े अथवात हव 

जीर्नवच्यव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचवच भवग असतो, ज्यविळेु ्र्तःच्यव 

जीर्नवची ्र्तःलव ओळख होते. यव अध्यवत्िज्ञवनवचव व्यर्हवरवत 

कवय उपयोग आह?ेह ेभगर्तगीतेत ्पि होते.  

व्यर्हवरवत (पवांडर्वांर्र) अन्सयवय िवलव म्हिनु धिायदु्धवचव शनिय 

होतो. प्रत्यि यदु्ध करण्यवपरु्ी अजुानवलव सेनव न्सयवहवळण्यवचे 

शनशित्त होते र् तो दःुखी होतो. येथे त्यवलव यदु्ध (शनशित 



किवसवठी?) कवां करवयचे? हव प्रश्न शनिवाि होतो. अथवात हव प्रश्न 

व्यवर्हवररकच असतो.  

जीर्नवांत सखुी व्हवरे् यव इच्छेने जीर्नवचव प्रर्वस चवल ुअसतो. यव 

प्रर्वसवत कवया, शनिाय यवांची िहत्र्वची भशूिकव असते. जीर्नवत 

कवयाज्ञवन, शनिायप्रशियव यवच ेशनशित ज्ञवन नसल्यविळेु 

शनशककयतेचे सिथान करिे, अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधिे हव प्रकवर 

सिवजवत सरवास चवल ुअसतो.  

 

अजुान शनशककयतेचे सिथान करतवांनव अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो 

!म्हिनु भगर्तगीतव सांर्वद सरुु होतो.  

 

जीर्नशर्कवसवत किवाचे िहत्र् यव सांदभवात ्र्भवर्शनयतकवया -

्र्धिा, शनिायअशधकवर-दृढशनियवचव किायोग सवांगीतलव. तसेच 

िवश्वत सखुवचे ज्ञवन सवांगीतले. यवच सांदभवात किा(अ. ३), 

ज्ञवन(अ. ४), भशक्त (सांन्सयवस अ. ५/योग अ. ६) यवर्र सशर््तर 

चचवा होते.  

िवश्वत सखु यव सांदभवात र्तािवनवत ईश्वरवचव आश्रय होण्यवसवठी 

बशुद्धयकु्त िब्द र्वपरलेलव आह.े ज्यविळेु शनष्ट्कवि किा करतो.  

जरविरििोिवय िवि ्आशश्रत्य यतशन्सत ते। 

ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्िां किा च अशखलां ।।(८-२९) 



 र् ईश्वरवलव अांतकवळी अशधभतू (अिवश्वत भवर्), अशधदरै् 

(ईश्वर-अध्यि, सांचलन करिवरव, दरै्कतवा), अशधयज्ञ (िरीरधवरी 

किा करतवत, त्यव सर्वात श्रेष्ठ कतवा) जवितो.  

 

र्तािवनवत श्थर, शनभाय(अशर्चल), िवांत, सकवरवत्िक भवर्, 

प्रसन्सनतव, एकवग्रतव यवची सांर्य करिे यवसवठी योगवभ्यवस उपयकु्त 

ठरतो. (Practice of happiness). अभ्यवस म्हिजे Practice र् 

ज्यविळेु (चवांगली)सांर्य जडते तो सां्कवर ; अथवात र्तािवनवत 

शर्चशलत न होिे, प्रसन्सन, सकवरवत्िक असिे ह ेअपेशित असते, 

यविळेु शर्श्ववसवने जीर्नशर्कवसवचव िवगा चवलण्यवस िदत होते.  

Yes. जीर्नवांत व्यवर्हवररक ज्ञवनच िहत्र्वचे आह,े र्तािवनवत 

शर्ज्ञवनच िहत्र्वचे आह,े पि अध्यवत्िज्ञवनवशिर्वय ते अपरेु आह.े 

यवच कवरिवने सिवजवत शनशककयतेचे सिथान होते, अज्ञवनवलव ज्ञवन 

सांबोधनु सिवजवत भ्रि शनिवाि करण्यवत येतो. हचे सत्य 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 ********** 

  



 (८-१४) 

************************* 

अनन्सयचतेवः सततां यो िवां ्िरशत शनत्यिः। 

त्यवहां सलुभः पवथा शनत्ययकु्त्य योशगनः।। 

************************* 

(८-१४):"अनन्सयचेतवः सततां यो िवां ्िरशत शनत्यिः" 

(High level of awareness) 

 

 

शनत्य ईश्वरवचे ्िरि यव सांदभवात ्र्तःच्यव जीर्निवगवात ईश्वरवची 

भशूिकव जविनु घतेली तर ईश्वरवचे ्िरि िहत्र्वची भशूिकव 

बजवर्ते. यवतच अनन्सयभशक्तचे (Exclusive) रह्य आह.े  

 

जीर्निवगवात कवया सकवि असते. यविळेु भय, सांिय, अिवांशत, 

Tension असते. अथवात दःुखवच्यव भयवने िवगा शनशित होत 

नवही. यदु्ध करवयचे शक न करवयचे हव कवयाशनिय होत नसल्यविळेु 

अजुान दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध न करिे हीच शनर्ड करतो. 

सांभवव्य दःुख अजुानवलव दबुळे करते. ही जीर्नवची सविवन्सय 

Level असते.  



 

जीर्निवगवातील दःुख vs दःुखवन्सत, सांिय vs ज्ञवन, चांचलत्र् vs 

एकशनिय, भय vs सवहस (शनभायतव), अिवांशत vs िवांशत; 

यवप्रिविे जीर्नवच्यव लढवईत ईश्वरवचे ्िरि िहत्र्वचे असते.  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

दबुळव िवलव तरी दबुालतव सविर्थया शदसेल असे भवष्ट्य िनषु्ट्य ज्ञवनी 

सिजनु करीत असतो. िनषु्ट्यवलव दबुळे करिवर् यव दःुखवर्र िवत 

करण्यवसवठी ईश्वरभशक्तचे प्रयोजन आहे. कवयवाद्ववरे 

भशक्त/Exercise होण्यवसवठी िवगा शनशित असवर्व. कवयाशनिय 

असवर्व. यवसवठी जीर्निलु्य ेिहत्र्वची भशूिकव बजवर्तवत. 

भगर्तगीतव जीर्निलु्ये यव सांदभवात ्र्धिा र् कवयवाचव एकशनिय 

होण्यवसवठी शनिायअशधकवर र् बशुद्धयोग यवचे िहत्र् सवांगते.  

 

भगर्तगीतव जीर्निवगवातील Weakness दिाशर्ते. यव 

Weakness र्र िवत करण्यवसवठीच ईश्वरवचे शनत्य ्िरि 

होण्यवसवठी अनन्सयभशक्त रह्य सवांगते. सविवन्सय level र्र 

कवयवाची सकवि िवनशसकतव असते. तर Higher levelर्र 

शनष्ट्कवि िवनशसकतव असते. सशृिचव अध्यि यव भशूिकेत 

ईश्वरकवया असते. जीर्नवचव रवजिवगा "अितृत्र्वय कल्पते" यवच 



ज्ञवनवने बनतो. यवत कवयवाचे ईश्वरवलव सिपाि ही भशक्तची कलव 

असते. अथवात कवयवाची शनष्ट्कवि िवनशसकतव असते.  

 

अनन्सयचतेवः सततां यो िवां ्िरशत शनत्यिः। 

त्यवहां सलुभः पवथा शनत्ययकु्त्य योशगनः।।(८-१४) 

Working together on solving something requires a 

high level of humility and a high level of self-

awareness.  

Paul Polman 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

१. िनषु्ट्यवलव ितृ्य ुआह,े जीर्नवत दःुख आह ेम्हिनु ईश्वरवचे 

शनत्य्िरि व्हवर्े असे सिवजवलव प्रबोधन असते.  

जो सखुिे सशुिरि करे तो दखु कवह ेहोय। 

 

यवच ईश्वरवचे जीर्नवतील ज्ञवन भगर्तगीतव दते आहे. यव 

ईश्वरज्ञवनवचव उपयोग करुन घिेे ही शनर्ड ्र्तःची असते कवरि 

ईश्वरज्ञवनवचे िहत्र् जविले नवही तरी प्रकृशत आपली भशूिकव 

करीतच असते. यव पवश्वाभशूिर्र ईश्वरवचे शनत्य्िरि यवलव तवांशत्क 



बैठक भगर्तगीतेने शदलेली आह.े व्यर्हवरवतील कवयवात यव 

ज्ञवनवचव उपयोग होतो. र् जीर्नवत शनशककयतव vs कतृात्र् यवचे 

िहत्र् जवितो.  

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

२. जीर्नवची Level यव सांदभवात श्रीिांत vs गररब, श्रेष्ठ vs कशनि, 

चवांगलव vs र्वईट, दबुळव vs िरु अिी दृशि बनत असते. र् ही 

दृशिच जर िवगवातील सांियवचे कवरि बनत असेल तर जीर्नवची 

शनशित higher level यव सांदभवात ज्ञवन हरे् असते. हचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव दते आह.े ह ेज्ञवन Higher level of Awareness 

असते.  

 *************** 

 

(८-१४) : 

" त्यवहां सलुभः पवथा शनत्ययकु्त्य योशगनः" 

(Purpose & meaning of life) 

 



यकु्त : बशुद्धर्रील सां्कवर यव सांदभवात भगर्तगीतेलव अशभपे्रत 

असलेलव हव िब्द आह.े यकु्त.  

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।।(२-६६) 

 

यकु्त म्हिजे ज्यवचे िनवर्र शनयांत्ि आह े(शजतवत्िनः, आत्िर्ि). 

तो शनष्ट्कवि कवयारत असतो.  

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठशकि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

जीर्नवचे ध्येय : 

यकु्त श्थशतत ध्येय शनशित असते. येथे जीर्नप्रर्वसवचे ध्येय 

(Destination) ईश्वर असत.े सशृिचव अध्यि (परुुर्षोत्ति) अिी 

ईश्वरवची ओळख भगर्तगीतव दतेे र् यवच ईश्वरवचे िनषु्ट्यविी 

असलेले नवते प्रकृशत-परुुर्ष-परुुर्षोत्ति यवप्रिविे ्पि करते. 

िनषु्ट्यजीर्नवत यवच ज्ञवनवचव उपयोग करुन ईश्वरभशक्त यव सांदभवात 

जीर्नशर्कवसिवगा चवलण्यवची कलव भगर्तगीतव सवांगते. यवलव 

अनन्सयभशक्त(केर्ळ ईश्वर) सांबोधले आह.े ही कलव सवांगिवरव 

जगतगरुु सविवत ईश्वर आह,े जो अजुानवलव ्र्तःची ओळख दतेो. 



ज्यवलव श्रीकृष्ट्ि यव नवांर्वने जग ओळखते. यव 

ईश्वरवलव/श्रीकृष्ट्िवलव अजुान म्हितो,  

शपतवअशस लोक्य चरवचर्य 

त्र्ि ्अ्य पजुि गरुुः गररयवन ्।।(११-४३) 

 

ईश्वर अांशति Destination र् जीर्नयवते्त ईश्वरवचव आश्रय यवद्ववरे 

जीर्नशर्कवसवचव िवगा "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) असव होतो.  

व्यर्हवरवत िवगा सकवि असतो. यवांत कवया सवधन असते. बशुद्धयकु्त 

श्थशतत अथवात "अितृांगिय " यव िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय 

असतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही, शनष्ट्कवि असतो. हव िवगा 

ज्यवांचव शनशित असतो, शनत्य ईश्वरवचे ्िरि करतो, शनशित 

Destination लव पोहोचिे सलुभ होते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

अथवात त्यवलव जीर्न सलुभ होते. यवप्रिविे सखुी जीर्नवचव िवगा 

ठरतो.  

 

यः प्रयवशत त्यजन ्दहेि ्स यवशत परिवां गशतां।(८-१३) 

अनन्सयचतेवः सततां यो िवां ्िरशत शनत्यिः। 

त्यवहां सलुभः पवथा शनत्ययकु्त्य योगीनः।।(८-१४) 



सवर : 

भगर्तगीतेच्यव यव Verse िध्ये ईश्वरप्रवशि सलुभ आह ेअसव 

सरळ अथा असलव तरी ईश्वरप्रवशि हव शर्र्षयच सखुी जीर्नवच्यव 

सांदभवात ्पि केलव आह,े ज्यविळेु जीर्नवचे Purpose & 

Meaning ्पि होते.  

प्रत्येक िनषु्ट्य Unique असतो. त्यवलव ्र्तांत् जीर्न लवभलेले 

असते . जीर्न आह ेम्हिनु जगत असतो यवलव Survival 

mode म्हितव येईल. येथे Purpose & meaning हव प्रश्न 

नसतोच. पवांडर्वांनी र्नर्वस, शर्जनर्वस भोगलव. तरी न्सयवय शिळत 

नव्हतव म्हिनु अखेर धिायदु्ध ठरले. यवच धिायदु्धवतील आपल्यव 

शनयतकवयवात अजुानवलव दःुख जविर्ले. र् एकां दरीत जीर्नच 

कठीि र्वटले. यवचे रह्य कळेनवसे िवले. अिव रे्ळी 

भगर्तगीतव जीर्नवर्रच प्रकवि टवकते.  

"We are each gifted in a unique and important way. 

It is our privilege and our adventure to discover our 

own special light. "  

~Evelyn Dunbar 

 ****** 

  



 (८-१५) 

************************* 

िवि ्उपेत्य पनुजान्सि दःुखवलयि ्अिवश्वति ्। 

न आप्नरु्शन्सत िहवत्िवनः सांशसशद्धां परिवां गतवः।। 

************************* 

८. १५: 

"िवि ्उपेत्य पनुजान्सि दःुखवलयि ्अिवश्वति ्" 

 

 

सिवजव्यर््थव र् त्यवतील िनषु्ट्यवची ्र्तःची भशूिकव यव दोन 

बवबी पर्परपरुक असल्यव तरी ्र्तःची भशूिकव िनषु्ट्यवसवठी 

Priority असते. जसे सिवजव्यर््थेने कवयासांधी उपलब्ध करुन 

दिेे अपेशित असते, पि कवयासांशध उपलब्ध िवली नवही तरी 

्र्तःच्यव शर्कवसवची जबवबदवरी िनषु्ट्यवलव श्र्कवरवर्ी लवगते. 

यवच सांदभवात िनषु्ट्यवची भशूिकव किी असवर्ी यवचे ज्ञवन जवििे 

िनषु्ट्यवची गरज बनते. अथवात ्र्तःच्यव जीर्नवची Leadership 

्र्तःलवच करवर्ी लवगते.  

 



िहवभवरतवत पवांडर्वांचव अशधकवरच नवकवरण्यवत आलव होतव. 

यवची पररिशत धिायदु्धवत िवली. यवद्ववरे अजुानवलव कवयासांशध 

शिळते. ही सांशध त्यवच्यव ्र्भवर्नरुुप धिाकवयवाची (्र्गासांशध 

)ठरते. पि यव ्र्गासांशधलव तो पवपकवया ठरशर्तो. र् यव कवयवापेिव 

"जैसे थे" श्थशत त्यवलव योग्य र्वटते. अथवात धिायदु्ध ठरण्यवपशुर्ा 

ज्यव श्थतीत होतव, त्यवच श्थशतत जगिे योग्य ठरशर्तो. यव 

यदु्धवने अजुानवसिोर जो प्रश्न उपश्थत होतो, तो Survival 

/भोगैश्वया प्रवशिचव नसतो. तर सखुदःुखवचव असतो.  

 

दःुखवपवसनु िनषु्ट्यवलव िशुक्त हर्ी असते. पि दःुखवच्यव भयवनेच 

िनषु्ट्य ्र्तःिध्ये पररर्तान करु इशच्छत नवही र् "जैसे थे" श्थशतत 

असिे त्यवलव comfortable र्वटते. यव सांदभवात सॉिेशटस 

म्हितो,  

 

"If you don't get what you want, you suffer; 

 if you get what you don't want, you suffer;  

even when you get exactly what you want, you still 

suffer because you can't hold on to it forever.  



Your mind is your predicament. It wants to be free 

of change. Free of pain, free of the obligations of 

life and death.  

 

But change is law and no amount of pretending will 

alter that reality. " 

-Socrates 

 

पवांडर्वांच्यव दःुखिशुक्तसवठीच िहत ्प्रयवसवने धिायदु्ध ठरले असते. 

अजुान हशर्षात होउन यदु्धवसवठी तयवर होतो. प्रत्यि िस्त्रवस्त्र 

चवलिवर तेंव्हव सेनव न्सयवहवळतो र् त्यवच ििी गभागशळत होतो, 

त्यवलव त्यवच्यव कवयवात दःुखच आढळते. सखुी जीर् दःुखवत 

पडलव अिी त्यवची श्थशत बनते.  

 

अजुानवसवठी ही श्थशत न उलगडिवरे कोडां बनते. जीर्नवतील हचे 

कोडे भगर्तगीतव सोडशर्ते. दःुखवलयवतच िनषु्ट्यवचव जन्सि आह े

ही र््तशु्थशत िनषु्ट्यवलव श्र्कवरवर्ी लवगते. र् यव 

दःुखिशुक्तसवठी भगर्तगीतव ्र्तःिधील िवांतीचव सांदिे दतेे. 

शर्चवरिवांशतसवठी ही आध्यवशत्िक िवांशत ठरते. िवनर्ी 



जीर्नवतील ही सांपिुा िवांशत असते, जी" िोि" यव िब्दवने व्यक्त 

केली आह.े  

 

िवि ्उपेत्य पनुजान्सि दःुखवलयि ्अिवश्वति ्। 

न आप्नरु्शन्सत िहवत्िवनः सांशसशद्धां परिवां गतवः।।(८-१५) 

 

यव िवगवार्र बशुद्धची "यकु्त "श्थशत धवरि करतो. प्रश्न 

सोडशर्ण्यवचव Aproach बदलतो. अथवात प्रश्न, अडचि यविळेु 

शर्चशलत न होतव ती शर्कवससांशध (Stepping stone) जवितो. 

अथवात र्तािवनवत श्थर (सिदःुखसखुांधीरां) असतो.  

 

"किाण्येर् अशधकवरः ते" यवद्ववरे भगर्तगीतव िनषु्ट्यवचव किा 

करण्यवसवठी शनिायअशधकवर दिाशर्ते. ही अशधकवरवची जवगशृत 

आह.े कवयवाद्ववरे फलप्रवशि हव व्यवर्हवररक शर्चवर असतो. हव 

व्यर्हवर कवयासांशध दतेे पि यवच िवनशसकतेत कवया करिे ही 

सकवि श्थशत(अयकु्त) असते.  

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।(५-१२) 

 



यविळेुच अजुान दःुखी होतो. येथे शर्चवरिवांशत हर्ी असते, 

"(बशुद्धची) अयकु्त (श्थशत) ते यकु्त (श्थशत)" 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशतां आप्नोशत नैशष्ठकीि ्(५-१२) 

 

 यवसवठी बशुद्धयोगशनष्ठव भगर्तगीतव ्पि करते.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

ज्यविळेु कवयाशनिय दृढ होतो र् कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) यव 

िवश्वत शर्कवसिवगवार्र असतो.  

 

“A ship in a harbor is safe, but that’s not what a ship 

is built for. ”  

 *********** 

(८-१५): 

".. दःुखवलयि ्अिवश्वति ्न आप्नरु्शन्सत िहवत्िनः सांशसशद्धां परिवां 

गतवः" 

िनषु्ट्यवलव जीर्न लवभले म्हिनु जगत असतो. पि ह ेशसशित 

कवळवसवठी लवभलेले जीर्न कधी कठीि र्वटते!तेंव्हव....  



िनषु्ट्यजीर्नवत आव्हवन असते, प्रश्न असतवत. यव शर्श्ववतील प्रश्न 

िवनर्वनेच सोडशर्ले आहते. तसेच ्र्तःच्यव जीर्नवतील प्रश्न 

सोडशर्िे ह ेिनषु्ट्यवचे ्र्तःचे दवशयत्र् ठरते. जेंव्हव ह ेप्रश्न 

सोडशर्ण्यवस िनषु्ट्य असिथा ठरतो, तेंव्हव िनषु्ट्यवची भशूिकव/त्यवचे 

भवष्ट्य कसे असते?यवच भशूिकेचे दिान अजुानशर्र्षवदयोगवत आह.े 

र् यवचिळेु भगर्दगीतव जगवसिोर आली. जीर्नवतील प्रश्न 

सोडशर्िे यव सांदभवात यव शर्श्ववतील िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवलव 

"दःुखवलयवतील जीर्न" असे भगर्दगीतव सांबोधत आह ेर् 

ईश्वरवच्यव ज्ञवनवचव आश्रय यवचे िहत्र् ्पि करीत आह.े  

िविपेुत्य पनुजान्सि दःुखवलयि ्अिवश्वति ्। 

न आप्नरु्शन्सत िहवत्िनः सांशसशद्धां परिवां गतवः।।(८-१५) 

जीर्न किवसवठी?यवचव हते ुकवय?Survival सवठी? शक श्रेष्ठ 

होण्यवसवठी?शक ्र्जनहीतवसवठी?शक परिवथवासवठी? असे शर्शर्ध 

प्रश्न अजुानवसिोर येतवत. अजुानवलव आपले शनयतकवया दःुखदवयी 

जविनु टवळवयचे असते. त्यवलव जसे धिाज्ञवन असते त्यवचव 

आधवर घेर्नु आपले शनयतकवया धिाशर्रोधी ठरशर्तो.  

 

जगवतील धिा परिवथवाशर्र्षयी भवष्ट्य करतवत. म्हिनु आपले 

शनयतकवया ्र्वथवासवठी शक परिवथवासवठी? हव अजुानवलव Tie 

येतो. सिवजवतील िोर्षिवलवही धिवाचव बरुखव चढशर्ण्यवत येतो, 



म्हिनु आधशुनक सिवजवत िोर्षििकु्त सिवज ही Priority ठरली 

आह.े तर िोर्षििकु्त सिवजवलव पोर्षक धिा असवर्व यवसवठी 

"धिा्थवपनव" यव िब्दवचे प्रयोजन भगर्दगीतव करीत आह.े र् 

्र्तःचे जीर्न र् त्यवचव धिा यव सांदभवात "्र्गा vs. िोि" तसेच 

"धिा vs िोि" हव भेद ्पि करीत आह.े  

जीर्नवचव हते ु्र्तःचव योगिेि असो शक, परिवथा असो यवसवठी 

किा सवधन आह.े आपले शनयतकवया ्र्वथवापोटी (लोभ) आहे यव 

आधवरवर्र अजुान आपल्यव शनयतकिवालवच धिाशर्रोधी ठरशर्तो. 

प्रत्यिवत अजुानवच्यव प्रश्नवचव आधवर सखुदःुखवचव असतो. म्हिनु 

दःुखिशुक्तसवठी " धिा vs िोि" यव सांदभवात िोि ही priority 

ठरशर्ली आह.े  

्र्वतांत्र्य, Detachment from pain, अिवश्वतवचे 

detachment होण्यवसवठी िवश्वतवचे attachment यवच सांदभवात 

"बांधन vs िोि " ह ेlogic ्पि िवले आह.े यवच आधवरवर्र 

"सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा" ह ेिवस्त्र ्पि केले आह.े  

सवर: 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले र् (कशथत, कवांही) शर्द्ववन लोक धिा, 

अध्यवत्ि, ईश्वर यव सांकल्पनव कवलबवह् ठरर्वयलव लवगले. 

ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेु शनःसांिय शर्श्ववतील प्रश्न सटुले आहते. पि 

ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही िनषु्ट्यवलव प्रश्न भेडसवर्तवत. ह ेप्रश्न कवां सटुत 



नवही? यवचव आढवर्व भगर्दगीतव घते आह.े िोर्षिवलव 

भगर्दगीतव अधिा ठरर्ीत आह.े िोर्षििकु्त सिवजवसवठी 

धिा्थवपनव व्हवर्ी यवसवठी ज्ञवनवलव िहत्र् दते आहे. धिवालव 

अधिा र् अधिवालव धिा ठरशर्िे ह ेअज्ञवन ठरते. यवच आधवरवर्र 

िनषु्ट्यवच्यव ज्ञवनी भशूिकेचे िहत्र् highlight करीत आह.े  

यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतव सवांगत आह,े ज्ञवन कवय आह?े ज्ञवनी 

कोि?जीर्न कवय आह?े ह ेनीट जविनु घ्यव! 

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िेर् िे िति ्।(७-१८) 

"You must live in the present, launch yourself on 

every wave, find your eternity in each moment. 

Fools stand on their island of opportunities and look 

toward another land. There is no other land; there is 

no other life but this. " 

 -Henry David Thoreau 

 ******* 

  



(८-१६) 

************************* 

आब्रह्मभरू्नवन ्लोकवन ्पनुः आर्शतानो अजुान। 

िविपेुत्य त ुकौंतेय पनुजान्सि न शर्द्यते।। 

************************* 

 

(८-१६): "िविपेुत्य त ुकौंतये पनुजान्सि न शर्द्यते" 

 

Yes. पनुजान्सिवचव उल्लेख भगर्तगीतेत आलेलव आह.े यव 

जन्सिवची िनषु्ट्यवलव नीट ओळख व्हवर्ी हवच त्यवचव उद्दिे आह.े 

यविवशगल पवश्वाभशुि जवििे आर्श्यक आह.े  

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नवत सखु हरे्. सखुवच्यव हतेनेु गरज असते, 

गरजपशुतासवठी कवया करतो. दःुख आले असतव, ते deal करण्यवचे 

ज्ञवन नसेल तर िनषु्ट्य सखुवच्यव हतेनेु Shortcut र्वपरतो. दःुख 

आढळले असतव अजुान म्हितो, िलव रवज्यवची गरज नवही, ह े

कवया दःुखप्रवशिसवठी होईल म्हिनु िवझ्यवसवठी ते अयोग्य आह.े 

तथवशप ह ेकवयाच अधिवाचे आह,े असे शसद्ध करतो. अथवात दःुख 



आले असतव ्र्तःलव Comfort करण्यवसवठी कवयाच चकुीचे 

ठरशर्तो र् शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो.  

 

जीर्नवत सखुवची इच्छव शर्कवसवची पे्ररिव दतेे, तद्वतच दःुख 

शर्कवसवलव परुक असते, दःुखविी Deal करण्यवचे ह ेज्ञवन 

नसल्यविळेु अजुान शनशककयतलेव धिा ठरशर्तो. श्रीकृष्ट्ि अिव 

भवष्ट्यवलव इतरवांचव बशुद्धभेद करिवरे भवष्ट्य ठरशर्तवत.  

न बशुद्धभेदां जनयेद ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्।(३-२६) 

 

कवयवाद्ववरेच िनषु्ट्य शर्कवस करीत असतो. सिहुवचव शर्कवस होतो, 

सशृिचि प्रर्तान शनयशित होते. म्हिनु िनषु्ट्यवलव ्र्तःलव कवयारत 

करण्यवचव सां्कवर असिे आर्श्यक असते. श्रेष्ठ परुुर्षवने ्र्तः 

कवयारत रवहुन कवयवाचवच आदिा सविवन्सयजनवसिोर ठेर्वर्व.  

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर ।(३-१९) 

 

जीर्नवांत प्रश्न असतवत. ते सोडशर्ण्यवसवठीच ज्ञवन असते. अजुान 

यव प्रश्नवची ओळख करुन न घेतव "त्यवगी" सिजनु कवयाच 

टवळतो. िलव कवांही नको, अिव पवतकी कवयवापेिव शनःिस्त्र रवहुन 

यदु्धवत ितृ्य ुयिेे श्रेय्कर आह!ेही त्यवची भशूिकव असते. अजुान 



सखुदःुखवच्यव आधवरवर्र योग्य-अयोग्य, धिा-अधिा ठरशर्तो. र् 

्र्तःलव ज्ञवनी सिजतो.  

 

सिवजवत िनषु्ट्यवलव (Problem) दःुखविी deal करण्यवचे ज्ञवन 

नसेल तर" िी योग्य"शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनी सिजनु िनषु्ट्य भवष्ट्य 

करीत असतो, र् ्र्तःलव comfort करतो. यवच प्रशियते 

शचांतवग्र्त रवहतो, Stress असते, नकवरवत्िक होतो, पयवायवने 

परवर्लांशब होतो. यविळेु आपले प्रश्न इतरवांनी सोडर्वर्े अिी 

त्यवची इच्छव असते.  

 

भगर्तगीतव दःुखविी deal करण्यवचे ज्ञवन सवांगते. ह ेज्ञवन ऐकुन 

अजुान म्हितो, िलव जर हव "योग"सवध्य करतव आलव नवही तर 

ढगफुटीप्रिविेजीर्न फुकट जविवर कवय?यवच प्रश्नवर्र श्रीकृष्ट्ि 

उत्तर दतेवत,  

 

चवांगले कवया फुकट जवत नवही. त ुअिव घरवत जन्सिवलव यिेील, 

जेथे परु्वाभ्यवसवने जीर्नशर्कवसवच्यव िखु्य िवगवार्र 

(अितृांगिय)आकशर्षात होिील. यवचवच अथा र्तािवनवतील जन्सि 

िवशगल जन्सिवचे फशलत असते. र् यव जन्सिवत त्यवलव शर्कवसवची 

सांधी शिळवलेली असते. अजुानवलव यवच सांधीचे अज्ञवन असते, 



श्रीकृष्ट्ि यवच सांधीची ओळख करुन दतेवत. यवच अनरु्षांगवने 

जीर्नवची ओळख, शर्कवसवचव िहविवगा यवची ओळख होते.  

(ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत।,  

... तद ्धवि परिां िि् ।,  

... िवि ्अनु् िर यधु्य च। 

... अितृत्र्वय कल्पते।) 

 

जीर्नवत अडथळव जविर्लव तर तेथे प्रश्न असतो. अजुान र्व्तर् 

श्र्कवरतो, तेंव्हवच प्रश्नवची पवरदिाकतव कळते. अजुानवलव प्रश्न 

सोडशर्ण्यवचे ज्ञवन शिळते. यवप्रिविे दःुख जीर्नशर्कवसवसवठी 

Stepping stone आह,े ह ेसत्य भगर्तगीतव दिार्नु दते.े  

 

"The golden opportunity you are seeking is in 

yourself. It is not in your environment; it is not in 

luck or chance, or the help of others; it is in yourself 

alone. " 

Orison Swett Marden  

 



अजुानवलव जविर्लेले दःुख ( अज्ञवनविळेु )त्यवचव Weakness 

होर् ुपहवत होतव. तेच दःुख आतव शर्कवसवची सांशध बनले, 

Strength बनले. म्हिनु पनुजान्सि आह ेशकां र्व नवही अिव शनरथाक 

र्वदवत न पडतव, जे अनिोल जीर्न िनषु्ट्यवलव शिळवलेले आह े

त्यव जीर्नवची, िशक्तची ओळख व्हवर्ी, हवच भगर्तगीतेचव 

सांदिे आह.े  

 

भगर्ांतवनी जसे अजुानवलव िखु्य िहविवगवाची ओळख करुन शदली. 

तीच ओळख भगर्तगीतव अशखल िवनर्जन्सिवलव करुन दते आहे, 

ज्यव िवगवार्र असतवांनव िनषु्ट्य दबुळव(दःुखवने शर्चशलत) होत 

नवही.  

 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

 **************** 

  



(८-२०) 

************************ 

परः त्िवत ्त ुभवर्ो अन्सयः अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः। 

 यः स सरे्र्ष ुभतूेर्ष ुनश्यत्स ुन शर्नश्यशत।। 

************************ 

 (८-२०)/१: 

"परः त्िवत ्त ुभवर्ः अन्सयः अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः" 

(Absolute) 

 

*ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख : 

शर्श्व, शर्श्ववतील िनषु्ट्यजीर्न, जीर्नवतील जड-चतेन, अिवश्वत-

िवश्वत ज्ञवन, प्रकृशत-ईश्वर ज्ञवन भगर्दगीतचे्यव ज्ञवनशर्ज्ञवनयोग र् 

अिरब्रह्मयोग यवतनु आलेले आह.े  

अिप्रकृशत - 

भशूिआपःअनलः र्वयःु खां िनः बशुद्ध एर् च। 

अहांकवर इशतइयां िे शभन्सनव प्रकृशतः अिधव।।(७-४) 

 

जड-चेतन(व्यक्त-अव्यक्त) 

अपरव इयां इतः त ुअन्सयवां प्रकृशतां शर्शद्ध िे परवि।् 



जीर्भतूवां िहवबवहो ययव इदां धवयाते जगत।्(७-५) 

 

ब्रह्म-परब्रह्म 

(पनुजान्सि-िोि) 

आब्रह्मभरु्नवन ्लोकवः पनुः आर्शतानो अजुान। 

िविपेुत्य त ुकौन्सतये पनुजान्सि न शर्द्यते।।(८-१६) 

 

(िवश्वत धवि, िोि र् अनन्सयभशक्त) 

परःत्िवत ्त ुभवर्ो अन्सयो अव्यक्तो अव्यक्तवत ्सनवतनः। 

यः स सरे्र्ष ुभतूेर्ष ुनश्यत्स ुन शर्नश्यशत।।(८-२०) 

 

अव्यक्तोअिर इशतउक्तः ति ्आहुः परिवां गशति।् 

यां प्रवप्य न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।।(८-२१) 

 

परुुर्षः स परः पवथा भक्त्यव लभ्य त ुअनन्सययव। 

य्य अन्सत्थवशन भतूवशन येन सर्ाि ्इदां तति ्।।(८-२२) 

अथवात कवयवाद्ववरे अनन्सयभशक्त(कवयासिपाि, फलत्यवग)चे ज्ञवन.  

 



* शर्श्ववचे व्यर््थवपन/सशृिसांचलन यव सांदभवात ईश्वरवची भशूिकव: 

अध्यि : 

ियवअध्यिेि प्रकृशतः सयूते सचरवचरि।् 

हतेनुवअनेन कौन्सतये जगद ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

धिा्थवपनव : 

अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद आत्िवनां सजृवम्यहि।्(४-७) 

धिाग्लवशन म्हिजे िोर्षि(बवह्शर्घ्न), चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव 

(दरै्ीगिुयकु्त) सांभ्रि(आांतशर्ाघ्न) असतो. यव श्थशतत 

धिा्थवपनेसवठी ईश्वरवने (श्रीकृष्ट्ि) अर्तवर धवरि केलेलव आह े

हव गौप्य्फोट केलव असलव तरी यवच ईश्वरवचे ज्ञवन, 

व्यर््थवपशनय िहत्र्, भशक्तचे िहत्र् भगर्दगीतव सवांगत आह.े  

 

भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्य अहिेर्ां शर्धोजुान। 

ज्ञवतुां द्रिुां च तत्रे्न प्ररे्िुां च परन्सतप।।(११-५४) 

 

 

*ईश्वर श्रद्धव र् िवस्त्र: 

 



कवयवाद्ववरे (अनन्सय, योग)भशक्तलव िवस्त्र सांबोधले आह.े ज्यवत 

शनष्ट्कवि कवया असते. यव िवस्त्रवचव र्वपर करीत नवही पि ईश्वरवची 

श्रद्धेने भशक्त करतो, त्यवची शनष्ठव सत, रज, ति अिी कोिती 

सिजवर्ी?असव अजुान प्रश्न करतो. हव प्रश्न िवस्त्र vs. श्रद्धव असव 

असतो. यवर्र उत्तर सत-असत िवगा यवद्ववरे शदलेले आह.े  

 

१. िवस्त्रशर्रहीत िवगवालव अॅवसरु म्हटले आह.े  

अिवस्त्रशर्हीतां घोरां तप्यन्सते य ेतपो जनवः।....  

िवां चैर्अन्सतः िरीर्थां तवन ्शर्शद्ध आसरु शनियवन।्(१७-६) 

 

२. किवाद्ववरे भशक्त (यज्ञ, दवन, तप यवांचे श्रदे्धने आचरि) यवलव 

सतिवगा म्हटलेले आह.े श्रद्धवशर्रहीत िवगा असतिवगा ठरतो, जो 

सखुदवयी नसतो(न च तत्पे्रत्य नो इह).  

 

*जीर्नशर्कवसवत आत्िोन्सनशतचे िहत्र् : 

प्रकृशतचे सत, रज, ति गिु र् गिुवतीत ईश्वर यव ज्ञवनविळेु 

आत्िोन्सनशतचे िहत्र् ्पि होते. आत्िोन्सनशत यव सांदभवात िनोर्ि 

vs आत्िर्ि यव श्थशतचे (State of Consciousness) िहत्र् 

कळत.े यवच आधवरवर्र "अितृत्र्वय कल्पते" हव Standard िवगा 

ठरतो.  



 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

******** 

 

(८-२०)/२ : "अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः " 

 

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े िनषु्ट्यवने बशुद्ध र्वपरवर्ी, Blind 

follower होर् ुनये, बशुद्धने िळुवतनु शर्चवर करवर्व असव 

बशुद्धप्रविवण्यर्वदींचव आग्रह असतो. यरुोपवत यवलव (१५रे् 

ितक)Age of Reasoning /Enlightenment म्हटल्यव गेल.े 

येथे प्रश्न शर्चवरण्यवचव अशधकवर शिळतो. प्रश्न असेल तर उत्तर 

असतेच र् यवचसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव उपयोग होतो.  

 

"ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे Age " हव सांदभा घेतलव तर असे अनेक प्रश्न 

आहते जे अनतु्तररत असतवत. यवचे कवरि कवय?यवच प्रश्नवचे उत्तर 

भगर्तगीतव दतेे.  

 



भगर्तगीतव िनषु्ट्यजीर्न, सशृि यवच्यव िळुवतच गेली आह.े यवच 

सांदभवात "अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः" असे भवष्ट्य आले आह.े 

जड प्रकृशतची अव्यक्त Energy (ब्रह्म) र् यव अव्यक्तवपेिव िळु 

अव्यक्त जे सनवतन सत्य आह,े हे सत्य ईश्वर, परुुर्षोत्ति, परिवत्िव, 

परब्रह्म इ. सांबोधनवने ओळखल्यव जवते. यवच अनरु्षांगवने 

जीर्नशर्कवसवसवठी आर्श्यक शर्शर्ध शर्र्षय आलेले आह.े 

त्यवनसुवर ईश्वरवची ओळख शदलेली आह.े  

 

*िनोर्ैज्ञवशनक ज्ञवन: 

िनोर्ैज्ञवशनक ज्ञवनवसवठी ईश्वरवची ओळख Universal mind 

"िेत्ज्ञ " अिी भगर्तगीतेतनु आली आहे. यवद्ववरे Lower 

consciousness(Senses mind) र् Higher consciousness 

(connected with God)यवतील भेद ्पि होतो. भय, सांिय 

Lower consciousness िळेु असते. िनषु्ट्यवचव चवांगलेपिव हव 

Divine गिु असतो. यव अथवाने दरै्ी गिुवसवठी तिुव जन्सि आह ेहे 

अजुानवलव सांबोधले .  

" िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।" 

 

*जीर्न शर्कवस िवगा - 



जीर्नशर्कवसवत कवयवाचे िहत्र् (State of Art) जवििे, कवया 

शनषे्ठने करिे यवसवठी शनष्ट्कवि कवयवाचे Logic (असांगिस्त्रिे दृढेन 

शछत्र्व) ्पि करण्यवसवठी प्रकृशत र् परुुर्ष असे र्शगाकरि केले 

आह.े येथे "परुुर्षोत्ति"ही ईश्वरवची ओळख आह.े  

प्रकृशत ्र्भवर्वनसुवर कवया घडते.  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप ।(३-३३) 

 

* व्यर््थवपन 

ईश्वरवची अध्यि ही ओळख व्यर््थवपनवचव सांदिे दतेे.  

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्। 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

 

सशृिचिप्रर्तानवत यज्ञवची भशूिकव ्पि केली.  

अन्सनविळेु िनषु्ट्यप्रवशि जगत असतवत. पजान्सयविळेु अन्सन, यज्ञविळेु 

पजान्सय, किवाद्ववरे यज्ञ, किा ब्रह्मविळेु exist होते. यज्ञभवर्वने किा 

करिे यवद्ववरव सिपाि (शनष्ठव) ्पि केली.  

यज्ञवथवात ्किािो अन्सयत् लोको अयां किाबांधनः।।(३-९) 

 



यज्ञवत अशग्न, हर्न असते. र् भश्िकरि होते. इच्छव 

इांशद्रयवशग्निधे, इांशद्रयकवया सांयिवशग्निधे भ्ि होतवत. यवप्रिविे 

ईश्वरज्ञवनवने प्रशदि िवलेल्यव अशग्नत सर्ाकिवाचे भश्िकरि होते. ह े

ज्ञवनकिासांन्सयवस logic आह.े  

 

सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयि योगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 

 

सशृििध्ये असे अनेक किायज्ञ चवल ुअसतवत. र् सर्ा किवाचे 

ज्ञवनवत शर्लीशनकरि होते.  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञवः शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

येथे ज्ञवन "अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः " यव अथवाने सांबोधले 

आह.े  

 

परः त्िवत ्त ुभवर्ो अन्सयः अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः। 

 यः स सरे्र्ष ुभतूेर्ष ुनश्यत्स ुन शर्नश्यशत।।(८-२०) 



अव्यक्तो अिर इशत उक्तः ति ्आहुः परिवां गशतां। 

यां प्रवप्य न शनर्तान्सते तद ्धवि ्परिां िि ्।।(८-२१) 

 

यवप्रिविे जीर्नवचव शर्कवसिवगा, शर्कवसिवगवातील किा, ज्ञवन, 

भशक्त यवांचे िवस्त्रोक्त शर्रे्चन भगर्तगीतेत आलेले आह.े  

 

तसेच "अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः " ही िवश्वत ईश्वरवची 

ओळख रे्गरे्गळ्यव भशूिकेत शर्र्षयवलव अनसुरुन शदलेली आह.े  

 

 

 *********** 

  



(८-२१) 

*********************** 

अव्यक्तो अिर इशत उक्तःति ्आहुः परिवां गशतां। 

यां प्रवप्य न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि ्।। 

************************ 

 

८. २१/१: 

"अव्यक्तो अिर इशत उक्तः ति ्आहुः परिवां गशति ्" 

(Philosophy of Religion & God) 

 

 

धिा" यव िब्दवद्ववरे सिहुवचे Religion र् व्यशक्तगत श्रद्धव असव 

सांदिे शिळतो. हवच धिा सिुहवच्यव शर्कवसवलव पोर्षक शक िोर्षक 

(अधिा) असे प्रश्न सिवजवत उपश्थत होतवत. तेंव्हव धिा-अधिा 

यवांतील शनशित भेद कळिे आर्श्यक असते. हवच भेद 

भगर्तगीतेत दरै्ी-असरुी सांपशत्तशर्भवग द्ववरव ्पि केलव आह,े 

यवद्ववरे चवांगल्यव व्यशक्तलव ्पिपिे िवगादिान केलेले आह.े  

 



अजुान दःुखी िवल्यवर्र दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतव पसांद 

करतो र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो. 

अजुान ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी धिवातील Rituals ज्ञवनवचव 

उपयोग करतो. यविळेुच धिा यव सांदभवात Rituals vs. 

Philosophy असव भेद जविण्यवची गरज शनिवाि होते.  

 

"धिा "यव सांदभवात सिवजवत सांभ्रि शनिवाि होतो तेंव्हव 

िहविवनर्वांनी सिवजवलव िवगादिान केले. Philosophy 

सवांशगतली. यवांतील िहविवनर् धिासां्थवपकही ठरलेत. ही 

Philosophy प्र्थवशपकवांच्यव हीतवलव बवधक ठरत आह ेह ेपवहुन 

कवांहीचव छळही िवलव. जीिसलव िुसर्र लटकशर्ले.  

 

धिवातील Rituals vs. Philosophy यवतील भेद जविण्यवसवठी 

व्यशक्तगत पवतळीर्र 'अांधशर्श्ववस vs ज्ञवन' जवििे आर्श्यक 

असते. हचे ज्ञवन भगर्तगीतव दते आहे.  

 

"चवर िवकड एकव खोलीत बांद करतवत. तेथे एकव शखडकीत केळी 

असतवत. शखडकीलव शिडी असते. प्रथि एक िवकड शिडीर्रुन 

चढते र् शखडकीपयांत पोहोचण्यवचे आधीच गरि पवण्यवचव फर्वरव 

त्यवचे अांगवर्र येतो. ते िवकड खवली येते. यवप्रिविे चवरही िवकड 



गरि पवण्यवचव अनभुर् घेतवत. परत शिडीकडे पहवत नवही. नांतर 

एक िवकड बदलशर्ल्यव जवत,े नर्ीन िवकड येते. तेही शिडीर्र 

चढत,े तेंव्हव इतर तीन त्यवलव "सिज "दतेवत . पि तो एकत नवही 

र् चढतोच. त्यवलव "अनभुर्" होतो. यवप्रिविे एकएक करुन 

चवरही िवकड बदलशर्ल्यव जवतवत. आतव फक्त एकच गोि 

जवितवत, शक शिडीर्र चढि ेधोकव आह.े कवां? िवहीत नवही! 

नांतर पनुः एक िवकड बदलले शक ते शिडीर्र चढण्यवचव प्रयत्न 

करते पि इतर तीन त्यवलव बदडतवत. कवां बदडतवत?िवहीत 

नवही!" 

 

ज्यवलव सिवज अांधश्रद्धव म्हितो, त्यव अिवच रे्गर्ेगळ्यव प्रकवरे 

पढेु सरकत असतवत. कवरि "शर्कवस " यव नवांर्वखवली सिवजवची 

Belief System तयवर होत असते. म्हिनु व्यशक्तगत शर्कवस 

म्हिजे कवय?यवची शनशित Philosophy भगर्तगीतेने ्पि 

केली आह.े  

 

सिहुवत जगतवांनव ्र्तःचव "्र्धिा" द्वन्सद्विोहिकु्त करण्यवसवठी 

(चांचलत्र् दरु करण्यवसवठी) उपयोगी होतो.  



Commonwealth is defined as to surrender the Right 

of Self in the hands of a person or assembly of 

persons in order to avail the common facilities.  

यवचप्रिविे शर्श्ववत जगतवांनव ्र्धिवाचरि म्हिजे अहांकवरवचव 

त्यवग र् ईश्वरवचव आश्रय असतो. कवरि ईश्वरवने जगण्यवसवठी हर्व, 

पविी इ. अनेक Facilities उपलब्ध करुन शदलेली असते.  

 

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वि ्सर्ापवपेभ्यः िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

सर्ा शर्श्ववचव आधवर एकत्र् आह.े एकत्र् म्हिजेच ईश्वर आह,े 

शर्श्ववचव अध्यि ईश्वर आह.े अथवात शर्श्ववचे उगि र् सांचलन 

करिवरे तत्र् ईश्वर आह.े जड प्रकृशत, अव्यक्त प्रकृशत र् अव्यक्त 

ईश्वर यवद्ववरे िर (नविर्ांत-बदलिवरे)र् अिर(िवश्वत) यवचे ज्ञवन 

सशर्ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

अव्यक्तो अिर इशत उक्तः ति ्आहुः परिवां गशति ्। 

यां प्रवप्य न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि ्।।(८-२१) 

 



१. व्यशक्तगत Consciousness (Lower & Higher- Sub, 

Super, Spirit etc) द्ववरव यवच ईश्वरज्ञवनवचव उपयोग 

शर्कवसवसवठी होतो.  

 

२. ईश्वरज्ञवनवचव उपयोग Common/Lower Path(सकवि, 

द्वन्सद्विोहयकु्त) र् Higher Path (शनष्ट्कवि, द्वन्सद्विोहिकु्त) यवांतील 

भेद ्पि होण्यवसवठी होतो.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वन्सद्विोहने ्भवरत।(७-२७) 

ते द्वन्सद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।(७-२८) 

 

३. सविवन्सय लोक श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत. तर श्रेष्ठ ्र्तःचव िवगा 

जवितवत जे यव (शर्कवस) िवगवार्र शर्चशलत होत नवही.  

 

यत ्यत ्आचरशत श्रेष्ठः तत ्तत ्एर् इतरो जनः।  

स यत ्प्रिविां कुरुते लोकः तद ्अनरु्ताते।।(३-२१) 

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 



***** 

 

 

(८-२१)/२:"यां प्रवप्य न शनर्तांते तद ्धवि परिां िि" 

 I. (Origin & Destination) 

 

सिवजवत "धिा" यव िब्दवचे शर्शर्ध बोध होतवत. िखु्य बोध 

"Religion"असतो. जीर्नवत योग्य-अयोग्य, चवांगले-र्वईट, पवप-

पणु्य ठरशर्ण्यवसवठी यवचव उपयोग होतो. पणु्यकवयवाचे 

(िरिोत्तर)अांशति धवि ्र्गा र् पवपवचे नरक ही Belief 

system(ज्ञवन) बनते. यवच ज्ञवनवनसुवर अजुान आपल्यव 

शनशककयतेचे सिथान करतो. धिवाचव दवखलव दतेो.  

 

भगर्तगीतव जीर्नवचे ज्ञवन(िहविपि)र् अज्ञवन(भ्रि) यवर्र 

प्रकवि टवकते. यव ज्ञवनवनसुवर योगिेिवसवठी, भोगैश्वयवासवठी कवया 

करिे ही प्रकृशत आह.े यवर्र Objection नवही. चवांगलव 

िनषु्ट्य(दरै्ी) दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेचे सिथान करतो. 

्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. जसे अजुान 

अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो यवर्र objection आह.े हवच भ्रि 



ठरतो. यविळेु शर्कवसिवगवात(द्वांद्वर्ि िवल्यविळेु) barrier तयवर 

होते. ज्ञवनी िवत् शर्श्ववसवने शर्कवसिवगवार्र असतो .  

 

अजुानवसवठी प्र्थवशपत(त्यवलव उपलब्ध असलेले) ज्ञवन अपरेु 

पडत,े म्हिनु भगर्तगीतव प्र्थवशपत धिवाचव आढवर्व घेते. र् 

अांशति धवि ्र्गा-नरक नसनु ईश्वरधवि आहे, जी उगिवची िळु 

प्रर्शृत्त आह.े हवच ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े यवांत प्रकृशतच्यव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ईश्वरज्ञवन ्पि होते.  

 

अव्यक्तो अिर इशत उक्तःति ्आहुः परिवां गशतां। 

यां प्रवप्य न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि ्।।(८-२१) 

 

यव धविवलव प्रवि िवले तर जन्सिितृ्यचु्यव फेर् यवतनु िशुक्त अथवात 

िोिप्रवशि असते. यव ज्ञवनवने िनषु्ट्यवचव जीर्नशर्कवसवचव (िवश्वत) 

िवगा(अितृांगिय) शनशित होतो. म्हिनु यवलव िवश्वतधिा म्हटले.  

 

िवश्वत्य च धिा्य सखु्य एकवांशत्य च।(१४-२७) 

 

यव िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (शनष्ट्कवि कवया)घडते.  



तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञतपः शियवः। 

दवनशियवि शर्शर्धः शियन्सत ेिोिकवांशङ्किशभः।।(१७-२५) 

 

१. यव िवगवार्र जीर्नयवत्व करिवरव दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सो अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

ज्यव अडचिीिळेु दःुख होते, त्यव अडचिी शर्कवसिवगवार्रील 

सांशध ठरतवत. श्रेष्ठ लोकवांच्यव जीर्नवत अडचिी यतेवत पि त्यवच 

अडचिी त्यवांच्यवसवठी Stepping stone ठरतवत. तर सविवन्सय 

िनषु्ट्य दःुख टवळण्यवसवठी (र्व्तर् न श्र्कवरतव )shortcut 

िोधतो. प्रसांगी शनशककयतव आली तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो, अिवांत िनवलव सिवधवनी करण्यवचव 

हव प्रयत्न असतो. अजुान हीच भशूिकव घतेो.  

 

२. जीर्नवत कवया घडते, किा यवच भवगवलव भगर्तगीतव प्रवधवन्सय 

दते आह.े किा सांदभवात धिा िब्द "धवरिव" यव अथवाने आलेलव 

आह.े योग्य सांर्य अभ्यवसवन(ेPractice) बनते. सांर्यच 

्र्भवर्(प्रकृशत) बनते . यवलव कुिी muscle memory 

(्र्भवर्शनयत सांर्य) म्हिनु ओळखतवत(उदव. Driving). 



्र्भवर्शनयत कवया सहजकवया ठरते . हचे आर्डीचे कवया बनते. 

यव कवयवाचव व्यर्हवरवतील शनयतकवयवात उपयोग यवलव "्र्धिा" 

म्हटल.े यव सांदभवात ्र्धिवाचव शर्शर्ध उपयोग असतो.  

अ) Professional ओळख 

ब) योग्य-अयोग्य यव द्वांद्ववचव Tiebreaker 

क) शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करुन ्र्तःच्यव 

िवगवाचे Awareness.  

ड)्र्धिवाचरि म्हिजे कवया ईश्वरसिपाि(ईश्वरभशक्त) अथवात 

शनषे्ठने कवया घडते.  

 

कवयाशनषे्ठतील दसुरव िहत्र्वचव भवग शनिायसां्कवर आह.े यवांत 

बशुद्धयोग शनष्ठव असते. ईश्वरवचव आश्रय करुन चांचलत्र् दरु करिे 

र् कवयवाचव दृढशनिय करिे. येथे शनिायअशधकवर र् शनिायप्रशियव 

िहत्र्वची ठरते. पररिविभयवने चांचलत्र् येते म्हिनु सित्र्योगवने 

कवया करि(ेफल ईश्वरवलव सिपाि, शनष्ट्कवि कवया). धिा यव 

सांदभवात म्हटले,  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

अथवात र्रप्रिविे शनिायसां्कवरवची धवरिव शनभाय बनशर्ते.  

 



भगर्तगीतेत शनिायसां्कवरवचे शर्िेर्ष िहत्र् आह.े श्रीकृष्ट्िवने 

र्व्तर्वचे Scientific शर्शे्लर्षि अजुानवपढेु ्पि केले. ( 

जीर्नवचे सांपिुा ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह सवांशगतल्यवनांतर अथवात योग्य-

अयोग्य यवांतील शनशित भेद सवांशगतल्यवनांतर) शनिाय तलुव घ्यवयचव 

आह.े यवद्ववरे िनषु्ट्यवच्यव शनिायअशधकवरवचे िहत्र् ्पि केले.  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु। 

 

 

******* 

(८-२१)/३ : "तत ्धवि परिां िि " 

 II. (Address of Life) 

 

िनषु्ट्य जीर्नवचे रह्य कवय?अथा कवय?हते ुशकां र्व सवध्य 

कवय?यवर्र सखु!सवफल्य!भोगैश्वया!परिवथा, !ईश्वरभशक्त!्र्गा ! 

कवांशहही नवही, केर्ळ आनांद!अिी शर्शर्ध िते र् धवरिव 

असतवत. यवच धवरिेनसुवर िनषु्ट्यवची Belief System बनत.े ही 

System र्ैचवररक चि (Cycle) बनशर्ते. यवलव कुिी 

TAF(Thought-Action-Feel)Cycle सांबोधतवत. हचे 

चि/System जीर्नयवते्त शियवशिल असते.  

 



जीर्न प्रर्वसवत दःुख आले तर िनषु्ट्य दःुखिशुक्तसवठी पयवाय 

श्र्कवरतो. जसव अजुानवने पयवाय श्र्कवरलव. यवांत शनशककयतेचे 

सिथान ज्ञवनी सिजनु करतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. येथे अजुान 

्र्गाधविवची भवर्षव बोलतो. ज्यव Systemने अजुान जगतो, ती 

Systemच चिव्यहु बनर्त.े हवच चिव्यहु भेदण्यवसवठी योग्य 

System /ज्ञवन हरे् असते. यवच सांदभवात "िनषु्ट्यवचे अांशति 

धवि/ईश्वरवचे धवि"हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

(अथवात यवद्ववरे जीर्नवचे िवश्वत िनोर्ैज्ञवशनक ज्ञवन ्पि होते. ) 

ज्यव ईश्वरवचव अांि िनषु्ट्यवचे जीर्न सांचशलत ठेर्ते, त्यवच ईश्वरवचे 

अांशति धवि जविले तर िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव जीर्नवचे अांशति 

धवि (Address) कळत.े र् र्तािवनवत िनषु्ट्य जीर्नशर्कवसवचव 

रवजिवगा जवितो, शर्कशसत करतो. अथवात Belief System 

बनशर्तो. "तद ्धवि परिां िि ्"ह ेिब्द "िवश्वत" अथवाने र् 

"्र्यांप्रकवि" अथवाने असे दोनदव आलेले आह.े  

िवश्वत: 

अव्यक्तो अिर इशत उक्तः ति ्आहुः परिवां गशतां । 

यां प्रवप्य न शनर्तांन्सते तद ्धवि परिां िि।।(८-२१) 

प्रकवि: 

न तद ्भवसयते सयूो न ििवांको न पवर्कः। 

यद ्गत्र्वन शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।।(१५-६) 



व्यर्हवरवत िनषु्ट्य(सखु अनभुर्ण्यवसवठी, प्रवशिसवठी) किा करतो. 

यवच किवाद्ववरे ईश्वरवची भशक्त होिे म्हिजेच जीर्नशर्कवसवच्यव 

रवजिवगवार्र चवलिे. यव भशक्तसवठी ईश्वरवलव किवाचे सिपाि/फल 

सिपाि ही प्रशियव सवांशगतली आह.े ईश्वरवची अकतवा भशूिकव यवचे 

र्ैज्ञवशनक ज्ञवन ्पि केले.  

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।(१८-४६) 

यव प्रशियेत किा अकिा जवितो, कतवा अकतवा अनभुर्तो, यवचवच 

अथा ही शर्कशसत System बनते. र् िवगवार्र सहज(नैसशगाक) 

कवयारत असतो. दःुख आले असतव त्यवने शर्चशलत होत नवही, ते 

त्यवचे प्रगशतचे Stepping stone बनते. जसे चढवर्वर्र गवडीचव 

गेयर सहज बदलतो. येथे Higher Consciousness शियविील 

होते. ह ेसर्ा नैसशगाक घडत असते(जसे गवडी चवलशर्तो). हचे 

ईश्वरभशक्तचे र् जीर्नवचे रह्य भगर्तगीतेने Technically ्पि 

केले आह.े  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

अथवात जीर्नशर्कवसवच्यव रवजिवगवार्र चवलिवरव शर्चशलत होत 

नवही.  

 ************* 

  



(८-२२) 

*********************** 

परुुर्षः स परवः पवथा भक्त्यव लभ्य त ुअनन्सययव। 

य्य अांतः्थवनी भतूवशन येन सर्ाि ्इदि ्तति ्।। 

*********************** 

 

(८-२२): 

" परुुर्षः स परः पवथा भक्त्यव लभ्य त ुअनन्सययव" 

(ईश्वरवची ज्ञवन यव सांदभवात ओळख) 

 

 

*जीर्नवतील प्रश्नवचे शर्र्षयवांतर : 

 

िनषु्ट्यवच्यव र्वट्यवलव सखुवचव खशजनव आलव तरी दःुखविी 

सविनव करण्यवची रे्ळ िनषु्ट्यजीर्नवत नकळत डोकवर्त असते. 

यवतनु श्रीरवि, बदु्ध कुिीही सटुले नवहीत. र् अजुानही सटुलव नवही. 

यव दःुखविी deal करण्यवस िनषु्ट्य सिि, सिथा असतो, होतो 

तेंव्हव ही सिितव त्यवलव िहवन बनशर्त असते. हव जगवचव 

इशतहवस आह.े पि जेंव्हव असिथा होतो, ज्ञवन नसते, तेंव्हव त्यवची 



भशूिकव किी असते, तो शर्र्षयवांतर (िखु्य िदु्दव सोडुन दसुर् यव 

िदु्यवर्र लि divert करिे)कसे करतो?ह ेभगर्तगीतचे्यव 

अजुानशर्र्षवदयोगवत दिाशर्ले आह.े  

 

व्यर्हवर जगत असतवांनवच अजुान शर्र्षयवांतर करतो. "धिायदु्ध" 

करिे हव िखु्य शर्र्षय असतो, यवलवच त्यवने पवप ठरशर्ले असते. 

यवचवच अथा श्रीकृष्ट्िवसह िहवण्यवांनी शििवई करुन िेर्टी धिायदु्ध 

हव पयवाय सवांशगतलव, यव पयवायवलवच अजुानवने कवशळिव फवसलव. 

यवचे कवरि अजुानवलव िवलेले दःुख असते, त्यवचव Self 

interest असतो.  

 

शर्र्षयवांतर vs. िखु्य प्रश्न/शर्र्षय: 

 

"ज्ञवन" यव सांदभवात लोक चवांगले भवष्ट्य करतवत. सिवजवत अनेक 

प्रश्न असतवत. पि शर्र्षयवांतर करिे, जबवबदवरीसवठी इतरवांकडे बोट 

दिाशर्िे, ्र्तःर्र जबवबदवरी आली तरी ती टवळण्यवसवठी 

शनशककयतेलव आदिा ठरशर्ि ेही सांर्य "सिवजवतील Error" यव 

सांदभवात आढळते. यवच Error चे दिान अजुानवच्यव भशूिकेत 

आढळते.  

 



अजुान (सिज शदल्यवर्र)अज्ञवन कबलु करतो, तेंव्हव शनशित प्रश्न 

सिोर येतो. ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव Platform र्र प्रश्न define होिे 

िहत्र्वचे असते.  

 

*ज्ञवनवचे ईश्वरविी नवते र् अनन्सयभशक्त: 

 

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े यव शर्श्ववत िनषु्ट्यवचे जीर्न नवयक 

शकां र्व पे्रिक यव भशूिकेत चवलत असते.  

ईश्वरश्रद्धव असली तरी ईश्वरवची ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात िनषु्ट्यवलव 

ओळख नसते र् यविळेु पे्रिक भशूिकेत जगत असतो. यवच 

िवनशसकतेत बदलवर् (Change of consciousness ) 

आर्श्यक असतो. ्र्तःिी ईश्वरवचे नवते जविनु घेतले तर 

ईश्वरविी जोडल्यव जवतो. योग यव िब्दवची व्यवख्यव दःुखवन्सत 

असनु िब्दिः अथाच जोडि ेआह.े  

 

भगर्तगीतव ईश्वरविी िनषु्ट्यवचे नवते (ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह) ्पि करते, 

जे िनषु्ट्यवचे िळु ्र्रुप आहे, जो अध्यि यव भशूिकेत शर्श्ववचे 

सांचलन करीत आह,े आशि सर्वात िहत्र्वचे म्हिजे ज्यवचव 

ज्ञवनविी सांबांध अॅवह.े  

 



अपरव इयि ्इतः त ुअन्सयवां प्रकृशतां शर्शद्ध िे परवि।् 

जीर्भतूवां िहवबवहो ययवइदां धवयाते जगत ्।(७-५) 

 

परः त्िवद ्त ुभवर्ोअन्सयोअव्यक्तोअव्यक्तवत ्सनवतनः।(८-२०) 

 

(जड)प्रकृशत-परव प्रकृशत(Superior Energy) -परुुर्ष (Supreme 

power of God)-परुुर्षोत्ति(The Supreme) यवप्रिविे ईश्वरवची 

शनशित ओळख (ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ) शदलेली आह.े यवच ईश्वरवचे 

ज्ञवन जविले तर Higher consciousness चे िहत्र् कळते. 

Lower Self- Higher Self यवांतील भेद कळतो. 

जीर्नशर्कवसवचव िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. यवच 

िवगवार्र शनष्ट्कवि किा(सित्र्योगवने कवया) घडते. अथवात ईश्वरवची 

अनन्सयभशक्त घडते.  

 

परुुर्षः स परः पवथा भक्त्यव लभ्य त ुअनन्सययव। 

य्य अन्सत्थवशन भतूवशन येन सर्ाि ्इतां तति ्।(८-२२) 

 

******* 

 



(८-२२): 

"य्य अांतः्थवनी भतूवशन येन सर्ाि ्इदि् तति ्" 

 (Destination) 

 

 

*Change vs Transformation 

 

अजुान ज्यव िवगवार्र असतो, त्यव िवगवात दःुख आढळते. म्हिनु तो 

िवगाच बदलर्तो. यदु्ध करिे र् न करिे यव दोहोत "न करिे" ही 

शनर्ड करतो. अजुानवलव दःुखिशुक्त हर्ी असते.  

 

Change is about using external influences to modify 

actions to achieve desired results.  

 

Transformation is about modifying beliefs so that 

natural actions achieve the desired results.  

भगर्तगीतव िवश्वत दःुखिशुक्तचे ज्ञवन "श्थतप्रज्ञ" यवद्ववरव ्पि 

करते. अजुानवलव "Change" ची नव्ह ेTransformation ची 

गरज असत.े  



 

िनषु्ट्य िरिोत्तर ्र्गालोकवलव (ब्रह्मलोक, दरे्लोक) प्रवि होतो 

अिी धिाश्रद्ध िनषु्ट्यवची श्रद्धव असते. यवच आधवरवर्र त्यवची 

Belief system बनली असत.े पि ह ेिनषु्ट्यवचे अांशति 

Destination नवही ह े्पि करुन भगर्तगीतव अांशति 

Destination चे ज्ञवन सवांगत ेजे सर्ा शर्श्ववचे िळु आह.े यवच 

ज्ञवनवचव र्तािवनवतील दःुखिशुक्त(अितृत्र्वय कल्पते) र् िवश्वत 

दःुखिशुक्तसवठी (श्थतप्रज्ञ) उपयोग भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

भगर्तगीतव व्यक्त(जड) प्रकृशत-अव्यक्त प्रकृशत-अव्यक्त परुुर्ष असे 

प्रकृशत-परुुर्ष ज्ञवन शर्श्वसांचलन यव सांदभवात ्पि करते. िनषु्ट्यवच्यव 

Consciousness िी असलेलव यवच ज्ञवनवचव सांदभा "िेत्-िेत्ज्ञ 

"ज्ञवनवद्ववरे ्पि करते. तसेच िनषु्ट्यवचव बांधन-िोि िवगा यव ज्ञवनवने 

्पि होतो. अथवात यव ज्ञवनविळेु Belief 

systemचmेodification होते. र् यव Belief system चव 

आधवर ज्ञवनशर्ज्ञवन असतो.  

परुुर्षः स परवः पवथा भक्त्यव लभ्य त ुअनन्सययव। 

य्य अांतः्थवनी भतूवशन येन सर्ाि ्इदि ्तति ्।।(८-२२) 

 ************ 

  



 (८-२७) 

*********************** 

नैते सशृत पवथा जवनन योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ु'योगयकु्तो' भर्वजुान।। 

*********************** 

 

(८-२७) : "नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन ्" 

 I. (What is knowledge to life?) 

 

अजुान सिवधवनवसवठी बवह्(सशृत)ज्ञवनवचव उपयोग करतो. िनषु्ट्य 

(बवह्ज्ञवनवद्ववरे) तलुनव करुन ्र्तःचे सिवधवन करुन घेतो. ्र्तः 

योग्य असिे, शर्कवसिवगवार्र असिे, आत्िशर्श्ववस अनभुर्िे हव 

आांतररक सखुवचव अनभुर् असतो. तर सिवधवनवसवठी 

बवह्ज्ञवनवचव 

उपयोग करिे यवतील भेद भगर्तगीतव दिार्नु दतेे र् जीर्नवत 

Priority बवह्ज्ञवन नसनु शर्कवसिवगवार्र असिे यव Priority लव 

Highlight करते.  

 

ब्रह्म-परब्रह्म यवद्ववरे िनषु्ट्य ईश्वरवलव जवितो. यवसांदभवात म्हटले,  



 

आब्रह्मभरु्नवन ्लोकवः पनुः आर्शतानो अजुान। 

िविपेुत्य त ुकौंतेय पनुजान्सि न शर्द्यते।।(८-१६) 

 

िोि र् पनुजान्सि यवच्यव अनिुिे िकु्लपि र् कृष्ट्िपि अिव दोन 

गशतांचव उल्लेख आह.े पि हे सशृत(श्रर्ि)ज्ञवन आह.े यव सशृतने 

योगी(शर्कवसिवगवार्र असललेव) िोह पवर्त नवही अथवात 

िकु्लपिवत ितृ्य ुआलव पवशहजे ही त्यवची Priority नसते, तर 

शनत्य शर्कवसिवगवार्र असिे ही त्यवची Priority असते. म्हिनु 

योगी (बवह्) सशृतज्ञवनवने िोह पवर्त(Free from infection) 

नवही.  

 

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन ्। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 

What is knowlege to the Life? यवचे ज्ञवनच भगर्तगीतव 

दतेे. ज्ञवन शर्कवसिवगवातील सांिय शिटर्ते. (ज्ञवनसांशच्छन्सन 

सांियि)् ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव 

आश्रय ठरतो. यवप्रिविे ्र्तः शनत्य शर्कवसिवगवार्र असण्यवसवठी 

जीर्नवत ज्ञवनवचे, (ईश्वरवचे ) िहत्र् आह.े अथवात योगयकु्त असिे 



म्हिजेच शनत्य शर्कवसिवगवार्र असिे. कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

घडण्यवसवठी कवयािवगा दृढ असिे ही Priority ठरते. यव 

शर्कवसिवगवार्र असलेलव (बवह्ज्ञवन) कोित्यवही ऐकवर्यवच्यव 

भवष्ट्यविळेु िोह पवर्त(Infection) नवही. ह ेत्यवचे Mental 

Attitude असते.  

 

"Happiness doesn't depend on any external 

conditions, it is governed by our mental attitude. " 

Dale Carnegie 

 

भवष्ट्य Communicationचे सवधन असते. ते सिवजवत असतेच. 

जो ्र्तःची Priority जवितो, तो ्र्तःचव शर्कवसिवगा जवितो, 

असव शर्कवसिवगवार्र असललेव उपयोगी भवष्ट्य र् शनरुपयोगी 

भवष्ट्य यवांतील भेद तवत्कवळ जवितो. भवष्ट्यविळेु infect होत नवही.  

 

यवप्रिविे शनत्य शर्कवसिवगवार्र असिे ही िनषु्ट्यवची Priority 

असली पवशहजे. शनत्य शर्कवसिवगवार्र असलेलव सखुिवांती 

अनभुर्तो. यव िवगवार्र दःुखवने infect होत नवही.  

सिदःुखसखुांधीरां सः अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 



शर्कवसवचव दृढिवगा यव सांदभवात शनिाय अशधकवर, Committed 

शनयतकवया अथवात र्चन िहत्र्, ्र्धिा (Self approval, 

Tiebreaker), ईश्वरज्ञवन (Destination, अज्ञवनवचव अांधवर 

शिटशर्िवरे ज्ञवन, बशुद्धयोग दिेवरे ज्ञवन) यवचे िहत्र् भगर्तगीतव 

्पि करत.े  

 

"Happiness is not something you postpone for the 

future; it is something you design for the present. " 

Jim Rohn'''--- 

***** 

 

(८. २७)/२: 

"त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ु'योगयकु्तो' भर्वजुान" 

 

II. (Universal message of "Growth Mindset") 

 

 

"You’re in charge of your mind. You can help it 

grow by using it in the right way. Common sense 



would suggest that having ability, like being smart, 

inspires confidence. It does, but only while the 

going is easy. The deciding factor in life is how you 

handle setbacks and challenges. People with a ' 

Growth mindset 'welcome setbacks with open arms. 

" 

Travis Bradberry 

 

पविवत्य रवष्ट्रवत िलु्यशर्र्षयक शिििवत अशलकडे "Growth 

mindset" यव िब्दवलव िहत्र् आलेले आह.े भगर्तगीतनेे 

यवचसवठी "योगयकु्त" िब्दवचे प्रयोजन केले आह.े  

 

नैते सशृत पवथा जवनन योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ु'योगयकु्तो' भर्वजुान।।(८-२७) 

 

"योगयकु्त" िब्दविळेु(सशृत) िोह पवर्त नवही(भ्रशित होत नवही). 

अथवात यथेे िब्दवपिेव Growth mindsetची धवरिव यवलव 

भगर्तगीतव िहत्र् दते आह.े (Verses िहत्र्वचे नवही, तर 

त्यवलव respond करिवरव Receiver िहत्र्वचव आह.े ) 

िरीरवलव जरव(र्दृ्धत्र्), िरि आह ेपि आत्िव शनत्य आहे, िवश्वत 



ईश्वरवचव अांि आह.े प्रकृशतगिुवद्ववरे शर्कवसवसवठीच (आत्िोन्सनशत) 

त्यवने िरीर धवरि केले आह.े म्हिनु शर्कवसवचे(िरीर 

सोडे्तोर्र) सवतत्य असते. त्यवलव ्र्तःची (िवश्वत)ओळख 

असते, अध्यवत्ि जवितो, कवयवाचे िहत्र् जवितो.  

 

जरविरि िोिवय िवि आशश्रत्य यतशन्सत ये। 

ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्ि किा च अशखलां।।(७-२९) 

म्हिनु िनषु्ट्यवच्यव सखुशर्र्षयक, शर्कवसशर्र्षयक सांकल्पनव 

आत्िोन्सनशत(उद्धरेत आत्िनव)शिर्वय अपिुा असतवत. यवच 

"Growth mindset "सांदभवात म्हटले आह,े  

बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य िद ्शचत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

 

शर्कवसवलव शनत्य तत्पर र् सखुी जीर्नवसवठी हव "योगयकु्त" 

Mindset कसव operate होतो, हचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. 

र्तािवनवत िवांशत अनभुर्तो, शनभाय असतो, िब्दिोहिकु्त असतो, 

दःुख (अडचि )आले असतव त्यवचव सकवरवत्िक Response 

असतो, अथवात शर्चशलत होत नवही र् अडचिी शर्कवसवतील 

Stepping stone जवितो. "अितृांगिय" यव िवश्वत 

शर्कवसिवगवार्र यवचव प्रर्वस असतो. यव िवगवार्र कवयवाचव 



दृढशनिय असतो यवसवठी ्र्धिा, शनिायअशधकवर र्वपरतो. कवया 

ईश्वरवलव सिशपात होते म्हिनु शनषे्ठने कवयारत असतो.  

 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

अध्यवत्ि, ईश्वर यव सांकल्पनव भौशतक शर्कवसवलव, र्ैज्ञवशनक 

शर्कवसवतील अडथळव आह ेअसव सिज असतो. सिवजवतील हव 

सिज अज्ञवनविळेु आह ेयवचे भगर्तगीतव ्पशिकरि दतेे. र् 

अडथळव नसनु परुक आह ेहे ज्ञवन ्पि करते.  

 

कवयवाशिर्वय भौशतक शर्कवसही सवध्य होत नवही म्हिनु कवयवाचे 

िहत्र् र् कवयाकौिल्य ज्ञवन यवलव भगर्तगीतव highlight करते. 

अजुान जसव शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ्र्तःलव ज्ञवनी 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो, तिीच सांर्य िनषु्ट्यवलव जडली तर 

त्यवच्यव ्र्तःच्यव शर्कवसवत तोच अडथळव ठरत असतो, अथवात 

त्यवचव "Growth mindset"नसतो.  

 

भगर्तगीतव सांर्वदवची रे्ळ लिवत घतेली तर भगर्तगीतव 

र्तािवनवतील िनषु्ट्यवचव "Growth mindset" र् त्यवची धवरिव 

यवर्र focus करीत आह ेयवची प्रशचशत येते. यवद्ववरेच "्र्तःच्यव 



शर्कवसवत ्र्तःच अडथळव ठरु नकव, ्र्तःचव बांध ुबननु 

्र्तःच्यव शर्कवसवलव सहवय्यक व्हव" हव सांदिे िनषु्ट्यवलव 

शिळतो.  

 

"Always say 'yes' to the present moment... Surrender 

to what is. Say 'yes' to life - and see how life starts 

suddenly to start working for you rather than against 

you. " 

Eckhart Tolle---'- 

 

************* 

(८-२७)/३ : "योगयकु्तो भर्वजुान " 

III. Situated in higher consciousness 

*"For many, life has become more about what they 

can't do rather than what they can do. The truth, 

however, is that you are far greater than you think 

and have truly amazing potential. The key is to tap 

into your higher self and unleash your full capacity 

for success and happiness. " 

T. Harv Eker 



 

*िनषु्ट्यवच्यव सां्कवरवनसुवर, ज्ञवनवनसुवर त्यवची Belief system 

कवि करीत असते. यवत अपेिेप्रिविे पशुता िवली नवही तर शनरविव 

येते. र्तािवनवत िवांती नसेल तर तलुनव, judgement thinking 

चव र्वपर करुन सिवधवन घेतो, सिथान करतो, यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो. (To protect ignorance, stupidity. ) 

 

*अजुान दःुखी होतो. अिवांत होतो. पि िवांतीसिवधवनवसवठी 

उपवय िोधतो. यदु्ध न करिे हव उपवय र्वपरतो र् सिथानवसवठी 

धिाज्ञवन बोलतो.  

 

*येथे ज्ञवनवचव र्वपर अज्ञवन लपशर्ण्यवसवठी होतो. भगर्तगीतव 

सवांगते, अज्ञवनवलव नि करण्यवसवठी ज्ञवन आहे, अज्ञवन 

लपशर्ण्यवसवठी नवही.  

 

* ्र्तःच्यव Belief system प्रिविे जगत असतवांनवच अडथळव 

र्वटतो, चकु - बरोबर ठरशर्तो. त्यवलव ्र्तःचे शनयतकवया अयोग्य 

असल्यवचव सांिय येतो, र् प्रश्नवची पवरदिाकतव नि होते. ्र्तःलव 

कवय हर्े हचे कळत नवही. जसे अजुान म्हितो, िलव कवांही नको! 

म्हिनु प्रश्न/र्व्तर्/कवय हरे्? िहत्र्वचे असते.  



 

* "If you don't design your own life plan, chances 

are you'll fall into someone else's plan". -Jim Rohn 

 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यवच्यव ्र्तःच्यव शर्कवसिवगवात पवरदिाकतव 

आिते. यवांत र्तािवनवतील State of mind िहत्र्वचे असत.े 

शकां बहुनव शर्कवसवतील हवच िहत्र्वचव शबांद ुआह.े श्थतप्रज्ञ 

अर््थव र् त्यवसवठी शर्कवसिवगवाचे Status कसे असवर्े, हवच 

भगर्तगीतेचव िखु्य शर्र्षय आह.े यवच सांदभवात "योगयकु्तो 

भर्वजुान" हव सांदिे आह.े  

 

*अजुान Senses िनवच्यव पवतळीर्र शर्चवर करतो र् िोहविळेु 

बशुद्धभ्रि होतो. बशुद्धलव िकु्त करण्यवसवठी(्िशृत प्रवशि) "योगयकु्तो 

भर्वजुान" (engaged in higher consciousness)हव सांदिे 

आह.े  

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

****************  



भगवदगीता 

 

 

 

 

 

अध्याय ९ 

अननयभतियोग 

  



अध्यवय ९ 

अनन्सयभशक्तयोग 

 

िनषु्ट्यवसवठी अनन्सयभशक्तद्ववरव योगयकु्त होिे सलुभ आह,े असे 

अध्यवय ८ िध्ये सवांगतवत, यवसवठी ईश्वरवची ओळख, ईश्वरवचव 

आश्रय होण्यवसवठी िविव भक्त हो असे यव अध्यवयवत सवांगतवत.  

 

िनषु्ट्य एखवद्यव व्यशक्तलव त्यवच्यव अशधकवरवन,े ज्ञवनवने, Abilityने 

ओळखतो शकां र्व शहतशचांतक यव नवत्यवने ओळखतो. रविवयिवत 

कैकेयीची खरी शहतशचांतक म्हिनु िनथरेने कैकेयीलव शर्श्ववस 

शदलव. यवच िोहविळेु िनथरव ज्ञवनी आह,े शतलव दरुदृशि आह,े 

असव कैकेयीलव शर्श्ववस र्वटलव.  

 

येथे अजुानवसवठी श्रीकृष्ट्ि शहतशचांतक होते हव शर्श्ववस अजुानवलव 

होतवच. तसेच असरुवचव नवि करिवरव (िधसुदुन) िहवपरुुर्ष अिी 

ओळख होतीच. धिवाचे जविकवर, ज्ञवनी आह ेयव शर्श्ववसवनेच 

"िवझ्यवसवठी कवय योग्य" ह ेजविनु घणे्यवसवठी यव सांर्वदवत 

सहभवगी िवलव. यवच सांर्वदवतनु िीच ईश्वर आह ेअिी ओळख 

दतेवत. यवचेच सशर््तर शर्र्रि अनन्सययोग आह.े ह ेगहु्ज्ञवन 



(secret) ज्ञवनशर्ज्ञवनसह ्पि केले. ह ेज्ञवन ्पष्ठ होण्यवसवठी 

िखु्य दोन शर्भवग पशुढलप्रिविे येतवत.  

 

९. १ ईश्वरवची ओळख 

९. २ भशक्ततील शर्शर्धतव र् अनन्सयभशक्त  

 

९. १ ईश्वरवची ओळख  

सखुवची जीर्नयवत्व अनभुर्ण्यवसवठी हव रवजयोग म्हटले आह.े 

ज्यवलव ईश्वरवची (िळुपरुुर्ष)ओळख नवही असव श्रद्धवशहन 

ईश्वरतत्र्वांत शर्शलन न होतव पनुः यव ित्यासांसवरवत जन्सिवलव येतो.  

 अध्यवय ७ र् ८ िधनु प्रकृशत र् ईश्वर यवांचे नवते जड प्रकृशत-

अव्यक्त प्रकृशत-अव्यक्त परुुर्ष(ईश्वर) असे ज्ञवनशर्ज्ञवनवद्ववरव ्पष्ठ 

केले . अव्यक्त परुुर्ष-ईश्वर ही भशूिकव सशृिचव(प्रकृशत) अध्यि यव 

नवत्यवने ्पष्ठ केली आह.े  

 

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्। 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

 



कां पनी व्यर््थवपनवत एखवदव उद्योगपशत अध्यि यव भशूिकेतनु 

अनेक कां पन्सयवांचे सांचलन करतो. प्रत्यिवत कां पनीची कवयार्वही 

कवयाकवरी व्यर््थवपक शसद्ध करीत असतवत. रवष्ट्रपशत र् 

पांतप्रधवन यवांची भशूिकव दिेवचे सांचलनवत आपि जवितो. यवांत 

अनिुिे अध्यि र् कवयाकवरी जिी भशूिकव असते, सशृि 

सांचलनवत अध्यि र् प्रकृशत कवयाकवरी अिी भशूिकव असते. 

यवद्ववरे जगतसांचलनवत ईश्वर र् प्रकृशत यवांचे नवते ्पष्ठ होते.  

 

ईश्वरवचे अव्यक्त ्र्रुप र् भशूिकव (जगवचव कतवा र् भतवा)यवांचे 

अज्ञवन असल्यविळेु िनषु्ट्य कवयि प्रकृशतने बद्ध 

असतो(प्रकृशतर्ि). यवच कवरिविळेु असरु प्रर्शृत्त शनिवाि होतवत. 

तर दरै्ी प्रकृशत धवरि असलेले ईश्वरवलव िळु परुुर्ष, अध्यि ही 

भशूिकव जविनु अनन्सयभशक्तने भजत असतवत.  

 

 

िहवत्िवन्त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशति ्आशश्रतवः। 

भजशन्सत अनन्सयिनसो ज्ञवत्र्व भतू आशदि ्अव्ययि ्।।(९-१३) 

 

 

  



९. २ भशक्ततील शर्शर्धतव र् अनन्सयभशक्त 

 

र्तािवनवत जगतशहतवसवठी र् िवनर्कल्यविवसवठी श्रीकृष्ट्िवने 

कठीि गोि सलुभ करुन सवांशगतली. लोक इांद्रवची पजुव करवयचे. 

श्रीकृष्ट्िवांनी व्यर्हवरवतील सत्यवची जवशिर् करुन शदली, इांद्र तमु्ही 

पवशहलव नवही पि गोर्धान आपल्यवसिोर आह.े र्िृ लवर्ण्यवचे 

किा करव. हीच पजुव आह.े जगतशहतवसवठी, जीर्नशर्कवसवसवठी 

किवाचे िहत्र् सवांशगतले.  

 

चवांगलव िनषु्ट्य दखेील प्रकृशतच्यव द्वांद Barrier िध्ये सवपडुन 

शनशककय होतो. म्हिनु भगर्तगीतव जगवसिोर आली. दःुखी िनवने 

जीर्न जगण्यवची पवळी अजुानवर्र आली होती. म्हिनु यव 

जगवलव" अशनत्यां असखुां लोकां " असे सांबोधनु "इिां प्रवप्य भज्र् 

िवि ्" यवच भशक्तसवठी रवजयोगवचे रह्य सवांशगतले. ईश्वरवची 

ओळख र् सशृिसांचलनवत प्रकृशत र् ईश्वरवचे नवते ज्ञवनशर्ज्ञवनवद्ववरे 

्पष्ठ केल.े प्रकृशतिध्ये किा ही Strength आह,े तर (रवगदे्वर्ष) द्वांद 

हव Weakness असतो. यव Weakness र्र िवत करण्यवसवठी 

योगयकु्त श्थशत, ईश्वरभशक्त असे प्रयोजन आह.े  

 



किायोग र् भशक्तयोग यव दोहोंचव सिन्सर्य असलेलव रवजयोग 

आह.े आचरण्यवस सलुभ पि प्रत्यि अनभुर् करण्यवचव हव योग 

आह.े किायोगवत फलत्यवग/शनष्ट्कवि किा आह ेतर अनन्सययोगवत 

किा सिपाि आह.े किाच केले नवही तर सिपाि (worship)कसे 

होिवर! 

 

 

्र्गाप्रवशिसवठी शर्शिि किा(किाकवांड), शर्शर्धप्रकवरे भशक्त करिे, 

तसेच शर्शर्ध दरे्तवांची भशक्त यव सर्वांत अनन्सयभशक्तचे श्रेष्ठत्र् यव 

अध्यवयवत र्शिालेले आह.े चरवचरवत ईश्वर व्यवपलेलव आह.े ्र्गा 

कुिी पवशहलव नवही, पि व्यर्हवरवतील कवया आपल्यवसिोर 

असते. र्तािवन सत्य असतो. जसे पत्, पषु्ट्प, फल शनष्ठेने ईश्वरवलव 

सिशपात करतो, तसेच जे कवया करतो, जे ग्रहि करतो, जे दतेो ते 

सर्ा ईश्वरवलव सिशपात र्शृत्तने करिे (तद ्कुरुष्ट्र् िद ्अपािां). यवद्ववरे 

िभु-अिभु फलवतील द्वांदवपवसनु िकु्त असतो. ्र्तांत्तव र् िवांशत 

अनभुर्तो.  

 

 गोरव कुां भवर िवठ घडशर्ण्यवत, कशबर कवपड शर्िण्यवत ईश्वर 

अनभुर्तवत. जीर्न र् ईश्वरवचे रह्यिय नवते सोप्यव िब्दवांत 

जगवसिोर आपल्यव दोह्वद्ववरे ्पि करुन सवांगतवत. 



जगतसांचलनवत किा िहत्र्वचे आह.े किा करिवरव कोितवही 

िनषु्ट्य अनन्सयभशक्तद्ववरव जीर्नवची उच्च श्थशत प्रवि करतो. म्हिनु 

जीर्न जसे कवांही आह,े त्यवचव श्र्कवर करुन त्यवलव योग्य र्ळि 

दिेे हव जीर्नवचव आदर आह.े  

 

शिप्रां भर्शत धिवात्िव िश्वत ्िवांशतां शनगच्छशत। 

कौंतेय प्रशतजवनीशह न िे भक्तवः प्रिश्यशत।।(९-३१) 

 

"Your philosophy determines whether you will go 

for the disciplines or continue the errors. " - Jim 

Rohn 

सवर: 

किायोगवत फलत्यवग आह,े र्िृ लवर्ल्यवर्र फळ तवबडतोब येत 

नवही. सित्र्योगवद्ववरे सित्र्दृशि सवधिे, यवसवठी किवाचे िहत्र् 

आह.े फलवसशक्त असल्यविळेु पररिविभयवने किाच टवळतो. किा 

टवळण्यवस आळस, सांिय कवरि असते. यविळेु द्वांद्वर्ि असतो. 

प्रकृशतर्ि असतो.  

किा करिे प्रकृशतधिा आह(ेकिवानबुांशधशन िनषु्ट्यलोके). तर द्वांद्वर्ि 

होिे हव अडथळव असतो. हवच अडथळव पवर करण्यवसवठी 

ईश्वर(प्रकृशतचव िवलक)भशक्त आह.े जसे एकव दगडवने दोन पिवांची 



शिकवर सवधतो, ईश्वर आश्रयवने १. िवगवातील भय, सांिय शिटतोच 

तर २. भशक्त(सिपाि)द्ववरव भयिशुक्त, दःुखशर्योगिशक्त, िवश्वत 

सखु, ईश्वरज्ञवन अनभुशुत सवध्य होते.  

किा टवळुन" द ेरे हरी खवटल्यवर्री" अिी र्शृत्त भगर्तगीतलेव 

िवन्सय नवही. जे किा करवर्यवचे आह,े (शनयतकवया) ते सरळ 

ईश्वरभशक्तसवठी (ईश्वरवने शदललेे कवया जविनु) ईश्वरवलव सिशपात 

होर्नु करि.े यवांत जसे पजुव करतवांनव भशक्तने पत् फुल अपाि 

करतो, तसेच भशक्तसवठी किवाचे सिपाि सवध्य करिे. (जसे पत्, 

फुलवचे सिपाि यव अथवाने). सिपाि ह ेफलसिपाि यव अथवाने 

आह.े यवप्रिविे किायोगवत फलत्यवग र् अनन्सययोगवत फलसिपाि 

आह.े  

योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी किा करिे हव िनषु्ट्यधिा आह ेतर 

किवाद्ववरे ईश्वरवची अनन्सयभशक्त सवधिे ह ेकवयाकौिल्य आहे. (जसे 

जीर्नशर्िव कवढिे अथाशनयोजनकौिल्य आह)े 

 

अनन्सयवः शचांतयन्सतो िवि ्ये जनवः पयुापवसते। 

तेर्षवां शनत्यअशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्।।(९-२२) 

*********** 

  



अध्यवय ९:िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

९. १/१:"इदां त ुते गहु्तिां प्रर्िवशि अनसयूरे्" 

(९-१)/२: "ज्ञवनशर्ज्ञवनसांशहतां यद ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसे अिभुवत ्" 

(Wisdom of Ignorance & Importance of 

Knowledge) 

९. २/१ : "रवजशर्द्यव रवजगहु्ां पशर्त्ि ्इदां उत्तिि"् 

९. २/२:"प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि ्" 

(९-३)शर्र्षय ७३५ : 

"अश्रद्धधवनवः परुुर्षव धिा्य अ्य परन्सतप" 

(्र्गानरक प्रवशिचव धिा vs. कवयाशनिय होण्यवसवठी ईश्वरसिपाि 

धिा) 

९-४:"ियव तति ्इदां सर्ां जगत ्अव्यक्त िशुतानवां" 

९. १०/१:" ियव अध्यिेि प्रकृशतः " 

(९-१०)/२:"हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते" 

 (शर्श्ववचे सांचलन) 

९-११/१:"अर्जवनशन्सत िवां िढुव िवनशुर्षां तनुां आशश्रतः" 

९. ११/२:"परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि"् 

९. १३/१: 

"िहवत्िवनः त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशति ्आशश्रतवः" 



(९. १३)/२ : 

"भजशन्सत अनन्सय िनसो ज्ञवत्र्व भतूआशदि ्अव्ययि ्" 

९. १८/१:"गशतः भतवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत"् 

(९-१८)/२ : 

" गशतःभतवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत"्  

(गशत यव सांदभवातील ईश्वरवची ओळख) 

९. २२/१:"अनन्सयवः शचांतयन्सतो िवां ये जनवः पयुापवसते" 

९. २२/२: "योगिेिां र्हवम्यहि ्" 

 अथवात 

 असविवन्सयत्र्वचव िोध 

 (Discovering SELF) 

९-२२/३: 

"तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्" 

(श्रेष्ठ जीर्न ) 

(९-२३): 

"येअशप अन्सयदरे्तव भक्तव यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः" 

(जीर्नशर्कवसिवगवात ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांचव सिन्सर्य) 

(९-२४)/१: 



"अहां शह सर्ायज्ञवनवां भोक्तव च प्रभःु एर् च" 

(जीर्नवची उच्च पवतळी) 

(९-२४)/२ : 

"न त ुिवि ्अशभजवनशन्सत तत्त्रे्न ्अतः च्यर्शन्सत ते" 

(जगण्यवची आध्यवशत्िक पवतळी र् त्यवचे अज्ञवन) 

(९-२७): 

"यत ्तप्यशस कौंतेय तत्कुरुष्ट्र् िद ्अपािि ्" 

(अनन्सयभशक्त:Higher level of living) 

(९-२८): 

" िभुविभुफलैः एर्ां िोक्ष्यसे किाबांधनै:" 

(बांधन -िोि) 

९. २९/१ : 

"सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्योअश्त न शप्रयः" 

९. २९/२: 

"ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां" 

९. २९/३: 

"िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां " 

(Leadership lesson:ईश्वरवचव प्रशतशनधी) 



९. ३०/१:"अशप चेत्स ुदरुवचवरो भजशत िवि ्अन्सयभवक्" 

(९. ३०)/२: 

"सवध ुएर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतव शह सः" 

(अनन्सयभशक्त) 

(९-३१)/१ : 

"शिप्रां भर्शत धिवात्िव िश्वत ्िवशन्सतां शनगच्छशत" 

(अनन्सयभशक्त रह्य) 

(९-३१)/२: 

"न िे भक्तः प्रिश्यशत" 

९. ३३/१: "अशनत्यां असखुां लोकां  " 

(९-३३)/२: 

"अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्" 

(Dealing distress) 

 (९-३४) : 

" िविेर् एष्ट्यशस यकु्त्र्व एर्ां आत्िवनां ित्परवयिः" 

(OMG) 

  



(९-१) 

*********************** 

इदां त ुते गहु्तिां प्रर्िवशि अनसयूरे्। 

ज्ञवनशर्ज्ञवनसांशहतां यत ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसे अिभुवत ्।। 

************************* 

 

(९. १)/१ :"इदां त ुते गहु्तिां प्रर्िवशि अनसयूरे्" 

 

भगर्तगीतेत गहु् (रह्य) िब्दवचे प्रयोजन ईश्वरभक्तवांसवठी अथवात 

ज्यवांची ईश्वरवर्र श्रद्धव आह,े त्यवांच्यवसवठी आलेले आह.े यवच 

ईश्वरवची सशृितील भशूिकव जविण्यवसवठी यव गहु् ज्ञवनवचे प्रयोजन 

आह,े यवलव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर आह.े  

इदां त ुते गहु्तिां प्रर्िवशि अनसयूरे्। 

ज्ञवनशर्ज्ञवनसांशहतां यत ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसे अिभुवत ्।।(९-१) 

 

येथे प्रकृशतचे सांचलन र् त्यवांत ईश्वरवची भशूिकव(ियव अध्यिेि 

प्रकृशत सयूते सचरवचरि ्) ्पि िवली आह.े प्रकृशतद्ववरव जीर्नवांत 

शियव घडतवत. यव शियवद्ववरे ईश्वरभशक्त अनन्सयभशक्त म्हटले आहे.  

यत्करोशर्ष यत ्अश्नवशस यत ्जहुोशर्ष ददवशस यत ्। 



यत्तप्यशस कौंतेय तत्कुरुष्ट्र् िद ्अपािि ्।।(९-२७) 

 

अथवात जीर्नशर्कवसवचव प्रर्वस अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे 

(अितृांगिय)यव िवगवार्र होतो. दःुखिशुक्तसवठी अथवात िवश्वत 

सखुवसवठी हव िवगा असतो.  

िन्सिनव भर् िद ्भक्तो ित ्यवजी िवि ्नि्कुरु। 

िविेर् ऐष्ट्यशस यकु्त्र्व एर्ां आत्िवनां ित्परवयिः।।(९-३४) 

 

यवप्रिविे जीर्नशर्कवसवतील पवयवभतू ज्ञवनवची सवांगतव होते. ज्यवांत 

ज्ञवन, सखु(/भशक्त), किा प्रधवन आहते. र् योग्य-अयोग्य जविनु 

पररर्तानवचे ज्ञवन होते.  

 

*ज्ञवन:अजुान शनशककयतचेे सिथान करतो र् िी योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो.  

र्व्तर्- िनषु्ट्य योग्य सिजनुच जीर्नयवत्व करीत असतो. िी 

योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरल्यव जवते, तेंव्हव असे 

भवष्ट्य "ज्ञवन " नसनु प्रज्ञवर्वद असतो. सांर्वद नसतो . अजुान योग्य 

कवय यवचव शनिय करु िकत नवही. म्हिनु शनशककयतेचे option 

श्र्कवरतो. र् अिवांत िनवलव सिवधवन दणे्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो. तेंव्हवच सांर्वद सरुु होतो.  



बदल-जीर्नशर्कवसिवगवातील अांधवर दरु करण्यवसवठी ज्ञवन प्रकवि 

असते. ज्ञवनविळेु प्रश्न सटुतवत, उपवय शिळतो. अथवात कवयवासवठी 

ज्ञवन असते.  

 

*सखु: भौशतक सखु(श्री, शकशता) िनषु्ट्य जवितो. म्हिनु प्रवशिसवठी 

कवया करतो. यव सखुवचव अभवर् दःुखी करतो, म्हिनु ह ेअिवश्वत 

्र्रुपवचे सखु असते.  

बदल- सखुवसवठी कवया सवधन असते. योग(दःुखवन्सत), 

श्थरतव(शर्चशलत न होिे), शनभायतव, िवांशत इ. िवश्वत सखु 

असते. यवच िवश्वत सखुवसवठी "कवयवाद्ववरव ईश्वरभशक्त" यव 

िवस्त्रवचे प्रयोजन आह.े  

 

किा : यवांत दोन भवग आहते.  

(अ) ्र्भवर्शनयतकवया(State of Art) 

(ब) शनिाय (अशधकवर र् दृढशनिय) 

सांपशत्त(पैसव) असेल तर कवया करण्यवची कवय गरज? हव प्रश्न 

अज्ञवनविळेु असतो. यविळेु एखवद ेचवांगले कवया केले तरी श्रेय 

शिळवयलव पवशहजे . शकशता शिळवर्ी अिी सकवि िवनशसकतव 

असते.  



अजुान म्हितो, िलव कवांही नको. िग ह ेकृत्य लोभवपवयी होत 

आह ेअसव अथा लवर्तो. सकवि िवनशसकतेिळेु (दरै्ी 

प्रकृशतचव)चवांगलव िनषु्ट्यही असव भ्रिवत सवपडतो. म्हिनुच 

सिवजवत चवांगलेपिवशर्र्षयी (चवांगलेपिव चवलत नवही!चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवलव त्वस होतो!)गैरसिज असतो.  

 

प्रवशिसवठी कवया हव कवयवाचव एक भवग असतो, तर दसुरव भवग 

"िवश्वत सखुवसवठी कवया" हव असतो. म्हिनु भशक्तसवठी 

शर्कवसिवगवात (अितृांगिय) कवयवाचे Transformation असते.  

 

अ. (्र्भवर्)शनयतकवया ्र्धिवात Transform करिे. येथे 

्र्धिवाचे शिक्कविोताब करुन ्र्तःचव िवगा बनतो. यवांत 

(ईश्वरवलव)कवयासिपाि असत.े यवद्ववरव नैष्ट्किाशसशद्ध लवभत.े  

ब. दृढशनिय किायोगवचव पवयव आह.े म्हिनु शनिायप्रशियव 

िहत्र्वची असते. र्चनवचे िहत्र् जवितो. बशुद्धयोगविळेु 

दृढशनिय होतो. शनिाय किायोगवत Transform होतो. योगवसवठी 

फलत्यवग अथवात शनष्ट्कवि किा असते. येथे पररिविभयवने 

शर्चशलत होत नवही.  

 

********** 



(९-१)/२: 

"ज्ञवनशर्ज्ञवनसांशहतां यद ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसे अिभुवत ्" 

(Wisdom of Ignorance & Importance of 

Knowledge) 

 

योग्य-अयोग्य र् अज्ञवन:(शनदवन) 

भगर्तगीतेत ्पि िब्दवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे िहत्र् ्पि केल ेआहे. 

म्हिनु जगतकल्यवि र्व व्यशक्तगत कल्यविवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनवची 

भशूिकव जविनु घिेे अपररहवया ठरते.  

इदां त ुते गहु्तिां प्रर्क्ष्यवशि अनसयूरे्। 

ज्ञवनशर्ज्ञवनसांशहतां यद ्ज्ञवत्र्व िोक्ष्यसे अिभुवत ्।।(९-१) 

 

योग्य िवगवार्र असेल तर शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. अजुान 

शनशककयतेलव योग्य ठरर्नु योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर 

करतो. त्यवचव हव प्रज्ञवर्वद योग्य शसद्ध करण्यवसवठी असतो. 

र्व्तर् श्र्कवरतो(यदु्ध करिे योग्य कसे? हव सांिय!)तेंव्हव 

अज्ञवनवचव श्र्कवर करतो. प्रश्नवची पवरदिाकतव येते. शनशित शर्र्षय 

शिळतो. यवच शर्र्षयवर्र चचवा-सांर्वद होतो.  

 



सविवशजक पवतळीर्र शकां र्व व्यशक्तगत पवतळीर्र चकुव कवढुन 

शटकव करिे सोपे असते. पि अज्ञवन कळले तर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव 

उपयोग करतव येतो. यि्र्ी व्यर््थवपनवत व्यर््थवपनवचव 

अभ्यवस केलव तर ज्ञवन कळते. जसे ज्ञवन कळते तसेच अयि्र्ी 

व्यर््थवपनवतील अज्ञवन कळले तर ज्ञवनवचव उपयोग करतव येतो. 

कॅशलफोशनायवत सांत्वप्रशियव उद्योगवसवठी कच्चव िवल यव सांदभवात 

सांत्व नविर्ांत र् अल्पकवळवसवठी उपलब्ध होिवरव आह.े र् 

अश्तत्र्वत असलेल्यव सहकवरी सां्थविधील व्यर््थवपन यव 

उद्योगवसवठी सिि नवही म्हिनु Exchange पद्धशत अांिलवत 

आिली. र् "सनशक्ट एक््चेंज" अश्तत्र्वत आले. यवचवच अथा 

जसे ज्ञवनवचे िहत्र् आह,े तसेच अज्ञवनवचव श्र्कवर होि ेशततकेच 

िहत्र्वचे ठरते.  

 

शनशित शर्र्षय: 

जसे एखवद्यव कवयवासवठी ध्यये ठरशर्ले तर प्रर्वस शनशित शदिेने 

होतो, तसेच चचेचव शर्र्षय ठरलव तर सांर्वदवची शदिव ठरत.े 

सखुवसवठी िनषु्ट्य कवयारत असतो. येथे(यवच सांदभवात) 

"दःुखिशुक्तसवठी कवयवाचे प्रयोजन" हव शर्र्षय चचेलव यतेो.  

 

चवांगलेपिविळेु शर्कवससांधी: 



चवांगलेपिविळेुच अजुानवलव दःुख होते, िग चवांगलेपिवच 

अजुानवच्यव अज्ञवनवचे कवरि ठरलव कवय? 

उत्तर:चवांगलेपिविळेु शनिवाि िवलेल्यव यव अज्ञवनवतही 

िहवन(Divine) पे्ररिव सिु अर््थेत श्थत असते. र् तीच 

शर्कवसवची सांधी ठरते. अथवात अजुानवचे दःुख त्यवच्यवसवठी 

शर्कवसवची(आत्िोन्सनशत) सांधी ठरते हव उलगडव होतो.  

शर्कवसिवगा: 

भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवच ेज्ञवनशर्ज्ञवन सवांगते र् यवद्ववरे 

शर्कवसिवगा(अितृत्र्वय कल्पते, अितृांगिय) कळतो. यव िवगवार्र 

प्रर्वस करिवरव शर्चशलत होत नवही. हव िवगा (योग, 

दःुखवन्सतिशक्त) सवधनेचव ठरतो. यव िवगवार्र सवधनेसवठी होिवरे 

कवया "योगः किास ुकौिलि ्" असे ओळखल्यव जवते. यवच 

सांदभवात िवगवातील सांियिशुक्तसवठी "ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि"् हव 

सांदिे ज्ञवनवसवठी शिळतो. िवश्वत शर्कवसिवगवासवठी सांदिे 

शिळतो,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

****** 

  

  



(९-२) 

*********************** 

रवजशर्द्यव रवजगहु्ां पशर्त्ि ्इदां उत्तिि ्। 

प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि।्। 

************************* 

(९. २)/१ : 

"रवजशर्द्यव रवजगहु्ां पशर्त्ि ्इदां उत्तिि"् 

 

भगर्तगीतेत गहु् ज्ञवन यव सांदभवात गहु्ति ज्ञवन(९-१), 

रवजगहु्ां(९-२), गहु्ां अध्यवत्ि(११-१)गहु्तिां िवस्त्र (१५-२०), 

गहु्वत ्गहु्तरां ज्ञवन (१८-६३), सर्ागहु्तिां (१८-६४) अथवात 

Secret, Secret of secret, King of Secret असे िब्द 

आलेले आहते.  

 

*The Secret : 

 

रह्य जोपयांत ्र्तःपयांत असते तोर्र रह्य असते. रह्यवची 

जवहीरवत होत नवही. सिोरचव व्यशक्त शर्श्ववस ुआह,े त्यवलव 

आपल्यवर्र शर्श्ववस आह,े यवची खवत्ी िवली र् आर्श्यक 



असेल तरच रह्य सवांगण्यवत येते. अन्सयथव िब्दवचे अनथा होतवत. 

श्रद्धव नसेल तर आपल्यव सोयीने अथा कवढतवत, दोर्ष कवढतवत. 

अजुानवलव श्रीकृष्ट्िवर्र र् श्रीकृष्ट्िवलव अजुानवर्र शर्श्ववस होतव. 

म्हिनु येथे "प्रर्क्ष्यवशि अनसयूरे्" यव िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

 

गहु् ते गहु् असते. तो श्रद्धव र् शर्श्ववसवचव शर्र्षय असतो. त्यविळेु 

भगर्तगीतेचव ्पि शनदिे आहे,  

 

इदां ते नव तप्कवय नव भक्तवय कदवचन । 

न च अिशु्ररू्षरे् र्वच्यां न च िवां यो अभ्यसयूशत।।(१८-६७) 

 

 

* रवजिवगा: 

 

सांपिूा जगवच्यव व्यर्हवरवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आह.े यवच 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत ईश्वर आह.े हे भगर्तगीतेने सशर्ज्ञवन दिार्नु 

शदले आह.े सशृिचव अध्यि यव भशूिकेत ईश्वर सशृिसांचलन करीत 

असतो.  

 



ईश्वरवचे ज्ञवन यव सांदभवात गहु् िब्दवचे प्रयोजन आलेले आह े

(श्रीकृष्ट्िवची ही आत्ि्ततुी नव्हती). शर्ज्ञवनवत ह ेिब्द यते 

नवहीत, पि येथे "ज्ञवनशर्ज्ञवन " यव सांदभवात गहु् िब्दवचे प्रयोजन 

आह.े  

 

ज्ञवनशर्ज्ञवनसांशहतां यद ्ज्ञवत्र्व िोिसे अिभुवत ्।(९-१) 

 

अथवात ईश्वरवची शर्श्वसांचवलनवतील भशूिकव हव शर्र्षय Secret 

म्हिनु आलेलव आह.े  

ियव तति ्इदां सर्ां जगत ्अव्यक्तिशुतानवां। 

ित््थवनी सर्ाभतूवशन न च अहां तेर्ष ुअर्श्थतः।।(९-४) 

 

यव अथवाने िनषु्ट्यवचव शर्कवसिवगा "अितृत्र्वय कल्पते" हव 

रवजिवगा ठरतो. यव िवगवार्र अनन्सयभशक्त घडते. यवचसवठी 

व्यर्हवरिवगा रवजिवगवात Transform करिे. अथवात सकवि कवया 

शनष्ट्कवि कवयवात Transform होते.  

 

*रवजशर्द्यव: 

 



१. ईश्वर हव शर्र्षयच भगर्तगीतेने "गहु्ज्ञवन" सांबोधनु ्पि केलव 

असलव तरी ज्ञवनशर्ज्ञवन यव शर्र्षयवचवच तो भवग आहे. यव अथवाने 

जगवतील ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव रवजव, अथवात िळु स्त्रोत ईश्वरज्ञवन आह.े 

यव अथवाने ह ेज्ञवन रवजशर्द्यव ठरते.  

 

२. यव ज्ञवनवची प्रत्यिवत िनषु्ट्यवलव अनभुशुत घ्यवयची असते. 

अथवात जे ज्ञवन प्रत्यि आचरिवत आिवयचे असते, यव अथवान े

गिुवत्िक ज्ञवन (रवजशर्द्यव) ठरते. शर्द्यव-सांख्यवत्िक ज्ञवन तर 

रवजशर्द्यव गिुवत्िक ज्ञवन ठरते.  

 

रवजशर्द्यव रवजगहु्ां पशर्त्ि ्इदां उत्तिि।् 

प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुाि ्अव्ययि ्।।(९-२) 

 

* Application : 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्त िरीरवचव प्रर्वस शसिीत असतो तर 

आत्म्यवचव प्रर्वस अखांड(शनत्य) असतो. अथवात जीर्नयवत्व शनत्य 

शर्कवसिवगवार्र असवर्ी ह ेअशभप्रते असते. जीर्नयवत्ेत येिवरे 

दःुख अडथळव नसनु शर्कवससांधी होिे यवसवठी अनन्सयभशक्त 

उपयकु्त ठरते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 



 

"The block of granite which was an obstacle in the 

pathway of the weak, became a stepping-stone in 

the pathway of the strong. " 

Thomas Carlyle 

 

********* 

(९. २)/२ : 

"प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि ्" 

 

भगर्तगीतेत सर्वात िहत्र्वचव म्हिनु िधोिध अग्रभवगी आलेलव 

"रवजशर्द्यव योग" ओळखल्यव जवतो. यवचे रह्य जवििे प्रत्येक 

भगर्तभक्तवसवठी आर्श्यक आह ेम्हिनु यव रह्यवलव "रवजगहु्" 

सांबोधले आह.े (The most confidential knowledge) 

 

रवजशर्द्यव रवजगहु्ां पशर्त्ि ्इदां उत्तिि ्। 

प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि।्।(९-२) 

 



एखवद्यव िहविवनर्वची िरिोपरवांत ्ततुी करतवांनव 'असव व्यशक्त 

आतवपवर्ेतो िवलव नवही र् यवपढेुही होिे नवही' अिव िब्दवांत 

त्यवचे प्रती आदर व्यक्त केल्यव जवतो. पि सर्ा व्यशक्तसांदभवातही 

हचे सत्य असते, यवचव शर्सर पडतो. (Everyone is Unique) . 

यव सत्यवचव श्र्कवर केलव तर सॉिेशटसच्यव "Know 

Thyself"चे रह्य कळते.  

 

"We are each gifted in a unique and important way. 

It is our privilege and our adventure to discover our 

own special light. "  

~Evelyn Dunbar 

रविवयि, िहवभवरत शकां र्व तत्सि िवध्यिवतनु ज्ञवनवजान होत 

असते. िनषु्ट्य थोर लोकवांचे आत्िचररत् र्वचतो. त्यवांच्यव 

कतृात्र्िशक्तचे, िलु्यवांचे ज्ञवन होते. यवतनु ्र्तःच्यव शर्कवसवसवठी 

कवय उपयोगवचे आह,े यवचव शर्सर पडलव तर त्यवचे िहत्र् फक्त 

Informatory Knowledge म्हिनु ियवाशदत असते.  

कोित्यवही Informatory ज्ञवनवचव उपयोग चवांगले-र्वईट, योग्य-

अयोग्य अिव Judgement thinking सवठी, तलुनव, सिथान-

शटकव यवसवठी होतो, तेंव्हव सविवन्सय िवनशसकतेच(ेHerd 

Mentality-Follower, not Leader)दिान होते. यविळेुच 



नकवरवत्िकतव नि होत नवही. (यविळेुच अलीकडे "लीडरके 

तौरपर क्यों नही उभर रहव है भवरत?असे प्रश्न चशचाले जवतवत. ) 

 

 (Herd vs Hero/Leadersip ) िवनशसकतव बदल होण्यवसवठी 

प्रत्यि Transformation आर्श्यक असते.  

हवच "प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि"्चव सांदिे आह.े  

"You don't lead by pointing and telling people some 

place to go. You lead by going to that place and 

making a case. "  

- Ken Kesey 

यवसवठी ईश्वरवची ओळख प्रकृशतचव अध्यि अिी आह.े  

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्। 

हतेनुव अनेन ्कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

"िी" यव सशृिचव अध्यि प्रत्येकवच्यव हृदयवत र्वस करीत असतो. 

जीर्ांत असिे हचे यव सत्यवचे प्रिवि आह.े दःुखवलव र्ि होऊन 

दबुळे होिे ही जीर्नवची िोकवांशतकव आह े. म्हिनु "अितृांगिय" 

यव िहविवगवार्र येण्यवसवठी दःुख शनशित्त ठरते. अनन्सयभशक्तने यव 

िवगवार्र जीर्नवचव प्रर्वस होतो.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 



 

ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे (भक्त )यवच ईश्वरवची भशक्त प्रत्यि र्व 

अप्रत्यिपिे करीत असतवत.  

एकत्र्ेन ्पथृक्त्रे्न बहुधव शर्श्वतोिखुि ्।(९-१५) 

(अव्ययवचे)गहु्ज्ञवन जविनु कवयवाद्ववरे अनन्सयभशक्त सवधि ेही 

रवजशर्द्यव.  

यत्करोशर्ष यत ्अश्नवशस यत ्जहु्वोशर्ष ददवशस यत ्। 

यत्तप्यशस कौंतेय तत्कुरुष्ट्र् िद ्अपािि ्।।(९-२७) 

जसे श्रद्धेने सिशपात केलेले पत्, पषु्ट्प, फल यवचव "िी" श्र्कवर 

करतो, तसेच कवया सिशपात केल्यवने िविी भशक्त लवभते. अथवात 

िहविवगवार्र प्रर्वस होतो.  

"Worthless people live only to eat and drink; people 

of worth eat and drink only to live. " 

Socrates 

अनन्सयवः शचन्सतयन्सतो िवि ्ये जनवः पयुापवसते। 

तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवांनव योगिेिां र्हवम्यहि ्।।(९-२२) 

****** 

  



(९-३) 

************************* 

अश्रद्धधवनवः परुुर्षव धिा्य अ्य परन्सतप। 

अप्रवप्य िवां शनर्तान्सते ितृ्यसुांसवर र्त्िाशन।। 

************************* 

 

(९-३) : 

"अश्रद्धधवनवः परुुर्षव धिा्य अ्य परन्सतप" 

(्र्गानरक प्रवशिचव धिा vs. कवयाशनिय होण्यवसवठी ईश्वरसिपाि 

धिा) 

 

 

्र्गाप्रवशि vs िोि 

यदु्ध न करिे यवसवठी अजुान पवपपणु्यवची/्र्गानरकवची भवर्षव 

र्वपरतो. सिवजवतील सिथान-शटकव यवसवठी कवय योग्य-कवय 

अयोग्य? यवर्र भवष्ट्य होत असते. यव भवष्ट्यवतच द्वन्सद्व असते.  

 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां।...  

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४) 



 

अजुानवच्यव Belief system नसुवर ्र्गवाच्यव धिवातील द्वन्सद्व 

जविनुच कवयाशनिय होण्यवसवठी श्रीकृष्ट्ि म्हितवत,  

हतो र्व प्रवप््यशस ्र्ग्यां जीत्र्व र्व भोक्ष्यसे िहीि(्२-३७) 

 

कताव्यपवलन करतवांनव(्र्धिवाचरि) ितृ्य ुआलव तर ्र्गा शनशित 

आह.े पि शजांकलवस तर परृ्थर्ीचे रवज्य भोगिील.  

 

भगर्दगीतव १. पवपपणु्यवचव/्र्गानरकवचव धिा (योग्य-अयोग्य) र् 

२. िोिप्रवशि यवसवठी ्र्तःचव ्र्धिा जविनु ्र्तःचे कताव्य यव 

सांदभवात कवयवाचव शनिय करिे र् कवया सिपाि भवर्वने (ईश्वरभशक्त) 

करिे यवांतील भेद सवांगत आह.े  

 

अश्रद्धधवनवः परुुर्षव धिा्य अ्य परन्सतप। 

अप्रवप्य िवां शनर्तान्सते ितृ्यसुांसवर र्त्िाशन।।(९-३) 

 

बांधन -िोि यव सांदभवातच जीर्नयवते्तील द्वन्सद्व-शनद्वान्सद्व हव भेद 

जवििे िहत्र्वचे असते.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वन्सद्विोहने भवरत।(७-२७) 



एर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनविवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वन्सद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतः।।(७-२८) 

 

 

धिागशत: 

रविवयिवत ( ्र्तःची) धिागशत र् ईश्वरगशत यवांतील भेद ्पि 

केलव आह.े ्र्तःची धिागशत ईश्वरगशतचवच(ईश्वरवचे िहवन कवया, 

त्यवचे Design) भवग ठरतो ह ेधिाधरुीन जवित असतो. यविळेु 

्र्तःचे कताव्य शनशितपिे जवितो. कवयाशनिय होतो.  

 

धरि धरुरन धरि गशत जवनी।कहउे िवत ुसन अशत िदृ ुबवनी।। 

शपतव दीन्सह िोशह कवनन रवज।ूजहॅ ां सब भवॅॅॅांशत िोर बड 

कवज।ू।(रविचररतिवनस /अयोध्यवकवांड ५३) 

 

जे धिागशत जवितवत ते ्र्तःचे कताव्य शनशितपिे जवितवत. 

शपत्यवच्यव "र्चनपवलनवचव धिा "पवलनवसवठी आज्ञवपवलनवचव 

श्रीरवि श्र्कवर करतवत. ही धिागशत जवितवत. श्रीरवि ही धिागशत 

िहवन कवयवाची सांशध जवितवत.  

 



कवयाशनिय : 

 

्र्धिांअशप चवरे्ि न शर्कम्पतुिु ्अहाशस।।(२-३१) 

 

शनष्ट्कवि किा/ईश्वरभशक्त यवसवठी कवयाशनिय होिे, कवयाशनिय 

होण्यवसवठी ्र्तःचव ्र्धिा जीर्निलु्य/शसद्धवन्सत यव अथवाने 

जवििे. यवसवठी( ईश्वरवची) अनन्सयभशक्तचव धिा जवििे र् यव 

धिवार्र श्रद्धव असिवरव धिागशत जवित असतो. ही धिागशत 

जवििवरव ्र्तःचे कताव्य शनशितपिे जवितो.  

 

 ********* 

  



(९-४) 

*********************** 

ियव तति ्इदां सर्ां जगत ्अव्यक्त िशुतानवां। 

ित््थवशन सर्ाभतूवशन न च अहां तेर्ष ुअर्श्थतः।। 

************************* 

 

(९-४):"ियव तति ्इदां सर्ां जगत ्अव्यक्त िशुतानवां" 

 

*ईश्वरवचे अश्तत्र्: 

 

ियव तति ्इदां सर्ां जगत ्अव्यक्त िशुतानवां। 

ित््थवशन सर्ाभतूवशन न च अहां तेर्ष ुअर्श्थतः।।(९-४) 

 

ईश्वरवच्यव अव्यक्तवतनु सर्ा जगवचव उदय आह.े ईश्वरवच्यव 

आश्रयवने सर्ा जग जगत आहते. जगवच्यव आश्रयविळेु ईश्वरवचे 

अश्तत्र् नवही.  

 

*ईश्वरवच्यव भशक्तचे प्रयोजन किवसवठी? 



ईश्वरवचे अश्तत्र् आह ेशकां र्व नवही हव िदु्दव शनरथाक र्वद 

घवलण्यवचव नवही . कवरि लोक दरे्तवभशक्त ईश्वरभशक्त जविनुच 

करतवत तरी जीर्नवत दःुखी होतवत! 

 

िनषु्ट्यवलव सखु शप्रय असते, र् दःुख अशप्रय असले तरी त्यवचव 

जीर्नवत सहभवग असतो. दःुखविी deal करण्यवचे कौिल्य 

असेल तर ती जीर्नशर्कवसवची सांशध ठरते र् नसेल तर िवत् दःुख 

Weakness ठरते. म्हिनु सुखी जीर्नवचव िवगा तत्र्रे्ते्त सवांगत 

असतवत, िोधत असतवत. भगर्तगीतव यवच सखुी जीर्नवसवठी 

ईश्वरवची अनन्सयभशक्त सवांगत आह.े  

प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि ्।(९-२) 

 

* दःुखविी deal करण्यवचे कौिल्य (सखुवचव िवगा) 

 

१. िवनशसक िशक्त  

दःुखवने िनषु्ट्य शर्चशलत होतो. अिवांत होतो. म्हिनु िवनशसक 

िवांशत सिदु्रिवांशत (अशर्चल)द्ववरव दिाशर्ली आह.े (आपयुािविि ्

अचल प्रशतष्ठि)्. अथवात ही िवनशसक िशक्त असते र् यव िशक्तलव 

योग म्हिजे दःुखवन्सत असे दिाशर्ले आह.े  

 



आत्िशर्श्ववस, सकवरवत्िकतव, शनभायतव, धैया, प्रसन्सनतव(अशर्चल) 

यवद्ववरव िवनशसक िशक्त व्यक्त होत असते. यवच िशक्तच्यव 

सवधनेसवठी ईश्वरभशक्तचे प्रयोजन आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

व्यर्हवरवतील कवयवाद्ववरे भशक्त हव अनन्सयभशक्तचवच भवग आह.े 

व्यर्हवरवत फलशसशद्धसवठी कवया िनषु्ट्य जवितो. दरे्तवभशक्त 

ईश्वरभशक्त जविनुच करतो. कवयवातील पररिविभय दःुखी करते, 

सांियी करते. म्हिनु अव्यय ईश्वरवची ओळख र् भशूिकव जविनु 

कवयवाद्ववरे अनन्सयभशक्त सवध्य करिवरव िवनशसक िशक्त प्रवि करतो.  

 

२. ज्ञवन:Problem solving attitude 

 

शर्चशलत िवलव असतव िनषु्ट्य िनसिवधवनवसवठी नकवरवत्िक 

भवष्ट्य "ज्ञवन"सिजनु बोलतो. यविळेु र्व्तर् श्र्कवरीत नवही. 

र्व्तर् श्र्कवरले तरच प्रश्न define होतो. हीच भगर्तगीतेची 

सरुुर्वत आह.े  

 

ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव कवयवात उपयोग 

होतो र् कवयवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते.  



सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

यव ज्ञवनविळेु दःुखवस कवरि असिवर् यव अडचिी 

शर्कवसिवगवातील कवयासांशध(Stepping stone) ठरतवत. अथवात 

सकवरवत्िक असतो.  

 

३. (सत)जीर्निवगा : 

ईश्वर(िवश्वत)र् प्रकृशत(अिवश्वत) यवद्ववरव सशृिचे सजृन होते. 

जीर्नवत चेतन र् जड, अव्यक्त र् व्यक्त अिी िवश्वत र् 

अिवश्वतवची ओळख असते. ही ओळख िेत्ज्ञ र् िेत् यवद्ववरव 

होत असत.े यवच आधवरवर्र जीर्नवचव िवश्वत शर्कवसिवगा 

(अितृांगिय, ज्योशतगािय, सतगिय) ठरत असतो. दःुखवचे कवरि 

attachment of pain अथवात अिवश्वतवलव आसक्त(attach) 

यविळेु असते. यवच आधवरवर्र अनवसशक्तचे logic आधवरलेले 

आह.े यविळेु सकवि किा र् शनष्ट्कवि किा यवतील भदे कळतो. 

शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र जवितो.  

 

अनन्सयभशक्तद्ववरव यवच िवश्वत शर्कवसवच्यव िवगवार्र असतो. र् 

कवयवाद्ववरव योग (िवनशसक िशक्त) सवध्य होते.  

 



यवच सांदभवात अजुान प्रश्न करतो, शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र न आचरतव 

ईश्वरभशक्त करिवर् यवांची शनष्ठव कोिती?सत, रज कव ति!(१७-१) 

 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत।् 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्प्रेत्य नो इह।।(१७-२८) 

 

ईश्वरभक्तवांची श्रद्धव शनशर्ार्वद "सत "असते पि जीर्नवतील (यज्ञ, 

दवन, तप) किा अश्रद्धेने आचरि करतवत, तो िवगा असत ्ठरतो. 

म्हिनु सखुी जीर्नवचव (िवश्वत शर्कवसवचव) िवगा यवच 

आधवरवर्र(सत -असत) ठरत असतो.  

****** 

  



(९-१०) 

*********************** 

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्। 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।। 

************************* 

 

 

(९. १०)/१ :" ियव अध्यििे प्रकृशतः " 

 

जसे िनषु्ट्य आपले नवांर्, शर्िेर्षिवसह व्यवर्सवशयक 

(Professional)ओळख दतेो, तिीच ईश्वरवची ओळख 

रे्गरे्गळ्यव सांदभवातनु भगर्तगीतेत आलेली आह.े जगतसांचलन 

यांत्िेतील "अध्यि" अिीच एक िहत्र्वची ओळख आह.े  

 

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्। 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

 

कवपोरेट कवरखवने, सां्थव, देि यव सर्वांच्यव व्यर््थवपन यांत्िेत 

अध्यि असतो. अनेक सां्थवांचव सिहु(Group) असतो. यव 



सांदभवात शर्श्व Group of Nations ठरते. यवांत शर्श्ववची यांत्िव 

कवयारत असते.  

 

"We all are sailing in same boat" यव सांदभवात शर्श्ववच्यव 

नवरे्त( यव सां्थवांच्यव िवध्यिवतनु)सर्वांचव प्रर्वस असतो. यव 

सां्थवांच्यव ्पधेत शर्श्वनवरे्लव हवनी पोहोच ुनये यवची दितव 

कॅप्टन घेत असतो. हीच दितव अध्यि घेत असतो. यव 

अध्यिवचे र् िनषु्ट्यवचे चैतन्सयवच्यव िवध्यिवतनु िवश्वत नवते असते. 

यवच नवत्यवची ओळख करुन त्यवचव उपयोग अध्यिवच्यव कवयवात 

सहकवया करिे ही िनषु्ट्यवची भशूिकव असवर्ी. ही भशूिकव 

िनषु्ट्यवच्यव शर्कवसवलव पोर्षक असते, ही भगर्तगीतेची "आत्िनो 

िोिवथा जगतशहतवय च" भशूिकव आह.े  

 

 उच्च शर्कवसदृशि : 

 

अर्जवनशन्सत िवि ्िढुव िवनरु्षीं तनिु ्आशश्रति ्। 

परां भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि ्।।(९-११) 

 

ईश्वर सशृिचव शनिवातव कसव?यव शर्र्षयवर्र र्वद होतो. हव र्वद 

र्गळलव तरी सशृित घटनव घडतच असतवत. यव घटनवांिवगील 



सत्य िोधनु कवढण्यवचव अभ्यवस अशर्रत होत असतो, यवतनुच 

ज्ञवनशर्ज्ञवन उपलब्ध िवले र् होत आह.े  

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य िवत् यव घटनवांर्र ्र्तःच्यव दृशितनु, 

Judgement thinking द्ववरव भवष्ट्य करीत असतो. जगवर्र भवष्ट्य 

करिे सोपे असते. पि ्र्तःचव शर्कवसवचव िवगा ्र्तःलवच 

चवलवर्व लवगतो. म्हिनु ्र्तःलव जीर्नशर्कवसवची दृशि 

आर्श्यक असते .  

 

कुरुिेत्वर्र अजुानवच्यव िनवत शनिवाि िवलेलव प्रश्न व्यवर्हवररक 

असतव तर त्यवलव Motivate करण्यवसवठी कुिीही इतर व्यशक्तने 

व्यवर्हवररक भवष्ट्य (ित् ुदजुान कसे आहते!त्यवांनव िवरिे उशचत 

कसे!)केले असते. पि भगर्तगीतव "सर्ाभतूशहते रतः" अथवात 

जगतकल्यविवथा कवया व्हवर्े, यवसवठी ईश्वरभशक्त ह ेिवध्यि सवांगते.  

 

 सशृितील सर्ा घटनवांचव (अप्रत्यि )आधवर्तांभ अध्यि यव 

नवत्यवने ईश्वर आह,े ज्यवचव अांि िनषु्ट्यवचे हृदयी असलेली िवश्वत 

चेतनव आह,े हे जविले तर िनषु्ट्यवलव जीर्नशर्कवसवची दृशि 

शिळते. अध्यि हव िब्द व्यर््थवपनवचव सांदिे दतेे. जसे 

शर्श्वसां्थेच्यव यांत्िेत ईश्वर अध्यि असतो, तसेच िरीरयांत्िेतील 

िवश्वत तत्र्( चेतनव) अध्यि जविले तर ्र्तःच्यव िवगवाचे 



व्यर््थवपन कळते. यवच सांदभवात आत्िर्ि vs िनोर्ि ही 

जीर्निवगवातील िवनशसकतव असते.  

 

यवप्रिविे ईश्वरवची अध्यि ओळख सिहुव्यर््थवपन, ्र्तःच्यव 

िवगवाचे व्यर््थवपन हव सांदिे दतेे. म्हिनु ्र्तः Execute 

करवर्यवच्यव िवगवाच्यव व्यर््थवपनवत ्र्धिा, कवयवाचव दृढशनिय 

करुन योग्थ र्शृत्त सवांशगतली. यवप्रिविे िवगाव्यर््थवपनवतील 

किा, ज्ञवन र् भशक्त यव सांदभवात जीर्नशर्कवसवची( उच्च) दृशि दतेे.  

 

अध्यि ओळख - किवाची दृशि, व्यर््थवपनदृशि 

ज्ञवन (प्रकवि, ज्योशत) - ज्ञवनशर्ज्ञवनवची दृशि 

योगेश्वर - सखुवची योग दृशि 

 

(उच्च)शर्कवसदृशििळेु अडचिी सांधीिध्ये, नकवरवत्िकतव 

सकवरवत्िकतेिध्ये, दबुालतव िशक्तिध्ये बदलते. हचे रह्य  

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

ित्त परतरां न अन्सयत ्शकश्चत अश्त धनांजय। 

िशय सर्ाि ्इदां प्रोतां सतेु् िशिगिव इर्।।(७-७) 



 

"We live in succession, in division, in parts, in 

particles, " Emerson wrote in "Self-Reliance, " 

 "Meantime within man is the soul of the whole; the 

wise silence; the universal beauty, to which every 

part and particle is equally related; the eternal ONE. 

" 

He exhorted readers to trust their instincts as their 

best and truest guide to what is right.  

 

***** 

 

(९-१०)/२ 

:"हतेनुव अनेन कौंतये जगत ्शर्पररर्ताते" 

 (शर्श्ववचे सांचलन) 

 

The goal of life is to make your heartbeat match the 

beat of the universe, to match your nature with 

Nature.  



Joseph Campbell----- 

 

शर्श्ववच्यव पसवर् यवत आपि ्र्तः एक घटक असतो. शर्श्वविी 

यवचे नवते असते. व्यर्हवरवत आपि जगत असतो, दःुखी होतो र् 

यवच नवत्यवचव शर्सर होतो. कवरि, ितृ्य ुदःुखद आह ेह ेजवितो, 

पि शर्श्वविी असलेल्यव नवत्यवचे सौंदया जवित नवही. भगर्तगीतव 

यवच नवत्यवची ओळख करुन दतेे. यविळेु िनषु्ट्यवलव उच्च 

पवतळीर्र जगण्यवचे ज्ञवन र् िहत्र् कळते. "व्यर्हवर िनषु्ट्यवलव 

कवयारत करते, शनयतकवया दते ेपि कवया करतवांनव उच्च 

पवतळी(अितृत्र्वय कल्पते) असवर्ी " यव एकवच िदु्यवर्र 

भगर्तगीतव Focus करीत आह.े यवच ज्ञवनविळेु "आत्िनो 

िोिवथा जगत ्शहतवय च" यव सांदिेवतील रह्य कळते.  

 

व्यर्हवरवत अडचि शनिवाि होते, प्रश्न येतवत. हचे प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर होतो. यवतनुच शर्ज्ञवनवने अनेक 

िोध लवर्लेत. अडचिी, प्रश्न पढुील शर्कवसवलव सांधीच ठरतवत.  

 

व्यवर्हवररक /प्रवकृशतक पवतळीर्र सकवि कवया असल्यविळेु 

अजुान दःुखी होतो र् शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो. येथे ्र्वभवशर्कपि"े ज्ञवन" यव सांदभवात प्रश्न उभव होतो, 



"ज्ञवन "सांियिशुक्तसवठी शक सिथान करण्यवसवठी?यव एकवच 

प्रश्नवत भगर्तगीतेने िनषु्ट्यजीर्नवतील अनेक प्रश्नवचे शनरवकरि 

केले आह.े  

 

िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य सिजनुच कवयारत असतो, सिथान -भवष्ट्य 

बोलतो. अजुान ्र्तःलव धवशिाक, उच्च पवतळीर्र जगिवरव, ज्ञवनी 

असे सिजनुच ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवचव प्रयत्न करतो. 

जीर्नवची उच्च (श्रेष्ठ, ज्ञवनी) पवतळी यवबद्दल ह ेअज्ञवन असते. 

कवरि उच्च पवतळीर्र जगण्यवचे सिथान होत नवही, ती प्रत्यिवत 

जगवर्ी लवगते. हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

रवजशर्द्यव रवजगहु्ां पशर्त्ि ्इदां उत्तिि।् 

प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि ्।(९-२) 

 

भगर्तगीतव जीर्नवची उच्च पवतळी यवर्र शनशित भवष्ट्य करते, 

जेथे िनषु्ट्यवचे शर्श्वविी नवते ्पि होते. उच्च पवतळीर्र जगिवरे 

(परुुर्षां परुुर्षर्षाभ)"अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) असे र्शिात केले 

आह.े यवचसवठी ईश्वरवची ओळख शदली.  

 

अध्यवय ७ (ज्ञवनशर्ज्ञवन)िधनु ईश्वरभक्त र् ज्ञवनी भक्त यवतील भेद 

दिाशर्लव. येथे दरे्तव र् अव्यक्त (अिरब्रह्म ) ईश्वर यवतील भेद 



्पि होतो. प्रवकृशतक पवतळी(द्वांद्विोहने) र् उच्च पवतळी 

(द्वांद्विोहशनिुाक्तव) हव भेद ्पि होतो.  

 

अध्यवय ८(अिरब्रह्म) िधनु अव्यक्त प्रकृशत र् सनवतन अव्यक्त 

(ईश्वर) यवतील भदे ्पि केलव .  

 अव्यक्तो अव्यक्तवत ्सनवतनः (८-२०) 

 यव सनवतन अव्यक्तवलव जवििे र् उच्चपवतळीसवठी अनन्सयभशक्त 

िवगा सांबोधले. यव िवगवार्र योगयकु्त असतो. (दःुख, सशृत 

यविळेु)शर्चशलत होत नवही.  

परुुर्षः स परव पवथा भक्त्यव लभ्य त ुअनन्सययव। 

य्य अन्सतः ्थवनी भतूवशन यने सर्ाि ्इदां तति ्।।(८-२२) 

 

अध्यवय ९(अनन्सयभशक्त/रवजगहु्) िधनु ईश्वरवची शर्श्ववतील 

भशूिकव ्पि केली आह.े  

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्। 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगद ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

 

ईश्वर शर्श्ववचव अध्यि यव भशूिकेत शर्श्ववचे सांचलन करतो.  



यवच आधवरवर्र उच्च पवतळीची शनशित भशूिकव(९-२) ्पि होत.े 

यव िवगवालव "अितृत्र्वय कल्पते" असे भगर्तगीतव सांबोधते.  

१. हव ्र्तःचव िवश्वत शर्कवसवचव(आत्िोन्सनशत) िवगा असतो.  

 

२. ईश्वरभशक्त यव सांदभवात अव्यक्त ईश्वरवची भशक्त कवयवाद्ववरे घडत 

असते. म्हिनु सिपाि, फलत्यवग यव िब्दवचे प्रयोजन आहे.  

 

३. प्रवकृशतक पवतळीर्र सकवि कवया असल्यविळेु दःुखवने 

(पररिवि) शर्चशलत होतो. िवनशसकतव Strong करिे अथवात 

शनभायतव, सवहस, बशुद्धची श्थरतव सवध्य करिे यवसवठी भशक्त यव 

सांदभवात "योगः किास ुकौिलि ्" सांबोधले आह.े यवप्रिविे 

आत्िोन्सनशत यव सांदभवात िवनशसकतव शर्कवस अशभपे्रत आह.े  

 

४. प्रवकृशतक पवतळीर्र सकवि असतो यविळेु सांिय असतो, 

कवयवाचव दृढशनिय होत नवही. उच्च पवतळीर्र शनष्ट्कवि असतो. 

शनयतकवया ्र्धिवात(Tiebreaker) पररर्शतात होते. शनिाय 

अशधकवरवचव र्वपर करुन कवयवाचव दृढशनिय असतो. शनषे्ठने कवया 

करतो, शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. सिहुवत जगतवांनव "्र्धिा" ह े

जीर्निलु्य असते तर व्यशक्तगत पवतळीर्र शनिायअशधकवर 

्र्तःची Strength असते.  



 

५. िनषु्ट्य शर्श्ववचव घटक असल्यविळेु जीर्नवत जे घडत असते, 

तेच ईश्वरवलव अशभप्रते असत.े अजुान दःुखी िवलव र् जीर्नवची 

"ज्ञवनी level" यव सांदभवात सिथान भवष्ट्य करु लवगलव. अज्ञवनवलव 

ज्ञवन सांबोधले. र् हवच भ्रि जगवसिोर यवर्व म्हिनु भगर्तगीतव 

जगवसिोर आली.  

 

सविवन्सयतः िनषु्ट्य "दरै्" यव सांदभवात भवग्य, नशिब यवांचव उल्लेख 

करतो. दरै् यव सांदभवात ईश्वरवलव अशधदरै् सांबोधले आह.े यवतनु 

िनषु्ट्यवच ेदरै् यव सांदभवात Destiny ठरते. शर्श्वरुपवतनु अजुानवलव 

Destiny चव बोध होतो.  

 

"Psychoanalysis - and any good therapy - is a 

method of increasing one's awareness of destiny in 

order to increase one's experience of freedom. " 

 -Rollo May 

 

 ****** 

  



(९-११) 

*********************** 

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनरु्षीं तनुां आशश्रति।् 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि।्। 

************************* 

(९. ११)/१: 

"अर्जवनशन्सत िवां िढुव िवनशुर्षां तनुां आशश्रतः" 

 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े जगवत धिा र्वदवचव 

शर्र्षय बन ुिकतो, पि ज्ञवनशर्ज्ञवन हव कधीच र्वदवचव शर्र्षय 

नसतो. ज्ञवनशर्ज्ञवनवनेच जगवतील प्रश्न सटुलेले आहते. 

भगर्तगीतेने ज्ञवनवलवच सर्ाश्रेष्ठ म्हटलेले आहे.  

 

ज्ञवनी शर्श्ववसवने िवगा चवलतो, ्र्तःच्यव िवगवाची जबवबदवरी 

श्र्कवरतो. तर जबवबदवरी न श्र्कवरतवही ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी सिथान करिे अज्ञवन ठरत.े अजुानवची हीच भशूिकव 

असते. र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हव प्रश्नवत पवरदिाकतव यते.े  

 



प्रकृशत सत, रज, ति यव शत्गिुवने यकु्त असते. ईश्वर गिुवतीत, 

अव्यय असनु सशृि शनशिाशत र् सांचलनवत अध्यि ठरतो. हव 

प्रकृशतचव आशश्रत नसतो. िनषु्ट्यवलव (िरीरधवरी असल्यविळेु) 

प्रकृशतचव आश्रय असतो. यवांत दरै्ीप्रकृशत(चवांगलव िनषु्ट्य) र् 

असरुप्रकृशत असव भेद असतो. दरै्ी प्रकृशतचव िनषु्ट्य ईश्वरवलव 

भजतो.  

 

दरे्तवभशक्त िनषु्ट्यवची ईश्वरश्रद्धव दिाशर्त असते. जीर्नवत शनत्य 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवची दृशि असवर्ी म्हिनु जो ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत 

आह,े त्यव अव्यय ईश्वरवची ओळख शदली. अव्यय ईश्वरवलव 

भजिवरव ज्ञवनी ठरतो, यवलव अनन्सयभशक्त म्हटले.  

 

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्।(९-१०) 

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनरु्षीं तनुां आशश्रति।्(९-११) 

रविसीि ्आसरुीं चैर् प्रकृशतां िोशहनीं श्रीतवः।(९-१२) 

िहवत्िवनः त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशतां आशश्रतवः। 

भजशन्सत अनन्सयिनसो ज्ञवत्र्व भतूआशदां अव्ययि ्(९-१३) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 



जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले, तरी जगवत ( अनतु्तरीत) प्रश्न असतवत. 

प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनवचवच आश्रय हर्व असतो. 

िनषु्ट्यजीर्नवत ज्ञवनवचव आश्रय व्हवर्व हचे भगर्तगीतेलव अशभप्रते 

आह.े यवसवठी र्व्तर् श्र्कवरिे र् प्रश्नवत पवरदिाकतव आििे ह े

प्रथि कताव्य असते. प्रश्न योग्य असेल तर उत्तर शनशित शिळेल.  

 

"There is answer (solution) to the right question, but 

there is no solution to illusion of knowledge. " 

 

 

******* 

 

 

(९. ११)/२: 

"परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि"् 

 

यव शर्श्ववतील ईश्वरवची भशूिकव जविनु जीर्नवतील ईश्वरवची 

भशूिकव जवििे हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े जगवतील बरेच 

लोक ईश्वरवचे अश्तत्र् िवन्सय करीत नवहीत पि ज्ञवनशर्ज्ञवन िवन्सय 



करतवत. जीर्नवत ज्ञवनशर्ज्ञवन िवन्सय केले तर "िनषु्ट्यवची अज्ञवन 

भशूिकव" यवपवसनु भगर्तगीतेची सरुुर्वत होते. अजुान ्र्तःलव 

ज्ञवनी ठरशर्ण्यवसवठी ्र्तःच्यव अज्ञवन (शनशककय) भशूिकेलव 

धवशिाक ठरशर्तो. यविळेु जीर्नवत ज्ञवनशर्ज्ञवन, धिा, ईश्वर यव 

शतन्सहींची भशूिकव ्पि िवललेी आह.े  

 

सखुवसवठी (भोगैश्वया)प्रवशि र् प्रवशिसवठी कवया हव व्यर्हवर लोक 

जवित असतवत. यव ज्ञवनवनसुवर अजुान "िलव कवांहीही नको"ही 

भशूिकव घेतो र् श्र्कवरलेल्यव शनयतकवयवालव(Commited) 

"लोभविळेु ्र्जनवांची हत्यव करिवरी भशूिकव" असे 

Interpretation करुन "पवप" ठरशर्तो.  

 

जगवत धिा असतवत, दरे्तवपजुन असते. येथे धिवाची भशूिकव 

म्हटली तर ्र्तःच्यव शनयतकवयवार्र "्र्धिा" ्र्तःचे 

शिक्कविोताब असते. यविळेु िवगा पक्कव होतो. अजुान 

शनशककयतेलव धवशिाक भशूिकव ठरशर्तो. यवचे खांडि करतवांनव 

श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, व्यर्हवरशसशद्ध(यि)िवली तर रवज्य भोगिील 

र् यदु्धवत ितृ्य ुआलव तर ्र्गा शिळेल.  

 



सवांख्यशनषे्ठनसुवर ्पशिकरि शदल्यवनांतर श्रीकृष्ट्ि " ईश्वर"यव 

शर्र्षयवकडे र्ळतवत. यवलव बशुद्धयोग/किायोग शनष्ठव म्हटले. 

व्यर्हवरशसशद्धसवठी लोक दरे्तवपजुन करतवत. दरे्तव शर्िरे्ष 

गिुिशक्तचे प्रशतशनशधत्र् करतवत. यवांत ईश्वरश्रद्धव िहत्र्वची असते. 

यवच श्रदे्धचव उपयोग जीर्नवतील ज्ञवनशर्ज्ञवन ्पि होण्यवसवठी 

ईश्वरवची भशूिकव ज्ञवत होते.  

 

व्यर्हवरवत व्यशक्त "िी योग्य" म्हिनु कवयारत असतो शकां र्व 

(शनशककयतेचे)सिथान करतो. सांपिुा शर्श्ववत अिवच भशूिकेत 

िनषु्ट्यवचे भवष्ट्य चवलत असत.े तसव अजुानही ्र्तःलव "योग्य" 

ठरशर्तो. "प्रकृशत"सांदभवात िनषु्ट्य ्र्तःसवठी "योग्य" असतो. 

(Everyone is right). अजुान प्रकृशत सांदभवात योग्य असतो, पि 

"ज्ञवनशर्ज्ञवन" यव सांदभवात "अयोग्य" अथवात "अज्ञवन" ठरतो. 

म्हिनु "ज्ञवनशर्ज्ञवन" सांदभवात योग्य भशूिकव कोिती? हव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय ठरलव.  

 

अर्जवनशन्सत िवां िढुव िवनरु्षीं तनुां आशश्रति।् 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि।्।(९-११) 

 



(अिवश्वत) प्रकृशत र्( िवश्वत) परुुर्ष यवद्ववरे (जड ) प्रकृशतची 

शनशिाती आह.े जीर्नवत (जड)प्रकृशत र् जीशर्त तत्र्वतील िवश्वत 

ईश्वर (परुुर्ष) यवद्ववरे िेत्(िरीर) र् िेत्ज्ञ(जवििवरव) असे ज्ञवन 

असते. शर्श्ववचव िेत्ज्ञ "परुुर्षोत्ति" म्हिनु ओळखल्यव जवतो. यव 

ज्ञवनवद्ववरे जीर्नवचव िवश्वत शर्कवसिवगा (अितृांगिय) जवितो. यव 

िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त घडते. कवयवाद्ववरे सखुअनभुशुत, योग 

(शनभायतव-दःुखवन्सत) िशक्त अनभुर्िे र् achieve करिे ह ेज्ञवन 

होते. म्हिनु कवयाकौिल्य सां्कवर (्र्धिा as Tiebreaker, 

शनिायअशधकवर जविनु कवयवाचव दृढशनिय) िहत्र्वचव शर्र्षय 

ठरतो. यवप्रिविे "ज्ञवनी"/श्रेष्ठत्र् जीर्नवची उच्च पवतळी ठरते.  

 

जो ज्ञवनी आह ेतो शर्श्ववसवन,े दृढशनियवने, र्तािवनवत िवांत रवहुन 

कवयारत असतो. दःुखवने शर्चशलत होत नवही. अडचिी 

(Barriers) जीर्नशर्कवसवत कवयासांशध ठरतवत. अथवात यव 

ज्ञवनविळेु प्रसन्सनशचत्तवने कवयारत असतो. सविवत ईश्वरवलव 

ह(ेव्यर्हवरवतील) रह्यज्ञवन सवांगण्यवसवठी िनषु्ट्यरुपवत(श्रीकृष्ट्ि) 

अर्तवर धवरि करवर्व लवगलव. पि योग्य र्ेळ आली असतवच 

"ज्ञवन"सवांगण्यवची सांशध शिळवली तेंव्हव प्रसन्सनिनवने (प्रहसशन्सनर् 

भवरत) अजुानवलव उत्तरवद्ववरे ज्ञवन कथन करतवत.  

ति ्उर्वच हृशर्षकेिः प्रहसशन्सनर् भवरत।(२-१०) 



 

व्यवर्हवररक बोध:जसे ईश्वरवचे अश्तत्र् िवन्सय करिे र्व न करिे 

हव ज्यवचव त्यवचव प्रश्न आह,े तसेच ईश्वरवलव कोित्यव रुपवत 

जवििे हीसदु्धव ज्यवच्यव त्यवच्यव श्रदे्धचव प्रश्न असतो. पि 

िनषु्ट्यजीर्नवचे, िवनर्तेचे प्रश्न केर्ळ ज्ञवनशर्ज्ञवन सोडशर्ते हव 

शर्श्ववस असलव तरी िनषु्ट्यजीर्नवत शर्ज्ञवनवची शनशित भशूिकव 

जवििे आर्श्यक ठरते. हवच भगर्तगीतेचव 

शर्द्ववन/धवशिाक/चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव सांदिे आह.े  

 

 ****** 

  



(९-१३) 

*********************** 

िहवत्िवनः त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशति ्आशश्रतवः। 

भजशन्सत अनन्सयिनसो ज्ञवत्र्व भतू आशदि ्अव्ययि ्।। 

************************* 

 

(९. १३): 

"िहवत्िवनः त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशति ्आशश्रतवः" 

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य िी र्वईट नवही म्हिनु चवांगलव आहो असव 

बशुद्धर्वद र्वपरत असतो. ह ेकेर्ळ िनसिवधवन असते. यविळेुच 

जीर्नवत "चवांगलेपिव"चे िहत्र् जवित नवही. "शर्कवस" यव 

सांदभवात र्तािवनवतील "िशक्त"ची ्पधवा असलेल्यव यगुवत 

चवांगलेपिव दबुालतव बन ुनय,े िशक्त व्हवर्ी, र् यवच सांदभवात 

चवांगलेपिवचे िहत्र् जविनु त्यवलव "िशक्त" बनशर्िे हचे रह्य 

भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

 



भगर्तगीतेत "चवांगलेपिव" सत हव प्रकृशतच्यव त्ीगिुवतील 

सतगिु(सवशत्र्क) दिाशर्तो, तसेच दरै्ी-असरु यव शद्वशर्भवगवतील 

दरै्ीगिु सांपशत्त दिाशर्तो,  

 

िकुां तलेची पवत्तव दषु्ट्यांतवसवठी शर्र्वहयोग्य आह,े ह े्पि करतवांनव 

दषु्ट्यांत म्हितो,  

िव सतवां शह सांदहेपदरे्ष ुर््तरु्ष ुप्रिविि ्अांतःकरि प्रर्शृत्ति ्। 

िनषु्ट्यवचव चवांगलेपिव ्र्तःर्र शर्श्ववस दिाशर्तो, अथवात त्यवची 

अांतःकरि प्रर्शृत्त प्रिवि असते. तो आत्िशर्श्ववस अनभुर्तो, 

त्यवलव प्रिश्तची गरज नसत.े  

 

अजुान चवांगलेपिविळेुच दःुखी होतो. दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध न 

करिे योग्य जवितो र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

शनशककयतेलव "आदिा "ठरशर्तो. व्यर्हवरवतील ते केर्ळ 

िनसिवधवन असते. येथे त्यवचे व्यशक्तगत सखुदःुख त्यवलव guide 

करते. अिवांत िनवलव िवांत करण्यवसवठी केललेे ह ेभवष्ट्य 

भगर्तगीतव "प्रज्ञवर्वद" ठरशर्ते. ह ेज्ञवन नसनु Illusion of 

knowledge(अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्िे) असते. (कवरि ज्ञवन 

प्रकवि असतो) 

 



"There is solution to ignorance(of knowledge) but 

there is no solution to illusion of knowledge" 

 

सिवजवतील शनशककयतव, अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे (Illusion of 

knowledge) ह ेसविवशजक अज्ञवन असते. भगर्तगीतव यवच 

सविवशजक रोगवर्र उपवय सवांगते.  

 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो(अज्ञवनवचव श्र्कवर करतो), तेंव्हव ज्ञवन 

सवांगण्यवत येते.  

 

*चवांगले-र्वईट यव सांदभवात सत म्हिजे चवांगले.  

*योग्य-अयोग्य यव सांदभवात सत म्हिजे योग्य.  

* प्रकृशतगिु सांदभवात सत म्हिजे सवशत्र्क.  

*िवश्वत(शनत्य) र् अिवश्वत(अशनत्य, Perishable, transient) 

यव सांदभवात सत म्हिजे िवश्वत र् िवश्वत म्हिजे ईश्वर, जो सांपिुा 

शर्श्ववचे िळु आह,े ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े म्हिनु ईश्वरवचव 

आश्रय अांधवरवचव नवि करिवरव अथवात ज्ञवनवचव आश्रय असतो.  



अथवात "ज्ञवन" सांदभवात ईश्वरवचव आश्रय िवगवातील सांिय छेदनु 

कवयवाचव दृढशनिय करते. र् "भशक्त" सांदभवात शनष्ट्कवि 

कवया/ईश्वरसिशपात कवया घडशर्ते.  

 

यवप्रिविे "चवांगलेपिव " िहवत्िव यव अथवाने चवांगली 

आत्िव(Higher/Spirit consciousness) दिाशर्ते. हव दरै्ी 

प्रकृशत आशश्रत असलेलव (अव्यय )ईश्वरवलव सशृिचे िळु जविनु 

जीर्नवत शनत्य (अनन्सय) भजत असतो. यविळेु व्यर्हवरवतील 

कवयािवगा दृढ असतो. शनष्ट्कवि कवयारत असतो अथवात कवयवाद्ववरे 

भशक्त करीत असतो .  

 

िहवत्िवनः त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशति ्आशश्रतवः। 

भजशन्सत अनन्सयिनसो ज्ञवत्र्व भतू आशदि ्अव्ययि ्।।(९-१३) 

 ****** 

 

(९. १३)/२ : 

"भजशन्सत अनन्सय िनसो ज्ञवत्र्व भतूआशदि ्अव्ययि ्" 

(जीर्नशर्कवसवची र्रची पवयरी) 

 



भगर्तगीतेत ईश्वरवची शनशित ओळख ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह शदलेली 

आह.े सांपिुा शर्श्ववचे उगि्थवन, सशृिसांचलन करिवरव सशृिचव 

अध्यि, िनषु्ट्यवच्यव जीशर्ततत्र्वतील ईश्वरवचे ्थवन इ. 

शर्शर्धप्रकवरे ज्ञवन ्पि केले र् हवच सांदभा घेर्नु जीर्नशर्कवसवचव 

रवजिवगा (अितृत्र्वय कल्पत)ेबनतो.  

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।...  

कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च।....  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

जीर्नशर्कवसवच्यव Stages असतवत. यवनसुवरच िनषु्ट्य किा 

करतो, ईश्वरवलव भजतो(आता, अथवाशथा, शजज्ञवस,ु ज्ञवनी). हवच 

सांदभा घेर्नु सविवन्सय र् श्रेष्ठ, आसरुी र् दरै्ी अिव दोन 

stages/शर्भवगिी जवििे आर्श्यक आह.े खवलच्यव पवयरीर्रच 

िनषु्ट्य जगत असलव तर र्रची पवयरी अश्तत्र्वत आह ेयवचे 

त्यवलव अज्ञवन असते. यवच अज्ञवनविळेु अजुान शनशककयतचेे सिथान 

करतो. यवच अज्ञवनवची र् र्रच्यव (Stage )पवयरीची ओळख 

भगर्तगीतव करुन दते आह.े  

१. आसरुी गिु र् दरै्ी गिु सांपशत्तचव आश्रय ्पि केलव आह.े  

िोघविव िोघकिवािो िोघज्ञवनव शर्चेतसः। 

रविसीं आसरुीं चैर् प्रकृशतां िोशहनीं शश्रतवः।। 



िहवत्िवनः त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशतां आशश्रतवः। 

भजशन्सत अनन्सयिनसो ज्ञवत्र्व भतूआशदि ्अव्ययि ्।।(९-१३) 

"र्वसदुरे्ः सर्ाि ्इशत" ही ईश्वरवची ओळख जवििवरव दरुवचवरी 

असलव तरी ज्यवचव अनन्सयभशक्तचव शनिय एक िवलव आह,े तो 

सवधचु सिजवर्व.  

अशपचते्स ुदरुवचवरो भजते िवि ्अन्सयभवक्। 

सवधःुएर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतो शह सः।।(९-३०) 

२. जीर्निवगवाच्यव दोन Stages.  

अव्यक्त ईश्वरवची भशक्त अनन्सययोग िवगवाने किवाद्ववरे िक्य आह.े हे 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परवः। 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

अथवात ईश्वरवचे ठवयी शचत्त श्थर करिे, अभ्यवसवने प्रयवस करिे. ह े

न जिल्यवस किवाद्ववरे भशक्त करिे. अथवात शनष्ट्कवि किा करिे.  

(अ)जे किा करतो ते ईश्वरवलव सिपाि करिे.  

अिक्य िवल्यवस 

(ब) कवयवाचव एकशनिय करुन फलत्यवग करिे.  



यवप्रिविे सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा, सविवन्सय र् श्रेष्ठ अिव दोन 

Stages भगर्तगीतव ्पि करते. यवच दोन Stages शर्शर्धप्रकवरे 

्पि होतवत.  

*द्वन्सद्वर्ि vs. द्वन्सद्विकु्त 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वन्सद्विोहने ्भवरत।.. (७-२७) 

ते द्वन्सद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।(७-२८) 

सविवन्सय िवगा द्वन्सद्वर्ि (बन्सधन)असतो. तर श्रेष्ठ द्वन्सद्विकु्त (िोि) 

असतो.  

* अहांकवरवचव आश्रय vs ईश्वरवचव आश्रय 

यत ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे।(१८-५९) 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यन्सत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत(१८-६२) 

सवर:अहांकवरवचव आश्रय, द्वन्सद्विोहवलव र्ि यविळेु िनषु्ट्य 

खवलच्यव पवयरीर्रच जगत असतो. र्रच्यव पवयरीचे ज्ञवन 

होण्यवसवठीच ईश्वरवचव आश्रय आह.े अथवात र्रच्यव पवयरीर्र 

येण्यवसवठीच ईश्वर(भगर्तगीतवरुपवने) हवत पढेु करीत आह.े  

 ******* 

  



 (९-१८) 

*********************** 

गशतः भतवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत।् 

प्रभर्ः प्रलयः ्थवनां शनधवनां बीजां अव्ययि ्।। 

************************* 

 

(९. १८): 

"गशतः भतवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत"् 

 

उपरोक्त सांदिे जीर्नशर्कवसिवगवात ईश्वरवलव जविण्यवसवठी आह.े  

 

िनषु्ट्य कवया (Sensesसखु पे्रररत) प्रवशिसवठी करतो. 

कवयासां्कवररत होतो. परांत ुयवच (Primary) सखुविळेु (अभवर्) 

दःुख होत.े अजुानवलव िवगवार्र असतवांनव दःुख िवले. र् दःुख 

टवळण्यवसवठी शनशककयतव शनर्डतो र् त्यवचे सिथानवलव "ज्ञवन" 

सांबोधतो. तो म्हितो, िलव सखुवसवठी कवांशहही नको. म्हिनु ह े

(शनयत)कवया केर्ळ लोभवपवयी होईल.  

 



िनषु्ट्य पशहल्यव र्गवातनु र्रच्यव र्गवात जवतो. तिी ही श्थशत 

असते. येथे अजुानवचे सखुवच ेज्ञवन फक्त Sensesप्रशित असते. 

र्रच्यव र्गवाचे ज्ञवन नसते. म्हिनु केर्ळ Senses प्रशित सखुवचे 

ज्ञवन केर्ळ अपरेुच नसते, तर दःुखवचे कवरि ठरते. त्यवचे 

"ज्ञवनी"भवष्ट्य ्र्तःलव Comfortable करण्यवसवठी असते. 

यविळेु "ज्ञवन" यव सांदभवात Confusion असते. म्हिनु 

भगर्तगीतव जीर्न यव सांदभवात" ज्ञवन" म्हिजे कवय? यवच े

्पशिकरि दतेे. अजुानवच्यव सिथान भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधल्यव 

जवत.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।(९-३३) 

 

शर्श्व Energyचे manifestaion आह.े िनषु्ट्यवचे जीशर्त तत्र् 

Energy असते, यवचे सवकवर रुप जीर्न असते. यवच Energy चे 

ज्ञवनशर्ज्ञवन ईश्वर(परुुर्ष) र् प्रकृशत(गिु) यवद्ववरव भगर्तगीतेत ्पष्ठ 

केले. As Creator म्हिनु ईश्वरवची प्रकृशतचव अध्यि ही ओळख 

र् अनन्सयभशक्त (अध्यवय ९), ईश्वरवची Creativity, Creation 

शर्भशूत(अध्यवय १०), र्तािवनवतील God'sWill ईश्वरवची 

प्रर्शृत्त(अध्यवय ११) यवप्रिविे ्पशिकरि आलेले आह.े  

 

 



जीर्नशर्कवसवत ईश्वरवचव आश्रय यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख 

Goal, Sustainer, Creator, Dissolution, Supreme, 

Witness, Existence, Friend, Shelter, Seed, 

Imperishable अिी केललेी आह.े  

 

गशतः भतवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत।् 

प्रभर्ः प्रलयः ्थवनां शनधवनां बीजां अव्ययि ्।।(९-१८) 

 

यव ज्ञवनविळेु जीर्नशर्कवसवचव अितृांगिय िवगा बनतो. कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्तचे िहत्र् कळते. शनत्य ईश्वरवचव आश्रय करुन कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त यवलव अनन्सयभशक्त म्हटले.  

 

यवप्रिविे "जीर्नवसवठी ज्ञवन प्रकवि असतो". (जगवने ज्यवची नोंद 

घ्यवर्ी) असव िहत्र्वचव िलुभतू शर्र्षय भगर्तगीतेने घेतलेलव 

आह.े यवचवच अथा "ज्ञवन" यव सांदभवातील confusion िनषु्ट्यवलव 

प्रज्ञवर्वदी (Excuses) बनशर्ते. ही प्रर्शृत्त conditioned होते. 

यविळेु किवाचे िहत्र् कळत नवही. सखुवच्यव र्रच्यव 

र्गवाचे(िवश्वत) दिान होत नवही. म्हिनु भशक्तचे िहत्र् कळत 

नवही.  

 



भगर्तगीतेतील ईश्वरज्ञवन जीर्नवतील ज्ञवनशर्ज्ञवनवची पिुातव 

दिाशर्ते. अन्सयथव शर्ज्ञवनवचव िहवपरु असलव तरी जीर्न यव 

सांदभवातील ज्ञवन अपिुा असते. यव ज्ञवनविळेु किवाचे िहत्र् कळते. 

ईश्वरभशक्तसवठी िवगा दृढ हर्व. म्हिनु सांिय ज्ञवनवने छेदिे र् 

कवयवाद्ववरे योग ह ेरह्य सवांशगतले. अथवात िवश्वत 

सखुवसवठी(सांन्सयवस, िवांशत, शनभायतव, धैया, योग-दःुखवन्सत) भशक्तचे 

रह्य कळते 

 

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसश्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

 

 ****** 

(९-१८) : 

" गशतःभतवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत"्  

(गशत यव सांदभवातील ईश्वरवची ओळख) 

 

ज्यव ईश्वरवचव िनषु्ट्यजीर्नविी सांबांध आह ेत्यव ईश्वरवची शनशित 

ओळख भगर्दगीतव दते आह.े  

िनषु्ट्यविवां सहस्त्रेर्ष ुकशित यतशत शसद्धये। 

यततवि ्अशप शसद्धवनवां कशित ्िवां रे्शत्त तत्त्र्तः।।(७-३) 



 

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनरु्षीं तनुां आशश्रति।् 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि।्(९-११) 

 

 "Que sera sera" यव डोरीस डे ने गवशयलेल्यव गवण्यवत एक 

िलुगी आपल्यव आईलव आपल्यव भशर्ष्ट्यवशर्र्षयी (सुांदर 

होिवर!श्रीिांत होिवर!) शर्चवरिव करते. भशर्ष्ट्य आपल्यव 

अशधकवरवत नसले तरी जे घडवयचे आह ेते होिवरच आहे.  

 

सिवजवत लोक आपल्यव भशर्ष्ट्यवशर्र्षयी उत्सकु असतवत. कवांही 

लोक नशिब, दरै्विी ईश्वरवचव सांबांध जोडतवत. 'नशिबवत जसे 

शलहीले असेल तसे होईल, ईश्वर तिीच बशुद्ध दईेल'. लोक 

ईश्वरवलव इशच्छत फल दिेवरव, कल्यवि करिवरव जवितवत.  

कवांितः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तव।(४-१२) 

शनशितच ईश्वरवची ओळख 'सहुृद'(शहतशचांतक) अिी आहचे.  

गशतःभतवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत।् 

प्रभर्ः प्रलयः ्थवनां शनधवनां बीजि ्अव्ययि।्।(९-१८) 

ईश्वरवची ओळख यव सांदभवात "गशत" हव िहत्र्वचव िब्द यथेे 

आलेलव आह.े गशत म्हिजे जे सवध्य करवयचे आह ेत्यवसवठी 



असलेली प्रर्शृत्त. यविळेु बदल घडुन येतो. अजुान शर्श्वरुप 

पवहतवांनव यवच प्रर्शृत्तलव जवि ुइशच्छतो.  

शर्ज्ञवतिु ्इच्छवशि भर्न्सति ्आद्यां  

 न शह प्रजवनवशि तर् प्रर्शृत्ति।्(११-३१) 

 

अजुानवलव जी घटनव टवळवयची होती, त्यवच घटनेचे दिान त्यवलव 

होते. ही घटनव अशप्रय असली तरी अजुानवच्यव हवतनु "जगतहीतवय 

"कवया घडण्यवची अजुानवलव ही सांशध होती.  

 

त्िवद ्त्र्ां उशत्तष्ठयिो लभ्र्।...  

ियैरै्ते शनहतवः परू्ािेर्। 

शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन।(११-३३) 

रविवयिवत श्रीरविवच्यव जीर्नवत घडलेली र्नर्वसवची अशप्रय 

घटनव असते. पि यवशर्र्षयी यवच ईश्वरगशतचव उल्लखे आलेलव 

आह.े  

कवयासांधी यव सांदभवात म्हटले,  

जहवां सब भवांशत िोर बड कवज।ू 

औरु करै अपरवध ुकोउ और पवर् फल भोग।ु 

अशत शबशचत् भगर्ांत गशत को जग जवनै जोग ु। 



अयोध्यवकवांड(७७) 

िनषु्ट्यवलव शप्रय घटनव सखु दतेे र् अशप्रय घटनव दःुखी करते. 

ईश्वरवची गशत जविल्यविळेु यव घटनेतील दःुख शर्चशलत करीत 

नवही.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

ईश्वरवचव आश्रय म्हिजे शनर्वस, शनधवन, Destination यव 

सांदभवात "अितृत्र्वय कल्पत"े असव जीर्नयवते्चव Standard 

िवगा बनतो. यव िवगवार्र शनष्ट्कविकिा(ईश्वरवलव 

फलसिपाि/सित्र्योग) घडते.  

सवर: 

जीर्नवत सखुसिवधवन हरे्, (िवनशसक) िवांशत हर्ी. यविळेु बशुद्ध 

श्थर असत.े यवच आधवरवर्र अजुान म्हितो, (श्थर) बशुद्ध श्रेष्ठ 

तर किवाचे प्रयोजन किवसवठी? 

सिवजवत ईश्वर सर्ेसर्वा आह ेअसे ईश्वरश्रद्ध जवितो. ईश्वरच 

घडशर्िवरव आह ेतर िनषु्ट्यवच्यव कवयवाचे प्रयोजन कवय?यवचे 

शनशित उत्तर भगर्दगीतते आलेले आह.े  

 ******** 

  



 (९-२२) 

*********************** 

अनन्सयः शचांतयन्सतो िवि ्ये जनवः पयुापवसते। 

तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि।्। 

********************* 

 

(९. २२)/१: 

"अनन्सयवः शचांतयन्सतो िवां ये जनवः पयुापवसते" 

 

सशृिच्यव उत्पशत्तचे िळु ईश्वर(Energy form) आह ेर् यवच 

ईश्वरवचव अांि सर्वांचे हृदय्थवनी आह,े ज्यविळेु जीर्न सांचशलत 

असते. यवद्ववरव एकत्र्वचे ज्ञवन सवशत्र्क ज्ञवन म्हटले आहे. 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवतील शियवांिी यवच ईश्वरवचव सांबांध आह.े हे 

ज्ञवन जविले तर "शर्कवस" सांदभवात भगर्तगीतेतील अनन्सयभशक्तचे 

िहत्र् कळते.  

 

व्यर्हवरवत किवाचव आशथाक हीतसांबांध असतो. कौरर् पवांडर् 

एकच कुटुांब असले तरी त्यवांचे आशथाक हीतसांबांध रे्गळे असतवत. 

यव आशथाक सांबांधवतनुच धिायदु्ध ठरले होते. प्रत्यि किा करण्यवची 



रे्ळ आली असतव अजुान दःुखी होतो. किा(यदु्ध) ठरण्यवपरु्ीही 

"्र्जन" होते. िग आतवच (कृशत करतवांनव) "्र्जन" कवां 

आठर्ले! 

 ्र्जन असले तरी जेथे आशथाक हीतसांबांध असतवत, ती 

Primary Intimacy असत.े आशथाक हीतसांबांध नवही, पि 

्र्जन आह,े ती Secondary Intimacy ठरते. यवच Intimacy 

िळेु दःुखी होतो. किवाचव केर्ळ आशथाक सांबांध आह ेहे जविनु 

्र्तःलव लोभी ठरशर्तो र् शनशककयतेलव त्यवगी ठरशर्ण्यवचव 

त्यवचव प्रयत्न असतो.  

 

अशलकडील कौटुांशबक, सविवशजक शर्र्वदवच्यव िळुविी आशथाक 

हीतसांबांध असतवत. र्व्तर् न श्र्कवरतव सोयी्करपिे यव 

प्रश्नवर्र आदिवाचव पडदव टवकण्यवत येतो. (लोभी शकां र्व त्यवगी 

यवच आधवरवर्र चवांगले, ्र्वशथा असे लेबल लवर्ण्यवत यतेे. 

आशथाक िोर्षिवलव त्यवग ठरशर्ण्यवत येतो. यवच कवरिविळेु कवला 

िवक्साने धिवालवच अफुची गोळी करुन टवकले. ) 

 

खरव प्रश्न लोभी शकां र्व त्यवगी असव नसतो. अजुान शनशककयतेलव 

आदिा ठरशर्तो. ह ेभवष्ट्य जबवबदवरीलव लोभ र् िोर्षिवलव त्यवग 

ठरशर्ल्यवसवरखे असते. यविळेु अज्ञवनवलव ज्ञवनी ठरशर्ण्यवत येते. 



यविळेु खर् यव प्रश्नवर्रच पडदव पडतो. सिवजवची र्वटचवल अिवच 

भ्रिवत चवलत असली तर िळु प्रश्न बवजलुव पडुन व्यथा र्वद 

शनिवाि होतवत. अजुानवसवरख्यव जबवबदवर व्यशक्तने अज्ञवनवलव ज्ञवन 

ठरशर्िे सिवजवलव शहतकवरक नसते. म्हिनु "ज्ञवन" र् "अज्ञवन" 

हव शर्र्षय येथे आलव.  

 

*ज्ञवन 

जीर्नवतील दःुख, अडचिी शर्कवसिवगवातील कवयासांशध असतवत 

पि यवच अडचिीिळेु िनषु्ट्य दःुखी होतो. र्व्तर् न श्र्कवरतव 

सरळ प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य बोलतो. यवच प्रयत्नवत अज्ञवनवलव ज्ञवन 

ठरशर्तो. जीर्नवतील हचे र्व्तर् जविण्यवसवठी भगर्तगीतव 

जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन सवांगते. यवच अनरु्षांगवने ईश्वरज्ञवन जवितो जे 

ज्ञवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े  

 

गशतभातव प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृद ्। 

प्रभर्ः प्रलयः ्थवनां शनधवनां बीजां अव्ययि ्।।(९-१८) 

 

यव ज्ञवनविळेु िनषु्ट्य जीर्नवचव िवश्वत शर्कवसिवगा जवितो. यवच 

ज्ञवनविळेु जीर्नवतील दःुख, अडचिी शर्कवसवतील कवयासांशध 



जवितो. ज्ञवनवने कवयािवगा पक्कव करतो र् कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

करतो.  

 

*भशक्त 

जसे पत्, पषु्ट्प शनषे्ठने ईश्वरवलव सिशपात करतो, तसेच िनषु्ट्य जी 

शियव करतो(यत ्करोशर्ष, अश्नवशस, जहु्वोशि, ददवशस यत ्-९. 

२७)ती सिशपात भवर्वने करि.े हचे कवयवाद्ववरे अनन्सयभशक्तचे रह्य 

आह.े िनषु्ट्य जगत असतवांनव योगिेि त्यवलव चवलर्वर्वच लवगतो. 

कवयवातील पररिविभय त्यवचव शनिय दबुळव करते. ईश्वरज्ञवनवचव 

र्वपर भयिशुक्तसवठी होतो. म्हिनु म्हटले,  

 

अनन्सयवः शचांतयन्सतो िवां ये जनवः पयुापवसते। 

तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्।।(९-२२) 

 

 

 

************* 

 

 



(९-२२)/२ : "योगिेिां र्हवम्यहि ्" 

 अथवात 

 असविवन्सयत्र्वचव िोध 

 (Discovering SELF) 

 

िकुां  करोशत र्वचवलां पांगुां लांघयते शगरीि ्। 

यद ्कृपव त्र्ि ्अहां र्ांद ेपरिवनांद िवधर्ि ्।। 

 

 

Every person born into this world represents 

something new, something that never existed before, 

something original and unique.  

 

"God made me and broke the mold. " 

Jean-Jacques Rousseau 

 

िनषु्ट्यवतील असविवन्सयत्र् जगवत चवांगले बदल घडर्नु आिते. ह े

असविवन्सयत्र् िनषु्ट्यवलव Hero ठरशर्तवत. ह ेअसविवन्सयत्र् प्रथि 

पे्ररिवरुपवने अांतरांगवत जन्सि घतेे. अजुान कुरुिेत्वर्र दःुखी होतो. 



इतर र् अजुान यवांत हव फरक असतो. येथेच अजुानवच्यव 

असविवन्सयत्र्वचव जन्सि होतो. म्हिनु त्यवचव शर्र्षवदही शर्र्षवदयोग 

ठरलव. यवच कवरिवने भगर्तगीतव जगवसिोर आली.  

 

्र्तःच्यव असविवन्सयत्र्वचव िोध घेण्यवसवठी भगर्तगीतव गरुुची 

भशूिकव बजवर्ते. अजुान श्रीकृष्ट्िवलव िहत ्गरुु सांबोधतो.  

शपतव अशस लोक्य चरवचर्य। 

त्र्ि ्अ्य पजुि गरुुः गररयवन ्।(११-४३) 

 

िेक्सपीयर म्हितो, सविवन्सय खवण्यवसवठी जगतो, असविवन्सय 

जगण्यवसवठी खवतो. भगर्तगीतव जीर्न जगण्यवच्यव यव दोन 

पवतळी(Survival र् श्रेष्ठ) ्पि करत,े ज्यवत किा ह ेसवधन ठरते. 

Survival पवतळीर्र दःुख असते र् पररिविभयवने अजुान दःुखी 

होतो. र् द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत अडकतो. असविवन्सयवसवठी हचे दःुख 

Stepping stone ठरते. र् हचे ज्ञवन भगर्तगीतव दतेे.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्। 

 

ितृ्यनुांतर दहे पांचिहवभतूवत शर्शलन होतो ह ेिनषु्ट्य जवितो. पि 

आत्िव(Live Energy) ईश्वर तत्र्वत शर्शलन होते, हचे तत्र् 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्रोत आह.े यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव ्पष्ठ करते.  



ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते। 

 

िवठ िवतीचव िोध घते नवही. िवतीचे गिु त्यवांत असतवत. अांततः 

िवतीत शर्शलन होते. तद्वत यव जीर्नवचे िळु ईश्वरतत्र् आह,े 

अांततः त्यवत शर्शलन होते. म्हिनु जगण्यवचव िवगा अितृांगिय 

ठरतो. र् यविळेु Survival पवतळीर्रील दःुख त्यवलव हरशर्त 

नवही. त्यव दःुखवचे Stepping stone करतो र् उच्च दवलनवत 

प्रर्ेि करतो.  

 

अनन्सयः शचांतयन्सतो िवि ्ये जनवः पयुापवसते। 

तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि।्।(९-२२) 

 

Survival Level िध्ये योगिेि िहत्र्वचव असतो. हीच दृशि 

असते. तर उच्च पवतळीर्र दृशि बदलते. ्र्तःचे असविवन्सयत्र् 

अनभुर्त असतो, शसद्ध करीत असतो.  

 

Knowing others is wisdom, knowing yourself is 

Enlightenment.  

Lao Tzu 



 ***** 

 

(९-२२) : 

"तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्" 

(श्रेष्ठ जीर्न ) 

 

"The meaning of life is not simply to exist, to 

survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to 

conquer. " 

-Arnold Schwarzenegger 

 

कवया ह ेिवनर्ी शर्कवसवचे िखु्य सवधन आह.े हव भगर्द्गीतेचव 

सांदिे आह े. ससुां्कृत िनषु्ट्य आपली कवयािितव, ज्ञवन, आपलव 

आनांद(सखुदःुख) आशि नीशतचे अनसुरि करुन ्र्तःलव कवयारत 

ठेर्तो.  

 

 अजुानवलव आपले र्चनबद्ध शनयतकवया ्र्धिवाचरि यव नवत्यवने 

करवयचे होते. िस्त्र चवलर्ण्यवची रे्ळ आली होती. त्यवर्ळेी 

अजुान म्हितो, िलव कोित्यव खिुि्कर् यवांिी लढवयचे आह?े 



एकदव िी शनरीिि करतो. पि पवशहल्यवर्र दसुर् यवच ििी दःुखी 

होतो. दःुख टवळण्यवसवठी शनयतकवयवालव पवप शसद्ध करतो. अथवात 

येथे प्रश्न उभव ठवकतो.  

१. हव अजुानवचव चवांगलेपिव आह ेशक किकुर्तपिव?अथवात 

श्रेष्ठत्र् शक कशनष्ठतव? 

२. धिा/नीशतच्यव सांदभवात(Morality) योग्य शक अयोग्य? 

३. ज्ञवनवचे सांदभवात ज्ञवनी शक अज्ञवनी? 

 

शर्कवसवसवठी कवया, ज्ञवन शर्ज्ञवनवची आर्श्यकतव असते. यव 

सांदभवात, जसव अजुान धिवाच्यव भशूिकेलव अधिा ठरशर्तो. तसेच 

सिवजवतील धिवाच्यव भशूिकेस सतत आव्हवन शदले जवते.  

 

 -िवक्साने धिवालव अफुची गोळी म्हटले? 

 - धिवाच्यव नवर्वखवली रक्तपवत होतो? 

 - शर्कवसवसवठी कवया हरे् असते पि किा टवळून भोंदबुवबव 

लोकवांच्यव िवगे धवर्तवत? 

  

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े अज्ञवनविळेु अांध शर्श्ववस र्वढतो?यव 

सांदभवात भगर्द ्गीतव कवय म्हिते?ह ेपवहिे िहत्र्वचे ठरते. 



भगर्तगीतव चवांगलेपिव/श्रेष्ठ, धिा/नीशत, ज्ञवन यव सर्ा िदु्यवर्र 

प्रकवि टवकते.  

 

 

१. धिा भशूिकव:(योग्य-अयोग्य नीशत) 

 

 शर्कवस कवयवाने होत असतो. कवया टवळण्यवसवठी अजुान ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिवाचव आश्रय करतो.  

 अजुान म्हितो, िलव कवहीही नको आह ेआशि ह ेकवया केल्यवने 

िलव नरक शिळेल.  

भगर्तगीतव म्हिते, धिाज्ञवन िनषु्ट्यवलव ्र्धिा दतेे. हव ्र्धिा 

(योग्य-अयोग्य यवांतील)Tiebreaker असतो.  

 

रविवयिवत यवलव धिागशत म्हटले आह.े भरतवलव रवज्य र् 

श्रीरविवलव र्नर्वस असे दोन र्र Execute करण्यवची जबवबदवरी 

दिरथ िहवरवजवर्र येते. श्रीरविवलव ह ेकळतवच शपत्यवची 

िकुसम्िशत जविनु र्नर्वसवचव श्र्कवर होतो. यवलव धिागशत 

म्हटले आह.े  

धरि धरुरन धरिगशत जवनी। कहउे िवतसुन अशत िदृ ुबवनी। 



शपतव दीन्सह िोह ेकवनन रवज।ूजहवां सब भवांशत िोर बडे 

कवज।ू।(अयोध्यवकवांड ५२/३) 

अथवात श्रीरवि ्र्तःचव ्र्धिा म्हिनु र्नर्वस श्र्कवरतवत. हव 

्र्धिा श्रीरविवसवठी Tibreaker ठरतो.  

(इतर बांध ुसोडुन िलवच रवज्यवशभरे्षक कवां? हव श्रीरविवसवठी Tie 

असतो. ) 

नर् गयांद ुरघबुीर िन ुरवज ुअलवन सिवन। 

छूट जवशन बन गर्न ुसशुन उर अनांद ुअशधकवन।।(अयोध्यवकवांड 

५१) 

अथवात श्रीरविवचे िन पकडलेल्यव हत्तीसवरखे र् रवज्यवशभर्षेक 

कवांटेदवर सवखळीसवरखे असते. र्नगिन ऐकल्यवर्र बांधनवतनु 

सटुुन िन आनांदीत होते.  

 

जीर्नवत िांकव शनिवाि करिवरे सांघर्षा दरू करण्यवसवठी ्र्धिा 

Tibreaker ठरतो. म्हिनु श्रीकृष्ट्ि म्हितवत,  

हतो र्व प्रवप््यशस ्र्गां शजत्र्व र्व भोिसे िहीि।्(२-३७) 

 

 

२. ज्ञवनवची भशूिकव: 



 

जीर्नवच्यव प्रर्वसवबद्दल िांकव असतवनव, शकां र्व करवयचे नसल्यवस 

िनषु्ट्य Excuses बोलतो. ही सविवन्सय सांर्य िवनर्वांिध्ये आढळून 

येते . इतरवांनी कवय करवर् ेह ेिवत् उत्सकुतेने बोलत असतो पि 

जेव्हव ्र्त:ची जबवबदवरी असते तेव्हव शनशित्त बोलले जवते. 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी िवत् ज्ञवनवचव र्वपर होतो. 

सिवजवत प्रज्ञवर्वदवची सांर्य असते. र् यवचिळेु शटकवही होतवत. 

यवसांदभवात "इतरवांच्यव डोळ्यवतील कुसळ शदसते पि ्र्तःच्यव 

डोळ्यवतील िसुळ शदसत नवही. "अिी प्रशसद्ध म्हि आहे.  

 

म्हिनु भगर्तगीतव र्तािवनवतील ज्ञवन यव सांदभवात प्रज्ञवर्वद vs 

ज्ञवन हव भेद ्पि करते. ज्ञवन िवगवातील सांिय शिटशर्ण्यवसवठी 

असते. ज्यविळेु कवयवाचव एकशनिय होतो. यवलव भगर्तगीतव ज्ञवन 

म्हिते. अजुानवच्यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधते.  

 

 योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

 

 ३. चवांगलेपिव/श्रेष्ठ : 

 



 चवांगलेपिव दबुळव ठरु नये हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े अजुान 

प्रज्ञवर्वदवद्ववरे आपि सवशत्त्र्क/आदिा आहो असे दिाशर्तो. ही 

दबुालतव असते. यवच अज्ञवनवतनु िकु्त होण्यवसवठी अध्यवत्िज्ञवन 

सवांशगतले. प्रकृशत(सत, रज, ति गिु) र् परुुर्ष (-परुुर्षोत्ति) यवचे 

सशर्ज्ञवन ज्ञवन सवांशगतले. यवच सांदभवाने आत्िव-परिवत्िव असे 

ईश्वरवचे ज्ञवन, आत्िोन्सनशतचे ज्ञवन आले. बांधन-िोि िवस्त्र 

सवांशगतले. चवांगलेपिवचव सांबांध दरै्ीगिु, प्रकृतीतील सतगिु 

यवांचेिी दिाशर्लव आह.े  

 

िनषु्ट्यवचे श्रेष्ठत्र् यव सांदभवात सांदिे आह,े  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

ते द्वन्सद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

श्रेष्ठवांचव िवगा पक्कव (द्वन्सद्विोहिकु्त) असतो.  

 

सविवन्सय लोक योगिेिवसवठी(Survival)जगत असतवत. तर 

श्रेष्ठवांचव योगिेि ईश्वर चवलर्तो.  

अनन्सयः शचन्सतयन्सतो िवि ्ये जनवः पयुापवसते। 



तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्।।(९-२२) 

 

 

सवर : 

  

"To live is to suffer, to survive is to find some 

meaning in the suffering. " 

Friedrich Nietzsche 

अपांग असनूही हलेन केलर नोबेलशर्जेतव बनली. हव इशतहवस 

आह.े िविसवची कवयािक्ती, त्यवचे जीर्निलु्य, सकवरवत्िक 

शर्चवरसरिी ही त्यवची सांपत्ती आह.े ही सांपत्ती दरै्ी गिुवांनी यकु्त 

असे भगर्तगीतेत ्पि केले आह.े ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ असते, 

अज्ञवनविळेु अजुानवचव चवांगलेपिव, शर्द्वत्तवही दबुळी ठरते तेंव्हव 

भगर्तगीतव िवगादिान करते ह ेकशथत चवांगल्यव लोकवांनी र् शर्द्ववन 

लोकवांनी लिवत घेतले पवहीजे.  

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 

 ******* 

  



 (९-२३) 

 

************************* 

येअशप अन्सयदरे्तव भक्तव यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः। 

तेअशप िविेर् कौन्सतये यजशन्सत अशर्शधपरू्ाकि ्।। 

************************* 

 

(९-२३): 

 

"येअशप अन्सयदरे्तव भक्तव यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः" 

(जीर्नशर्कवसिवगवात ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांचव सिन्सर्य) 

 

* ईश्वर र् ईश्वरवची भशक्त : 

 िनषु्ट्यजीर्नवत बांधन-िोि यव सांदभवात शर्श्वचवलक ईश्वरवची 

ओळख भगर्दगीतव दते आह.े  

 

कवङ््कितः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः।(४-१२) 

 

येअशप अन्सयदरे्तव भक्तव यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः। 



तेअशप िविेर् कौन्सतये यजशन्सत अशर्शधपरू्ाकि ्।।(९-२३) 

 

अर्जवनशन्सत िवि ्िढूव िवनरु्षीं तनुां आशश्रति ्। 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि।्(९-११) 

 

दरे्तव र् ईश्वर यवांतील भेद भगर्दगीतव ्पि करते. सिवजवतील 

दरे्तवांची भशक्त करिवरे ईश्वरश्रद्ध असतवत. दरे्तवांनव िनषु्ट्यरुपवत 

(ईश्वरवलव)जवितवत. तर अव्यय ईश्वरवचे शचांतन करण्यवसवठी 

ईश्वरवच्यव ठळक शर्भशूतांची ओळख भगर्दगीतव दतेे.  

 

यत यत शर्भशूत ित्सत्त्र्ां श्रीितां उशजाति ्एर् र्व।(१०-४१) 

यव ईश्वरवची भशक्त किवाद्ववरे अनन्सययोगवने होत असते.  

 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।(१२-६) 

 

व्यर्हवरवत किा सकवि असते. तर ईश्वरवच्यव भशक्तसवठी शनष्ट्कवि 

किा हरे्. यवांत (ईश्वर)ज्ञवनविळेु कवयवाचव एकशनिय होतो. 

किा/किाफल ईश्वरवलव सिशपात करिे ह ेभशक्तचे ्र्रुप असते.  



 

*किा : 

 

भगर्दगीतेने जीर्नवत ज्ञवन र् किा यव दोन्सही सांदभवात पवरदिाकतव 

आिली आह.े अजुान दःुखी िवल्यवर्र ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी आपल्यव शनयतकवयवालव अधिा ठरशर्तो. यव कशथत 

ज्ञवनवलव प्रज्ञवर्वदी ज्ञवन सांबोधले आह.े प्रत्यिवत ज्ञवन 

प्रकविवसिवन असते. अांधवर दरु करते. सांियिकु्त करते. ज्ञवनी 

असिे म्हिजे कवयवाचव एकशनिय असतो. शनत्य ज्ञवनवचव आश्रय 

असतो. ज्ञवन यवच सांदभवात ईश्वरवचव शनत्य आश्रय, बशुद्धयोग हव 

सांदिे आह.े यविळेु जीर्निवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. 

कवयवाचव एकशनिय असतो, शर्चशलत होत नवही. शर्श्ववसवने 

िवगाििि होते.  

बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य िद ्शचत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

 

अथवात ईश्वरश्रद्ध व्यशक्त ईश्वरवची ओळख ज्ञवन यव सांदभवात जविनु 

व्यर्हवरवत ईश्वरवची भशक्त सवध्य करतो.  

 



ईश्वरवचव शनत्य आश्रय र् त्यवची भशक्त यवसवठी भशक्त, ज्ञवन र् किा 

यवांचव जीर्नशर्कवसिवगवात सिन्सर्य सवध्य होतो. व्यर्हवरवतील 

सकवि कवया शनष्ट्कवि कवयवात Transform होते.  

 

*सवर : 

िनषु्ट्यवचे कतृात्र्च जगवत इशतहवस घडशर्ते. कतृात्र्/किा यव 

सांदभवात १. Devotion/Integrity (ईश्वर) भशक्तने सवध्य होते. २. 

कवयाशनिय (ईश्वर)ज्ञवनवने सवध्य होतो. ३. शर्चशलत न होिे ही 

िशक्त दःुखवन्सत िशक्त असते. सित्र्योगवने यव िशक्तची सवधनव 

होिे ह ेशनष्ट्कवि किवाचे सवध्य असते.  

 

 *********** 

  



 (९-२४) 

************************* 

अहां शह सर्ायज्ञवनवां भोक्तवां च प्रभःु एर् च। 

न त ुिवि ्अशभजवनशन्सत तत्त्रे्न ्अतः च्यर्शन्सत ते।। 

************************* 

 

(९-२४) : 

"अहां शह सर्ायज्ञवनवां भोक्तव च प्रभःु एर् च" 

(जीर्नवची उच्च पवतळी) 

 

जीर्नवची उच्च पवतळी: 

 

जीर्नवच्यव सविवन्सय पवतळीर्र जविर्त असलले्यव अडथळ्यवर्र 

िवत करण्यवसवठी जीर्नवची उच्च पवतळी जवििे आर्श्यक 

असते. जे फक्त ्र्तःच्यव योगिेिवसवठी जगतवत, ते जीर्नवची 

उच्च पवतळी जवित नवही. यविळेु अडचिीत सवपडतवत. यवलव 

भगर्दगीतव बांधन/द्वन्सद्वर्ि अर््थव सांबोधत आह.े  

 



"Everyone is handed adversity in life. No one's 

journey is easy. It's how they handle it that makes 

people unique. " 

-Kevin Conroy 

 

जिी एखवदी सां्थव चवलते, तसे यव सशृिचे चि अव्यवहत सरुु 

असते. (शर्श्ववचे सांचलन सरुु असते. )िनषु्ट्य आपल्यव 

्र्भवर्शनयत किवाने यव चिप्रर्तानवलव सहकवया करीत असतो. 

यवच किाप्रशियेलव यज्ञ, ईश्वर(अध्यि) यव तत्र्विी भगर्दगीतेने 

जोडलेले आह,े ज्यविळेु िनषु्ट्य जीर्नवच्यव उच्च पवतळीर्र 

जगण्यवस सिथा होईल.  

 

यज्ञ: 

िनषु्ट्यवच्यव ्र्तःच्यव िवगवाच ेव्यर््थवपन, शर्शर्ध सिहुवचे 

व्यर््थवपन शर्श्ववच्यव व्यर््थवपनवतील सशिय भवग असतो. 

िनषु्ट्यवचे कवया १. ्र्तःचव योगिेि चवलशर्िे २. 

सिहुशर्कवसशप्रत्यथा कवया ३. सशृिचिप्रर्तानवसवठी कवया यव सर्ा 

कवयवाची पतुातव व्हवर्ी यव हतेनेु "यज्ञ" यव िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

यज्ञवथवात किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधन:। 

तदथां किा कौंतये िकु्तसांगः सिवचर।(३-९) 



 

शर्श्ववच्यव आरांशभ यज्ञ किवाच ेप्रयोजन दरे्तवपजुन यवसवठी होते. 

शनसगवातील शर्शर्ध दरे्तव र् लोक यवांनी पर्पर सहकवया सवध्य 

करवरे् हव यज्ञवचव हते ुहोतव,  

सहयज्ञवः प्रजव सि्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशतः।(३-१०) 

...  

पर्परां भवर्यन्सतः श्रयेः परि ्अर्वप््यथ।(३-११) 

यज्ञ किवाने सशृिचिप्रर्तान होते यवचव अथा र्तािवनवत यज्ञकिा 

सशृिचिप्रर्तानवत सहकवया सवधिवरे असते.  

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविो िोघां पवथा स जीर्शत।(३-१६) 

भगर्दगीतेने यज्ञवतील अशग्न र् हर्न (सिपाि) यव तत्र्वचव 

उपयोग शनष्ट्कवि किा/सिशपात कवया यवसवठी व्यर््थवपनवत 

केलेलव आह.े  

 

दरे्तव-ईश्वर 

र्तािवनवत ईश्वरश्रद्धव असलेले दरे्तवपजुन करीत असतवत. 

भगर्दगीतेत ईश्वरवची ओळख ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे आधवरवर्र अव्यक्त, 

सशृिचव अध्यि अिी शदलेली आह.े जसे एखवद्यव सांघटनेचव, 



सां्थेचव अध्यि असतो, ्र्तः कवांही करीत नवही तरी त्यवच्यव 

भशूिकेलव सर्ोच्च अश्तत्र् असते. जसे अध्यिवसवठी सांपिुा 

सांघटनव रवबत असते, तसेच जि ुशर्श्व ही सांघटनव ईश्वरवसवठी 

रवबत असते. यव सशृित यज्ञरुपवने किा घडत असतवत. यव सर्ा 

यज्ञवचव भोक्तव अध्यि(ईश्वर) असतो.  

 

अहां शह सर्ायज्ञवनवां भोक्तव च प्रभःु एर् च। 

न त ुिवि ्अशभजवनशन्सत तत्रे्न ्अतः च्यर्शन्सत ते।(९-२४) 

 

दरे्तवपजुनवशनशित्त जे यज्ञ होतवत त्यवचव भोक्तव ईश्वरच असतो. जे 

ईश्वरवलव न जवितव अन्सय दरे्तवांनव श्रदे्धने भजतवत ते अप्रत्यिपिे 

ईश्वरवचीच भशक्त करतवत. पि िवस्त्र जवित 

नसल्यविळेु(अशर्धीपरु्ाक) यव (आत्िोन्सनशत, अितृत्र्वय कल्पते) 

िवगवार्रुन घसरतवत.  

 

जे ईश्वरवची अध्यि ही अव्यय ओळख जविनु ईश्वरवचव आश्रय 

करुन (यज्ञकिा, सिपाि, शनष्ट्कवि कवया) भशक्त करतवत, यवलव 

अनन्सयभशक्त म्हटले आह.े तो जीर्नवच्यव उच्च पवतळीर्र कवयारत 

असतो.  

 



अनन्सयवः शचांतयन्सतो िवां ये जनवः पयुापवसते। 

तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्।(९-२२) 

******** 

 

(९-२४): 

"न त ुिवि ्अशभजवनशन्सत तत्त्रे्न ्अतः च्यर्शन्सत ते" 

(जगण्यवची आध्यवशत्िक पवतळी र् त्यवचे अज्ञवन) 

व्यर्हवर आशि अध्यवत्ि यवचव िध्य धिवाने सवधलेलव असतो. 

पवांडर्वांनव न्सयवय शिळिे हव व्यर्हवर होतव. हव व्यर्हवर कौरर्वांनव 

िवन्सय नव्हतव म्हिनु धिायदु्ध (External battle )ठरले. प्रत्यि 

यदु्धवचे रे्ळी हव व्यर्हवर अजुानवलव िवन्सय िवलव नवही. यवचवच 

अथा व्यर्हवर, धिा यवद्ववरे प्रश्न सटुलव नवही तेंव्हव अध्यवशत्िक 

यदु्धवचव (Internal battle) शर्र्षय आलव.  

व्यर्हवरवत बवह् (External ) सहकवया असते. पि Internal 

battle िध्ये एकटव असतो. It is your own response to 

situation. यदु्धवचे रे्ळीच अजुानवलव दःुख िवले. शनशककय होिे 

हव त्यवचव ्र्तःचव Response होतव.  

Response 



जीर्न जगण्यवच्यव दोनच पवतळी िहत्र्वच्यव आहते . १ 

व्यवर्हवररक पवतळी २. आध्यवशत्िक पवतळी  

कवयवात सांिय आलव तर ्र्तः िवघवर घेतो. व्यर्हवरशसशद्ध िवली 

नवही तर सिथान करिे, दोर्षवसवठी बवह् श्थतीलव कवरि धरिे 

अथवात दोर्षवचे खवपर जगवर्र फोडिे, पररश्थशतर्र फोडिे ही 

व्यर्हवरपवतळीच असते. अथवात जेथे इतरवांनव जबवबदवर धरण्यवत 

येते ती व्यर्हवरपवतळी असते . अजुानवने ्र्तःलव लोभी ठरशर्ले 

अथवात जबवबदवर ्र्तःलव धरले. यवचवच अथा त्यवलव 

आध्यवशत्िक पवतळीची गरज भवसली.  

 

ईश्वरभक्त र् जीर्नवची आध्यवशत्िक पवतळी (Higher level): 

 

आध्यवशत्िक पवतळी Self Help असते. भगर्तगीतव यवलव 

अनन्सयभशक्त सांबोधते. ईश्वरश्रद्ध दरे्तवांनव भजतवत. पि ईश्वरवची 

"शर्श्ववचव अध्यि" ही ओळख जवित नसल्यविळेु अनन्सयभशक्त 

शकां र्व जीर्नवची आध्यवशत्िक पवतळी जवित नवही, ज्यव 

पवतळीर्र किा ईश्वरवलव सिशपात होते. अथवात शनष्ट्कवि किवाचे 

िवस्त्र जवितो.  

अहां शह सर्ायज्ञवनवां भोक्तवां च प्रभःु एर् च। 

न त ुिवि ्अशभजवनशन्सत तत्त्रे्न ्अतः च्यर्शन्सत ते।।(९-२४) 



ईश्वरच सर्ा सिृीच्यव प्रर्तानचिवतील यज्ञकिवाचव भोक्तव असतो. 

म्हिनु सिपाितत्र् िहत्र्वचे आह.े हचे सिपाि तत्र् जविले तर 

शनष्ट्कवि कवया घडते. पि यवच सिपाितत्र्वच्यव अज्ञवनविळेु र्रची 

पवतळी गवठु िकत नवही. अथवात ज्यव पवतळीर्र आह ेतेथेच 

रवहतो.  

सवर :आध्यवशत्िक पवतळीर्र जगिे (अितृत्र्वय कल्पते) हव 

प्रत्यिवतील ्र्तःचव अनभुर् असतो. यवच(र्रच्यव) पवतळीर्र 

येण्यवसवठी भगर्तगीतव ज्ञवन आह.े यव पवतळीर्र योगयकु्त असतो. 

त्यवलव कोितेही बवह्ज्ञवन शर्चशलत करीत नवही.  

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन ्। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 

"Nothing else so destroys the power to stand alone 

as the habit of leaning upon others. If you lean, you 

will never be strong or original. Stand alone or bury 

your ambition to be somebody in the world. " 

Orison Swett Marden 

 

 ******* 

  



(९-२७) 

*********************** 

यत ्करोशर्ष यत ्अश्नवशस यद ्जहु्वोशर्ष ददवशस यत ्। 

यत ्तप्यशस कौंतये तत्कुरुष्ट्र् िद ्अपािि ्।। 

************************* 

 

(९-२७): 

"यत ्तप्यशस कौंतेय तत्कुरुष्ट्र् िद ्अपािि ्" 

(अनन्सयभशक्त:Higher level of living) 

 

 

*जीर्न र् त्यवचे ईश्वरविी नवते.  

 

"No other planet in the solar system is a suitable 

home for human beings; it's this world or nothing. 

That's a very powerful perception. " 

 

भगर्तगीतेत िनषु्ट्य र् ईश्वर यवांचे नवते ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि केले. 

ईश्वरवसवठी सर्ा सवरखे आहते पि जे ईश्वरभवर् 



जविनु(सर्ाभतूशहतेरतः) ईश्वरवलव भजतवत तेच यव नवत्यवची 

शदव्यतव जवितवत.  

"प्रत्येक िनषु्ट्यवलव शर्कवसवची सांधी यव जगी शिळवलेली असते. 

"हचे सत्य highlght करण्यवसवठी दरुवचवरी शकां र्व पवपयोनीिध्ये 

जन्सिवलव आलव असेल तरी (अनन्सयिवगवार्रील) ईश्वरभशक्तने पवर्न 

होतो, सवध,ु धिवात्िवच ठरतो. असव खवस उल्लेख भगर्तगीतव 

करते.  

 

अशपचते्स ुदरुवचवरो भजशत िवि ्अन्सयभवक्।(९-३०) 

......  

शिप्रां भर्शत धिवात्िव िश्वत ्िवांशतां शनगच्छशत। 

कौंतेय प्रशतजवनीशह न िे भक्तः प्रिश्यशत।।(९-३१) 

िवां शह पवथा व्यपआशश्रत्य ये अशप ्यःु पवपयोनयः।(९-३२) 

.....  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

*जीर्न कठीि शक शर्कवससांशध?: 

(Shifting Perception) 



यव दःुखवलयवत िनषु्ट्य जन्सिवलव आलेलव आह ेम्हिनु 

ईश्वरप्रवशिसवठी भजिे असव उल्लेख आलेलव आहे. यवद्ववरे जीर्न 

जगण्यवची (प्रवकृशतक र् सां्कवरीत -अनन्सयभशक्त) पवतळी ्पि 

होते.  

१. प्रवकृशतक level र् २. अनन्सयभशक्तची level: "अितृत्र्वय 

कल्पते" 

 

िनषु्ट्य दःुखी, शचांतवग्र्त असतो कवरि तो प्रवकृशतक (प्रकृशतर्ि) 

पवतळीर्र जगत असतो. अजुान दःुखी होतो. र् शर्कवस थवांबतो. 

जीर्न कठीि र्वटते. हचे Perception असते. " येथे जीर्न 

कठीि शक शर्कवससांधी?"हव प्रश्न येतो. ज्ञवनवनेच Perception 

बदलते.  

 

"नजरको बदलो नजवरे बदल जवयेंगे।" 

"The difference between average people and 

achieving people is their perception of and response 

to failure. When we shift our perception, our 

experience changes. " 

 

*शर्कवस (Action) : 



 

अनन्सयवः शचन्सतयन्सतो िवि ्ये जनवः पयुापवसते। 

तेर्षवां शनत्य अशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्।।(९-२२) 

 

ईश्वरश्रद्धव असली तरी जीर्नवची उच्च पवतळी (Higher 

consciousness, अनन्सयभशक्त) र् दरे्तवभशक्त यवांतील भदे येथे 

्पि होते.  

 

येअशप अन्सय दरे्तवभक्तव यजन्सते श्रद्धयवशन्सर्तवः।(९-२३) 

...  

न त ुिवि ्अशभजवनशन्सत तत्रे्न अतः च्यर्शन्सत ते।।(९-२४) 

 

"िोि" यव सांदभवात जीर्नवची उच्च पवतळी िहत्र्वची असत.े 

जीर्नवची प्रवकृशतक पवतळी र् शर्कवसवसवठी अनन्सयभशक्तची 

"अितृत्र्वय कल्पते" पवतळी, यव दोन्सही पवतळीिध्ये कवया सवधन 

(Common) असते. कवयवाचव एकशनिय असतो. सिपाि अथवात 

शनष्ठव असते.  

 

यत ्करोशर्ष यत ्अश्नवशस यद ्जहु्वोशर्ष ददवशस यत ्। 



यत ्तप्यशस कौंतये तत्कुरुष्ट्र् िद ्अपािि ्।।(९-२७) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

 

"Perception" is an important mediating cognitive 

process through which persons make interpretations 

of the stimulus or situation they are faced with. Four 

distinctive tools that can help to shift our 

perceptions in a positive way: 

*Removing the Emotion: 

*Consciously Searching for the Positives:  

*Focus on Shifting the Perception & Overcoming 

the Problem: 

 *Action:  

 

 ****** 

 (९-२८) 

************************** 

िभुविभुफलैः एर्ां िोक्ष्यसे किाबांधनै:। 



सांन्सयवसयोगयकु्तवत्िव शर्िकु्तो िवि ्उपैष्ट्यशस। 

************************** 

 

(९-२८): 

" िभुविभुफलैः एर्ां िोक्ष्यसे किाबांधनै:" 

(बांधन -िोि) 

 

किा जीर्नशर्कवसवचे सवधन आह ेर् शर्कवसवचव आधवर बांधन-

िोि आह.े हव भगर्दगीतेचव िखु्य सांदिे आह.े म्हिनु किाबांधन 

हव िब्द आलेलव आह.े  

किाबांधन यव िब्दवत 

 १. किा योग्य शक अयोग्य हव द्वन्सद्व असतो.  

 २. किाफल िभु- अिभु, यि-अपयि हव द्वन्सद्व असतो.  

हव द्वन्सद्वच बांधन असते. अथवात Attachment असते. यवच 

किाबांधनवतनु िशुक्तसवठी भगर्दगीतेत शर्शर्ध सांदभा आलेले 

आहते.  

 

* यज्ञकिा: 

यज्ञवथवात ्किािोअन्सयत् लोकोअयां किाबन्सधनः।(३-९) 



अथवात यज्ञवचे तत्र् र्वपरुन (ईश्वरवलव)किासिशपात करिे.  

 

*बशुद्धयोग : 

बदुध््यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

(किायोग ) 

 

*अनन्सययोग: 

 

िभुविभुफलैः एर्ां िोक्ष्यसे किाबांधनै:। 

सांन्सयवसयोगयकु्तवत्िव शर्िकु्तो िवि ्उपैष्ट्यशस।(९-२८) 

 

शर्श्वसांचलन करिवर् यव ईश्वरवचे िनषु्ट्यविी जर्ळचे नवते असते. 

ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात सशृिचव अध्यि ही ईश्वरवची ओळख आह.े 

त्यवचवच अांि Consciousness/Mind िी सांबांधीत आह.े  

िनःर्षष्ठवशन इांशद्रयवशि प्रकृशत्थवशन कर्षाशत।(१५-७) 

 

 शर्श्वसांचलन करिवरव हव ईश्वर सर्वांसवठी सवरखव आह.े पि जो यव 

ईश्वरवलव जवितो, तो अनन्सयभशक्त(शनत्य ईश्वरविी जोडललेव) 

करतो. यवांत सिपाि असते.  



 

यत्करोशर्ष यदअश्नवसी यत ्जहुोशर्ष ददवशस यत।् 

यत्तप्यशस कौन्सतये तत्कुरुष्ट्र् िदअपािि ्।(९-२७) 

 

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ु... िशय ते तेर्ष ुच अशपअहां।(९-२९) 

 

जो यव ईश्वरवलव भजतो, त्यवच्यविी ईश्वरच नवते जोडतो, त्यवच्यव 

हृदयवतील अज्ञवन दरु करतो. त्यवच्यवप्रत पोहोचण्यवचव िवगा 

दिाशर्तो. अज्ञवन दरु करिवर् यव यव शर्िेर्ष कृपेलव बशुद्धयोग 

सांबोधले आह.े अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य ह ेज्ञवन जवित नवही म्हिनु िोह 

असतो. र् बांधनवच्यव जवळ्यवत सवपडतो.  

 

सखुवसवठी िनषु्ट्य जगत असलव तरी त्यवची दःुखविी गवांठ पडते. 

यवच दःुखी अर््थेर्र िवत करण्यवचे अज्ञवन असल्यविळेु अजुान 

शनयतकिाच टवळतो. "नव रह ेबवांस नव बजे बवांसरुी". पि ्र्तःची 

प्रशतिव आदिा शदसण्यवसवठी आर्जुान ज्ञवन सवांगतो.  

 

एकीकडे अडचिीर्र िवत करण्यवचे ज्ञवन नसते, यविळेु ्र्तः 

शनिाय घेर् ुिकत नवही तर दसुरीकडे ज्ञवन सवांगतो. ही जिी 



अजुानवची भशूिकव असते, तिीच सिवजवतील ही सविवन्सयवची 

(Herd ) भशुिकव असते.  

 

अजुान िवगवात अडकतो पि आपि अडकलो नवही तर ज्ञवनी 

आहो ह ेदिाशर्ण्यवसवठी Judgement thinking र्वपरतो. 

र्व्तर् श्र्कवरीत नवही. र्तािवनवतील र्व्तर् श्र्कवरिे यवलव 

तत्त्र्रे्त्यवांनी Awakening म्हटले आह.े  

 

“Awakening begins when a man realizes that he is 

going nowhere and does not know where to go. "  

-G. I. Gurdjieff 

िनषु्ट्यजीर्न केर्ळ Survival सवठी नवही, तर यव जीर्नवची 

Master भशूिकेची ओळख भगर्दगीतव करुन दते आह.े र् 

यवचसवठी ईश्वरवची(ज्यवचे िनषु्ट्यविी नवते आह)े ओळख करुन दते 

आह.े शनिाय िनषु्ट्यवलव करवयचव आह.े  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६६) 



 

 

सवर : 

"ज्यव िवश्वतविी िनषु्ट्यवचे नवते आह(ेज्यविळेु िनषु्ट्य जीर्ांत 

असतो)त्यव ईश्वरविी नवते जोडले, त्यवचव अशधकवर िवन्सय केलव 

तर तोच िवगा दवखर्तो. कवरि त्यवलवच Address(तद ्धवि परिां 

िि) िवहीत असतो. " 

हवच भगर्दगीतेचव सांदिे आह.े  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

 ******** 

  



(९-२९) 

*********************** 

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्योअश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।। 

************************* 

 

(९-२९) /१: 

"सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्योअश्त न शप्रयः" 

 

ईश्वरवचे अश्तत्र् जवििे शकां र्व न जवििे, हव िनषु्ट्यवचव प्रश्न आह,े 

ईश्वरवचव नवही. तसेच ईश्वर Private property नवही, तो सर्वांच्यव 

हृदयी श्थत आह.े ईश्वरवसवठी सर्ा सिवन आहते. ईश्वरवलव सशृिचव 

अध्यि जविनु जो श्रदे्धने अव्यय ईश्वरविी नवते जोडतो त्यवचेिी 

ईश्वरवने नवते जोडलेले असते. येथे भगर्तगीतव िवांशतकवरक 

र्क्तव्य करीत आह.े  

 

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्योअश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।। 

अशपचेत ्सदुरुवचवरो भजते िवि ्अन्सयभवक् । 



सवधःु एर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतो शह सः।।(९-३०) 

 

पशतत असलव तरी तो सदु्धव अनन्सय भशक्तद्ववरव पवर्न होतो, कवरि 

त्यवचव शनिय असतो. (र्वल्यवचव र्वशल्िकी) िग चवांगल्यव (दरै्ी) 

िनषु्ट्यवने यव ज्ञवनवलव र्ांशचत रवहुन सांियी, दःुखी, नकवरवत्िक होिे 

उशचत नवही. अथवात रवज- रह्यवलव जविनु यकु्त व्हवरे्.  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

दःुखविळेु अजुानवची नकवरवत्िक दृशि होते र् यविळेु नकवरवत्िक 

र्क्तव्य(शर्पररत होिवर!) करतो. र् ह ेर्क्तव्य योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन बोलतो. हव Senses( Lower, अिवश्वत)Self 

चव पररिवि असतो. येथे नकवरवत्िक दृशि बशुद्धलव भ्रशित करते. र् 

त्यवलव त्यवच्यव True( Higher, िवश्वत) Self लव कवयारत 

होण्यवपवसनु र्ांशचत ठेर्ते.  

 

("Perceiver pollutes the perception through 

judgement thinking and pollutes mind which then 

does not allow Higher Self to operate") 



जगवत ज्ञवन आले तरी त्यवचव उपयोग यवप्रिविे(आपले 

नकवरवत्िक ित, interest शसद्ध करण्यवसवठी र्वपर!) होत 

असल्यविळेु सिवजवत नकवरवत्िकतव कवयि रवहते. त्यवलव 

िनषु्ट्यवतील सिु िशक्तची ओळख नसते. यवलवच भगर्तगीतेने 

अहांकवरवचव आश्रय म्हटले आह.े  

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते। 

 

िनषु्ट्यवचे िन र्वर् यवसवरखे पळत असले तरी त्यवची दृशि ियवाशदत 

असते. यव िनवची ियवादव जविनु िनवर्र शनयांत्ि अथवात 

आत्िर्ि होण्यवचे िहत्र् येथे ्पि होते. बशुद्धयोगवचे िहत्र् 

कळत.े ही प्रशियव चेतनव जवगशृत म्हिनुही ओळखल्यव जवते.  

 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यवच्यव सिु िशक्तलव जविण्यवची र् त्यवलव 

सवकवर करण्यवची, अनभुर् करण्यवची प्रशियव सवांगते. ईश्वरज्ञवनवने 

सांिय छेदनु दृढशनियी होिे, कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त करिे . यव 

प्रशियेत True Self(िवश्वत) कवयारत असतो. यविळेु जीर्ननवर् 

शनशित शदिेने, शनियवने र्ल्हशर्त असतो.  

 



जगवलवच नव्ह ेतर िनषु्ट्यवलव ्र्तःलव सखुी, सिदृ्ध करण्यवसवठी 

भगर्तगीतेच्यव यव िवांशतकवरक रह्यवलव जवििे (रवजगहु्) 

आर्श्यक आह.े  

 

********* 

 

(९. २९)/२: 

"ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां" 

 

सखुी जीर्नवचे व्यर््थवपनवत ईश्वरवची भशूिकव जविली तर 

्र्तःचव िवगा Design करि ेसलुभ होते. अथवात ्र्तःच्यवच 

िवगवाचे ्र्तःलव (कवय करीत आहो र् किवसवठी करीत 

आहो?)Awareness असत.े अजुानवलव हवच Awareness हर्व 

होतव. हवच Awareness र्तािवनवतील जवगशृत असते.  

 

अजुान धिा जवित होतव पि धिवाचे आचरि करण्यवस असिथा 

ठरतो. पि यव सत्यवचेही अज्ञवन असल्यविळेु ्र्तःच्यव 

आचरिवलवच तो धिा सांबोधतो. यवचे कवरि त्यवचे व्यशक्तगत 

सखुदःुख असते. म्हिनु " सुखवचव जीर्निवगा " हव भगर्तगीतेचव 

शर्र्षय ठरतो. र् यवच अनरु्षांगवने अजुानवलव र्तािवनवत 



Awareness हर्व होतव, ज्यविळेु धिवाचरि तर होईल पि दःुख 

होिवर नवही, सिवधवन होईल, अिव िवगवाचे ज्ञवन अजुानवलव हरे् 

होते. यवच ज्ञवनवची पतुातव भगर्तगीतव करते.  

 

जीर्निवगा चवलतवांनव बशुद्धची श्थरतव सवधण्यवसवठी दःुखवने 

शर्चशलत न होतव िवगा चवलिे िहत्र्वचे असते. यवच सांदभवात 

िवनशसक िशक्तची सवधनव होण्यवसवठी कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त हव 

शर्र्षय येतो.  

 

"कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त" ही उच्च जीर्न जगण्यवची कलव 

(Leaving for higher purpose)असते. अथवात यव जगण्यवत 

सिवधवन (सखु/दःुखवन्सत)अनभुर्त असतो.  

 

ईश्वरविळेु सांपिुा जगवचे अश्तत्र् आह ेपि जगविळेु ईश्वरवचे 

अश्तत्र् नवही. यवप्रिविे जग र् ईश्वर यवांचव सांबांध ्पि होतो. 

ईश्वर जगवतील कुिवचीही खवजगी सांपशत्त नवही. ही सांपशत्त 

त्यवच्यवच उपयोगवची असते, ज्यवलव यव सांपशत्तची ओळख असते.  

 

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्यो अश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।।(९-२९) 



जो शनष्ठेने ईश्वरवची भशक्त करतो, त्यवच्यविीच ईश्वरवची िैत्ी असते. 

म्हिनु िनषु्ट्यजीर्नवत शनत्य ईश्वरवचव आश्रय होण्यवसवठी र् भशक्त 

घडण्यवसवठी अनन्सययोग िहत्र्वचव आह.े जीर्नवचव िवश्वत 

शर्कवसवचव िवगा(अितृांगिय) जविलव तर त्यव िवगवार्र दनैांशदन 

जीर्नवत ज्यव शियव घडतवत, त्यव सांदभवात हव अनन्सययोग 

(भशक्तसवठी ) ईश्वरवलव सिशपात कवया असे सांबोशधत करतो.  

 

यत ्करोशर्ष यत ्अश्नवशस यत ्जहुोशर्ष ददवशस यत ्। 

यत ्तप्यशस कौंतये तत ्कुरुष्ट्र् िद ्अपािि ्।।(९-२७) 

 

*व्यवर्हवररक बोध: 

जीर्नशर्कवस सांदभवात िनषु्ट्यवच्यव सखुदःुखवची िहत्र्वची भशूिकव 

असते. दःुखविळेु शर्चशलत होिे हव िनषु्ट्यजीर्नवतील Weaknes 

ठरतो.  

"ददाको ददासे दखेोगे तो ददा बढेगव(शर्चशलत), प्रेिसे दखेोगे तो 

हिददा बनेगव(शर्कवससांशध)" 

म्हिनु र्तािवनवत State of mind अशर्चल (श्थर) असिे र् 

(जगण्यवतनु) कवयवाद्ववरे िवनशसक िशक्तची (योग-दःुखवन्सत) सवधनव 

करण्यवची कलव सवध्य करि ेहवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े 

(योगः किास ुकौिलि)् यवचसवठी: 



१. शनत्य ईश्वरवचव आश्रय करिे यवचे प्रवर्धवन आह.े यवद्ववरव 

योगयकु्त असिे, ज्यविळेु (ऐकीर् भवष्ट्यवनेसदु्धव) बशुद्ध शर्चशलत 

होत नवही. र् शनत्य (िवश्वत) शर्कवसिवगवार्र असतो.  

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 

२. कवयासां्कवररत (्र्धिा, कवयवाचव दृढशनिय) असिे, ज्यविळेु 

्र्तःच्यव िवगवाचे Awareness असते र् कवया (ईश्वरवलव 

सिपाि)शनषे्ठने करतो र् कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य होते.  

 

 ****** 

 

९. २९ : 

"िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां " 

(Leadership lesson:ईश्वरवचव प्रशतशनधी) 

 

्र्तःची ओळख: 

िनषु्ट्य यव सशृिशनशिातीतील श्रषे्ठ अशर्ष्ट्कवर आह.े त्यवचे जीर्न यव 

अशर्ष्ट्कवरवचे Expression असते. "्र्तःलव ओळखि"े हीच 



यव अशर्ष्ट्कवरवची प्रशियव असते. यवच प्रशियेत "्र्भवर् अध्यवत्ि 

उच्यते" असव बोध भगर्द ्गीतेत आलेलव आह.े  

 

"एकव जोडे बनशर्िवर् यव कवरखवन्सयवलव तोटव आल्यविळेु 

कवरखवन्सयवलव टवळे लवर्ण्यवचव शनिाय होतो. तेथील जवॅॅन्ससन 

नवांर्वचव कविगवर टवळेबांदीपरु्ी िलव कवरखवनव चवलशर्ण्यवची 

सांधी द्यव अिी शर्नर्शि करतो. ती िवन्सय होते. जवॅॅन्ससनच्यव 

नेततृ्र्वत त्यवच कविगवरवांकडुन कवरखवनव चवलशर्ण्यवत यतेो. सहव 

िशहन्सयवत कवरखवनव न्यवत येतो. िवलक त्यवलव व्यर््थवपक पद 

Offer करतो. पि तो नवकवरतो र् रवजीनविव दरे्नु ्र्तःचव 

कवरखवनव सरुु करतो. ्र्तःतील िवलकवची ओळख जवॅॅन्ससनलव 

िवलेली असते. " 

 

िी कोि?यवची ओळख जगवलव होण्यवसवठी िनषु्ट्यवची धडपड 

सरुु असत.े पि त्यवचव िोध बशहिुाखी असतो. जगवच्यव गदीत 

असतो. तलुनव करतो, दःुखी होतो, अतिृ असतो. भगर्द ्गीतव 

यव िोधवची शदिवच बदलशर्ते. प्रेिवची पररभवर्षव बदलते.  

पिवलव शपांजर् यवत बांद करुन गलुवि करिे यवलव पे्रि सांबोधल्यव 

जवत.े पि पिी आपले उड्डवन शर्सरतो, त्यवचे पांख दबुळे होतवत. 

"िी कोि" हचे शर्सरतो.  



Born to win but conditioned to loose" 

 

अजुान यदु्धिेत्वर्र दःुखी िवल्यवर्र ्र्तःलव लोभी म्हिर्तो. 

पवपवचरि करिवरव ठरशर्तो. पि ्र्तः शनशककय िवलव आह,े 

्र्धिा टवळत आह ेयवचव शर्सर पडतो. नव्ह,े यवर्र पवांघरुि 

घवलण्यवसवठीच ही धडपड असते. अथवात ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी ही धडपड असते. ्र्तःलव "योग्य" ठरशर्ण्यवसवठी 

नव्ह ेतर "योग्य" अनभुर्ण्यवसवठी िनषु्ट्यवलव शर्चवरवची शदिव 

बदलर्वयची असते.  

 

Know Thyself यव प्रशियते र्व्तर्वचव श्र्कवर केलव तर 

प्रश्नवलव पवरदिाकतव येते. अजुान र्व्तर् श्र्कवर करतो र् शनशित 

प्रश्न पटलवर्र येतो. यवच प्रश्नवचे श्रीकृष्ट्ि हांसतिखुवने उत्तर दतेवत.  

तिउर्वच हृशर्षकेिो प्रहसशन्सनर् भवरत।(२-१०) 

"No problem can be solved from the same level of 

consciousness that created it. " 

Albert Einstein 

 

व्यर्हवरवत िवगा सकविच असतो. यवचिळेु अजुान दःुखी होतो. 

प्रत्यि कृती करतवांनव (प्रश्न सोडशर्तवांनव) कोित्यव 



Consciousness िध्ये कवया करवयचे आह,े ह ेभगर्द ्गीतव 

सवांगते. यविळेु शर्चवरवची शदिव बदलते. यविध्ये १. ्र्तःची 

ओळख होते.  

सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्िो 

ित्तः ्िशृतः ज्ञवनां अपोहनां च।(१५-१५) 

 

२. ्र्तःच्यव कृतीचव िवगा बनशर्तो. (कवयाकौिल्य) 

 "सिदःुखसखुां धीरां स अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) 

यव िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय असतो.  

 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

शनष्ट्कवि कवयारत असतो. अथवात ईश्वरवची भशक्त करतो.  

 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

कवयाकौिल्य-कवयवातनु सखुवची, िशक्तची सवधनव.  

३. श्रीकृष्ट्ि ईश्वरवची ओळख (यतः प्रर्शृत्त भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्

तति ्) दतेवत. ईश्वर सर्वांसवठी सवरखव असलव तरी जो त्यवलव 

(अनन्सयभवर्वने) भजतो, त्यवचे ठवयी तो असतो . तो जसव ईश्वरवचे 

ठवयी असतो, ईश्वर त्यवचे ठवयी असतो.  



सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्योअश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुचअशप अहां।।(९-२९) 

४. ईश्वरवचव प्रशतशनधी  

अजुानवचे र् ईश्वरवचे नवते अजुानवच्यव कवयवातनु ्पि होते. येथे जि ु

अजुान ईश्वरवचव प्रशतशनधी म्हिनुच आपली कवयवाची भशूिकव 

बजवर्तो.  

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्।।(११-५५) 

सवर: 

अध्यवत्ि शर्चवरवची शदिव बदलशर्ते.  

"Leadership is an intense journey into yourself. You 

can use your own style to get 

 anything done. It's about being self-aware. " 

Jeffrey R. Immelt 

 

 ********* 

  

  



(९-३०) 

*********************** 

अशपचेत ्सदुरुवचवरो भजते िवि ्अनन्सयभवक् । 

सवधःु एर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतो शह सः।। 

************************* 

(९. ३०)/१:" 

अशपचेत ्सदुरुवचवरो भजते िवि ्अनन्सयभवक् ।" 

 

भगर्तगीतव सशृिचव िळुपरुुर्ष ईश्वर यवची ओळख करुन देते.  

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदां तति ्।(१८-४६) 

प्रकृशत र् परुुर्ष यव सांदभवात परुुर्षोत्ति, योजक(शकां र्व किा) सांदभवात 

प्रकृशतचव अध्यि, प्रकृशतसांदभवात गिु (सत, रज, ति) र् 

गिुवतीत. दरै् सांदभवात अशधदरै्, ज्ञवन सांदभवात ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत 

. यवच ईश्वरवच्यव(श्रीितां- उशजाति ्) शर्भशूतची िनषु्ट्यवलव ओळख 

करुन दतेे.  

 

यवप्रिविे अिवश्वत जीर्न र् त्यव जीर्नवचे िवश्वत िळु यवची 

ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे. ईश्वर िवश्वत आह ेर् किा कवम्य 

आह ेम्हिनु कुिी सांन्सयवस पत्करुन सवधनव करतवत. तर सिवजवत 



रवहिवर् यवांनव कवयवाचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते र् कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्तचव िवगा सवांगते.  

 

ह ेजग र्वसदुरे्िय आह ेह ेजविनु यवच ईश्वरवच्यव शनत्य ठवयी 

रवहि.े असे जित नसल्यवस प्रयत्नवने ( अभ्यवसवने , ध्यवन) सवध्य 

करिे. शकां र्व कवयवाद्ववरे (सिपाि) अनन्सयभवर्वने भशक्त करिे.  

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य कवयासां्कवररत असतो. यवांत ्र्भवर्शनयत 

सहजकवया(State of art) असते. यवचव उपयोग व्यर्हवरवत 

गरजवपशुतासवठी करतो. कवयासां्कवररत असिवरे प्रगशत सवधतवत. 

अजुान कवयासां्कवररत असतो. पि यवच व्यर्हवरवच्यव िवगवात 

त्यवलव अडथळव जविर्ते. र् शनशककयतेचे सिथान करतो. अथवात 

Trapिध्ये सवपडतो. यवच Trapिधनु िकु्त होण्यवसवठी 

भगर्तगीतव जगवसिोर आली.  

 

 दःुख टवळण्यवसवठी िनषु्ट्य Shortcut र्वपरतो. र् दःुखवर्र शर्जय 

शिळशर्ण्यवसवठी, Trapिधनु िशुक्तसवठी ईश्वरज्ञवनवचे, भशक्तचे 

िहत्र् भगर्तगीतव सवांगते.  



 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

अथवात यव िवगवालव "अितृत्र्वय कल्पत"े (२-१५) सांबोधले आह.े 

यव िवगवार्र कवयवाचव दृढशनिय असतो म्हिनु शनिायअशधकवर 

जवितो . ्र्भवर्शनयत कवया ्र्धिवात transform करतो. द्वांद्व 

trap असतो, म्हिनु ्र्धिा, दृढशनिय यवांची भशूिकव 

Tiebreakerची असते.  

तसेच कवयवाद्ववरे भशक्त यवचव अथा शनषे्ठने (Excellence) कवया 

घडते. कवयवाची दृढतव, शनष्ट्कवि कवया, कवयवाद्ववरे भशक्त, कवयवाद्ववरे 

योग(दःुखवन्सत) ह ेसर्ा पर्परपरुकतव शनदिे करतवत.  

 

यवप्रिविे जीर्नवत दःुखिकु्त रवहण्यवसवठी, सकवरवत्िक 

रवहण्यवसवठी, शर्कवसिवगवार्र रवहण्यवसवठी १. शनत्य ईश्वरवचव 

आश्रय करुन योगयकु्त असि े२. कवयासां्कवररत असिे र् 

अनन्सयभशक्त सवधिे यवचे रह्य भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

व्यवर्हवररक बोध: सिवजवत व्यर्हवर असतो. व्यर्हवरवतच 

अजुानवलव अडचि जविर्ते. तो Trap होतो. येथे भगर्तगीतेचे 

अध्यवत्ि सरुु होते, ते यवच trapिधनु िशुक्तसवठी. यवचवच अथा 



भगर्तगीतव व्यर्हवरशर्रोधी नवही तर व्यर्हवरवलव सहवय्यक आहे, 

ज्यविळेु िनषु्ट्यवलव जीर्नवची उच्च पवतळी कळते. सखुवचव 

अनभुर् होतो.  

 

 प्रत्येक िनषु्ट्य यव ज्ञवनवचव अशधकवरी आह.े ज्यवलव शनत्य ईश्वरवचे 

ठवयी रवहिे जिते, ईश्वरवची शनत्य भशक्त सवध्य होते, शकां र्व 

अनन्सयभवर्वने भशक्त करतो, तो सवधचु सिजवर्व.  

 

अशपचेत ्सदुरुवचवरो भजते िवि ्अनन्सयभवक् । 

सवधःु एर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतो शह सः।।(९-३०) 

 

"The man who has submitted his will and purposes 

entirely to God, carries God with him in all his 

works and in all circumstances. " 

Meister Eckhart  

 

 

********* 

(९. ३०)/२: 



"सवध ुएर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतव शह सः" 

(अनन्सयभशक्त) 

 

*पवप आशि शनशककयतव : 

"एकव बवईलव पवपी ठरर्नु लोक दगड िवरतवत. तेंव्हव जीिस 

म्हितवत, पशहलव दगड त्यवने उचलवर्व ज्यवने कधीच पवप केले 

नवही! सर्ा हवत खवली येतवत. " 

 

जगवत कवय चकुीचे आह ेयवर्र चचवा होते पि कवय करि ेयोग्य 

आह ेयवसवठी कवया हर्े असते. चकुवांच्यव भयवने ( शकां र्व 

पररिविभयवने) िनषु्ट्य कवयाच टवळीत असतो. यवच भयविळेु 

सिवजवत शनशककयतेची सांर्य जडते. सिवजवतील शनशककयतेची 

सांर्य सिवजवलव आळिी बनशर्ते.  

"Nature knows no pause in progress and 

development, and attaches her curse on all inaction. 

" 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

भगर्तगीतव अजुानवच्यव शनशककयतेलव पवप ठरशर्त आह.े  



 

अथ चेत ्त्र्ां इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

 

*Interpretation : 

भगर्तगीतेने जगवतील शनशककयतेचव रोगच सिवजवसिोर प्रदशिात 

केलव आह.े शनशककयतेचे सिथान करुन ्र्तःलव "आदिा" 

दिाशर्िे हव सविवशजक रोगच असतो. िी र्वईट नवही म्हिनु 

चवांगलव आह,े िी चकु केली नवही म्हिनु योग्य आह.े अिव 

्र्रुपवचव हव िनषु्ट्यवचव प्रज्ञवर्वद असतो. अथवात ्र्तःच्यव favor 

सवठी घटनेचे Interpretation असते.  

We are the only beings on the planet who lead such 

rich internal lives that it's not the events that matter 

most to us, but rather, it's how we interpret those 

events that will determine how we think about 

ourselves and how we will act in the future.  

Tony Robbins 

*Logic of Replacement : 

The present system can be changed by Relacement 

of What is right.  



 

अजुान शनशककयतेचे सिथान करतो. र् शनशककयतेलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. चकुवांच्यव भयविळेु कवया टवळि ेयवचे 

Replacement शनष्ट्कवि किवाने भगर्तगीतव करते.  

 

जगतहीतवसवठी प्रत्यि कवया करिे, अथवात ईश्वरभशक्तसवठी कवया 

करिे हव सांदिे भगर्तगीतव दतेे. यवचसवठी जो िवगा ईश्वरवच्यव 

रवज्यवत (तद ्धवि परिां िि) जवतो, त्यवच िवगवार्र (अितृत्र्वय 

कल्पते) जीर्नयवत्व चवलिे यव िवगवाचे रह्य भगर्तगीतव सवांगते. 

यव िवगवार्र अनन्सयभशक्त (ईश्वरवलव सिशपात कवया)घडते.  

जगवत अनेक चवांगल्यव कवयवाची गरज असते. जेंव्हव िनषु्ट्य कवय 

चकु आह ेयवर्र भवष्ट्य करतो, तेंव्हव त्यवलव कवय योग्य आह ेहे 

कळिे आर्श्यक असते. कवया करिेच िनषु्ट्यवच्यव अशधकवरवत 

आह.े यवच कवयवाने Replacement करतव यतेे. चवांगले कवया 

ईश्वरभशक्तसवठी करिे, ह े्र्तःच्यव सांियवर्र, अथवात भयवर्र 

Replacement असते.  

 

*Replacement of fear by faith,  

शनशककयतव vs. शनष्ट्कवि 



Action is a great restorer and builder of confidence. 

Inaction is not only the result, but the cause, of fear. 

Perhaps the action you take will be successful; 

perhaps different action or adjustments will have to 

follow. But any action is better than no action at all.  

Norman Vincent Peale 

 

अजुानवलव ्र्तःच्यव कवयवात पवपवचव सांिय यतेो आशि यविळेु 

भय र्वटते. शनशककय होतो. यवच भयवर्र Replacement शर्श्ववस 

असतो. शनशष्ट्ियतेचे कवरि ठरलेलव सांिय/द्वांद्व यवलव ईश्वरभशक्तने 

replace केले . यवद्ववरे शनष्ट्कवि किवाचे रह्य highlight िवले.  

 

अशपचेत ्सदुरुवचवरो भजते िवि ्अनन्सयभवक् । 

सवध ुएर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतो शह सः।।(९-३०) 

 

शिप्रां भर्शत धिवात्िव िश्वत ्िवांशतां शनगच्छशत। 

कौंतेय प्रशतजवनीशह न िे भक्तः प्रिश्यशत।।(९-३१) 

 ****** 

  



 (९-३१) 

*********************** 

शिप्रां भर्शत धिवात्िव िश्वत ्िवांशतां शनगच्छशत। 

कौंतेय प्रशतजवनीशह न िे भक्तः प्रिश्यशत।। 

************************* 

 

(९-३१)शर्र्षय ७६५ : 

"शिप्रां भर्शत धिवात्िव िश्वत ्िवशन्सतां शनगच्छशत" 

(अनन्सयभशक्त रह्य) 

 

भगर्दगीतेत ईश्वरवची ओळख ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह (जड प्रकृशत -

अिरब्रह्म(अव्यक्त)-िवश्वत ईश्वर) ्पि केली आह.े यवनसुवर 

ईश्वरच यव सशृिचे िळु आहे. शर्श्वसांचलनवत शर्श्ववचव अध्यि 

आह.े यव शर्श्ववत ईश्वरवचव सुि सांचवर आह,े अश्तत्र् आह.े यव 

शर्श्वरुप ईश्वरवलव जवििवरव अनन्सय ठरतो. र् त्यवची भशक्त 

अनन्सयभशक्त ठरते.  

 

सो अनन्सय जवकें  अशस िशत न टरइ हनिुांत। 



िैं सेर्क सचरवचर रुप ्र्वशि भगर्ांत 

।।(रविचररतिवनस/शकशष्ट्कन्सधवकवण्ड दो. ३)  

 

ह ेचरवचर शर्श्व िवझ्यव ्र्वशिचे( ईश्वरवचे) रुप आह ेर् िी त्यवचव 

सेर्क आह.े यव शर्चवरवर्रुन ज्यवची बशुद्ध कधीच शर्चशलत होत 

नवही तोच अनन्सय (केर्ळ एक, अन्सय नवही).  

 

भगर्दगीतेत अनन्सयभशक्त रवजशर्द्यव रवजगहु्योगवद्ववरे 

(अनन्सयभशक्तयोग) ्पि होते. कवांही शर्शिि शठकविी अनन्सय िब्द 

आलेलव आह.े  

अनन्सयचतेवः सततां यो िवां ्िरशत शनत्यिः।(८-१४) 

अनन्सयवः शचांतयन्सतो िवां ये जनवः पयुापवसते।(९-२२) 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।(१२-६) 

िशय च अनन्सययोगेन भशक्तः अव्यशभचवररिी।(१३-१०) 

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य कवयारत असतो. योगिेिवसवठी कवयारत असिे 

हव व्यर्हवर (सांसवर)असतो. यव कवयवातील (जीर्निवगवातील) 

योग्य-अयोग्य, र् त्यवच्यव पररिविवतील यि-अपयि यवप्रिविे 

जीर्निवगवात द्वन्सद्व असतो. यव द्वन्सद्ववलव र्ि असिे ह ेबांधन ठरते. 



द्वन्सद्विशुक्तसवठी िोि म्हटलेले आह.े व्यर्हवरकवयवालव 

अनन्सयभशक्तसवठी Transform करिे (Higher 

consciousness) हवच िहत्र्वचव िदु्दव भगर्दगीतेने highlight 

केलव आह.े  

 

िभुविभुफलैः एर्ां िोक्ष्यसे किाबांधनै:। 

सांन्सयवसयोगयकु्तवत्िव शर्िकु्तो िवि ्उपैष्ट्यशस।।(९-२८) 

 

अथवात व्यर्हवरवत िनषु्ट्य कवयारत असतो. ईश्वरवची शर्श्वरुपवत 

ओळख जविनु अनन्सयभशक्त करिवरव किवातील योग्य-अयोग्य यव 

द्वन्सद्ववपवसनु (बन्सधनवतनु) िकु्त होतो. यवसवठी धिवात्िव 

(Rightous) िब्द र्वपरलव आह.े व्यर्हवरवत िनषु्ट्य पररिविवलव 

िहत्र् दतेो. पि अनन्सयभशक्तिळेु शनष्ट्कवि असतो . यविळेु िवश्वत 

िवशन्सत अनभुर्तो.  

 

शिप्रां भर्शत धिवात्िव िश्वत ्िवशन्सतां शनगच्छशत। 

कौन्सतेय प्रशतजवनीशह न िे भक्तः प्रिश्यशत।।(९-३१) 

 

********** 



(९-३१): 

"न िे भक्तः प्रिश्यशत" 

 

ईश्वरवलव िवनिे, जविि,े ओळखिे अथर्व न िवनिे, जवििे र्व 

ओळखिे हव व्यशक्तगत प्रश्न आह.े ईश्वरवसवठी कुिीही शप्रय नवही 

र्व ईश्वर कुिवचवही दे्विव नवही. जो ईश्वरवलव सशृिचव अध्यि म्हिनु 

ओळखतो, त्यवचे सवर्ाभौित्र्( शदव्य जन्सि, किा )जवितो र् 

ईश्वरवची भशक्त करतो, तो ईश्वरवच्यव ठवयी असतो, ईश्वर (िशक्त) 

त्यवच्यव ठवयी असते.  

सिो अहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्यो न अश्त शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवि ्भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।।(९-२९) 

 

िनषु्ट्य दरुवचवरी असलव तरी शर्श्ववचव आधवर्तांभ असलेल्यव 

ईश्वरवलव जवितो तेंव्हव शनियवने भशक्त करतो, त्यवलवही सवधतु्र् 

प्रवि होते. अथवात ईश्वरवची सवर्ाभौितव जविनु भशक्त करिवरव शिघ्र 

धिवात्िव होतो, त्यवची भशक्त व्यथा जवत नवही. यव पवश्वाभशुिर्र जो 

चवांगलव आह,े ज्यवची सिवजवत श्रेष्ठ अिी ओळख आह,े त्यवलव 

यव सवर्ाभौि ईश्वरवची भशक्त उपयकु्तच ठरिवर ह ेशनशित आह.े  

 

शिप्रां भर्शत धिवात्िव िश्वत ्िवांशतां शनगच्छशत। 



कौंतेय प्रशतजवनीशह न िे भक्तः प्रिश्यशत।।(९-३१) 

 

"गहनव किािो गशतः" 

दःुखविळेु चवांगल्यव िनषु्ट्यवचवही भ्रि होतो. अजुान दःुख 

टवळण्यवसवठी शनयतकवयवाचव त्यवग करतो र् आपल्यव यव 

भशूिकेलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करतो . 

आपल्यव अज्ञवनवलव ज्ञवनी ठरशर्तो. यव प्रशियेत दःुखवलव, 

िवगवातील अडचिीलव Deal करण्यवचे अथवात प्रश्न सोडशर्ण्यवचे 

ज्ञवन नसते. यवच पवश्वाभिुीर्र ईश्वरभशक्तचे िहत्र् ्पि होते.  

 

 ह ेजग दःुखवलय आह.े दःुखिशुक्तसवठी, िवांशतसवठी ईश्वरवच्यव 

भशक्तच ेप्रयोजन अनन्सयभशक्तद्ववरव ्पि केलेले आहे. यवनुसवर कवया 

व्यर्हवरवतील( योगिेिवसवठी)सवधन असले तरी जीर्नवचव 

शर्कवसिवगा "अितृांगिय" असतो. हवच जीर्नवच्यव उच्च 

सवधनेचव िवगा असतो. भगर्तगीतेत यव िवगवालवच "अितृत्र्वय 

कल्पते" (२-१५) असे सांबोधले आह.े यव िवगवार्र (दःुखवने) 

शर्चशलत होत नवही. कवयवाचव एकशनिय असतो. कवया ईश्वरवलव 

सिशपात होते. यवद्ववरव ईश्वरवची भशक्त सवध्य होते. अथवात कवयारत 

असतवांनवही ईश्वरवचे शनत्य ्िरि असते.  

अनन्सयः शचांतयन्सतो िवि ्ये जनवः पयुापवसते। 



तेर्षवां शनत्यअशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्।।(९-२२) 

 

अथवात जीर्नयवत्ेत कवया घडत असते. यव िवगवार्र सखुी 

जीर्नवसवठी, दःुखिशुक्तसवठी कवयासां्कवरीत असिे आर्श्यक 

असते. कवयवाद्ववरे ईश्वरवची अनन्सयभशक्त हव यवच सां्कवरवचव र्व 

कवयाकौिल्यवचव भवग असतो. यव सां्कवरविळेु "योगिेि" हव 

शचांतेचव शर्र्षय नसतो, जि ुईश्वरच त्यवची व्यर््थव करतो. 

यवलव(Art of Work) भगर्तगीतव "गहनव किािो गशतः" असे 

सांबोधत,े ज्यविळेु किा अकिा होते, यवचे ज्ञवन होते.  

अकिािि बोधव्यां गहनव किािो गशतः।(४-१७) 

 

 ****** 

  

  



(९-३३) 

*********************** 

शकां  पनुः ब्रवह्मिवः पणु्यव भक्तव रवजर्षायः शर्दःु। 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्। 

************************* 

 

(९-३३) /१: "अशनत्यां असखुां लोकां  " 

 

िनषु्ट्यजीर्न अशनत्य आह ेह ेआपि जवितोच. यवच अशनत्यविी 

सखुदःुखवचव सांबांध आह.े म्हिनु श्रीकृष्ट्ि म्हितवत,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

सर्ा जग ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर जगत असते. सहज नैसशगाक जगिे 

(िनवप्रिवि)ेिनषु्ट्यवलव आर्डते. यवच जगण्यवत दःुख येतवत, ते 

आर्डत नवही. िनषु्ट्यवलव जगिे कशठि र्वटते. आपल्यव यवच 

Natural जगण्यवनसुवर तो बोलनु व्यक्त करतो, (कशठि आह!े) र् 

्र्तःलव comfort करतो. तर दःुख आले असतव कुिवलव 

ईश्वरवची आठर्ि होते.  

 



ज्यवांनव कवयाच कशठि र्वटते, ते नसुती शचांतव करीत असतवत. 

सां्कवरीत कवयारत होतो र् सखुी होतो. आनांदवने जगतो. 

सां्कवरवने(प्रकृशत, Mindset) त्यवची नैसशगाक प्रकृशत बनते. 

अजुान सां्कवररत होतव. तरी अडचिीत सवपडलव. अजुानवसिोर 

प्रत्यि दःुखवचव प्रसांग शनिवाि िवलव नव्हतव. पि तो जे कवया 

करिवर होतव, त्यविळेु दःुख शनिवाि होईल म्हिनु भवर्ी दःुखवने 

भयशभत िवलव. ्र्तःलव Comfort करण्यवसवठी आपल्यव 

शनशककयतेचे सिथान करु लवगलव. येथे कवयाकौिल्य ज्ञवन 

सवांशगतले. ज्यविळेु "इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्" अथवात कवयवाद्ववरे 

भशक्तचे तत्र् सवांशगतले.  

 

शनिायिितव (Decisiveness) 

 

Decisiveness is defined as being “characterized by 

firmness and decision. ” Being decisive means that 

you have the ability to decide. Instead of being 

decisive, most people procrastinate. They don’t 

spend more time researching but simply avoid the 

decision entirely. Without a decision no progress 

can be made.  



 

 Decisiveness is both a skill you can build and an 

internal state you can summon when you need it. 

Leadership requires that you are able to make key 

decisions effectively. Decisiveness then simply 

means being the leader of your own life.  

 

जीर्नवत शनिायिितव फवर िहत्र्वची आह.े तीच िनषु्ट्यवलव श्रेष्ठ 

बनशर्ते. पररिविवच्यव भयवन ेिनषु्ट्य शनिाय टवळतो. ज्यवांनव 

शनिायिितव नसते, त्यवांनव त्यवांचे शनिाय घणे्यवसवठी इतरवांची गरज 

पडत.े अपयि आले तर इतरवर्र दोर्ष ढकलनु िोकळव होतो. 

्र्तःचे अज्ञवन श्र्कवरीत नवही. अथवात बेजबवबदवर ठरतो. 

िनषु्ट्यवचे भवष्ट्यच त्यवची (जबवबदवर-बेजबवबदवर, ज्ञवनी-अज्ञवनी) 

ओळख दतेे. जसे अजुानवने ओळख शदली. म्हिनु ्र्तःच्यव 

जीर्नवची जबवबदवरी घेिे हवच भगर्तगीतेचव िहत्र्वचव सांदिे 

आह.े  

 

शनिायिितव यव सांदभवात पररिविभय हचे कवया टवळण्यवच ेकवरि 

असते. म्हिनु कवयवाद्ववरे भशक्त/"इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्" यव 



सांदभवात फलत्यवग िहत्र् सवांगीतले. अजुान सांन्सयवस र् त्यवग(अ. 

१८चव प्रश्न) यवांतील भेद शर्चवरतो. उत्तर शिळते,  

कुिी किा कवम्य आह ेम्हिनु किवाचव त्यवग यवलव सांन्सयवस 

म्हितवत, पि किा करुन फलत्यवग करिे यवद्ववरे भशक्त सवध्य होते. 

िवांती, िशक्त(योग) प्रवि होते.  

"त्यवगवत ्िवांशतः अनांतरि ्"(१२-१२) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत दःुख आह ेम्हिनुच िनषु्ट्यवलव जीर्नवच्यव र्रच्यव 

पवयरीर्र चढतव येते. शर्कवसवचे िहत्र् कळते. भगर्तगीतव 

"अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्" यवद्ववरे 

जीर्नशर्कवसवचव सांदिे दतेे. ज्यवांत ज्ञवन, किा, भशक्त यवांचव िेळ 

असतो.  

 

ज्ञवन: ईश्वर्िरि -र्व्तर्वचव श्र्कवर ह ेज्ञवनप्रवशिचे द्ववर. र् तेच 

िवश्वत धवि. म्हिनु अितृांगिय हव जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा 

होतो. (रवजशर्द्यव) 

 

किा : किवाद्ववरव भशक्त होण्यवसवठी कवयाकौिल्य ज्ञवन(्र्धिा-Self 

approval, Decesiveness) 

 



भशक्त: फलत्यवग (शनष्ट्कवि किा) "इिां प्रवप्य भज्र् िवि"्  

 

************* 

(९-३३)/२: 

"अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्" 

(Dealing distress) 

 

प्रत्येक िनषु्ट्य Unique असतो. त्यवची प्रशतभव, त्यवचव 

चवांगलेपिवही unique asset असते. सिवजवत चवांगले-र्वईट यव 

शर्र्षयवर्र चचवा होतवत. िनषु्ट्यवने सिवजवत चवांगले र्वगवरे् र् 

सिवज चवांगलव व्हवर्व यवसवठी धिाज्ञवन, उपदिे चवलचु असतवत. 

चवलचु रवहिवर. पि चवांगलेपिव शनशककय होिे सिवजवसवठी तर 

हीतवचे नसतेच पि िनषु्ट्यवच्यव व्यशक्तगत कल्यविवचे नसते. यवच 

िहत्र्वच्यव िदु्यवर्र भगर्तगीतेने प्रकवि टवकलव आह.े  

 

सविवन्सय जीर्न जगिे यवत िनषु्ट्यवचव दोर्ष नसतो पि जे अदु्भत 

जीर्न िनषु्ट्यवलव शिळवले आह ेत्यवची नीट ओळख करुन घेिे 

िनषु्ट्यवचे दवशयत्र् ठरते.  

 



जीर्नवत नकवरवत्िक असिे, (तलुनव, Judgement thinking 

र्वपरुन )जगवर्र शटकव करुन आपलव चवांगलेपिव दिाशर्ण्यवचव 

प्रयत्न करिे, भयग्र्त असि,े शचांतवतरु असिे, हतवि असिे 

दबुालतेच,े अज्ञवनवचे लिि असते.  

ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर् च। 

न शर्िचु्यश्त दिेुधव धशृत सव पवथा तविसी।(१८-३५) 

 

जीर्न आह ेम्हिनु िनषु्ट्य जगत असतो. जीर्नवत सखुी होिे यव 

इच्छेने जीर्नयवत्व चवलत असते. शनत्य सखुी असवर्े ही इच्छव 

असली तरी जीर्नवत दःुखी होिे ही नैसशगाक (िवनशसक)शियव 

आह.े यवच सखुदःुखवचव सांबांध िनषु्ट्यवच्यव जगण्यविी असतो, 

त्यवच्यव िवनशसक िितेिी असतो, दबुाल शकां र्व सिि 

व्यशक्तित्र्विी असतो.  

दःुखी िवल्यवर्र िनषु्ट्य कधी आपले दःुख व्यक्त करतो. चचवा 

करतो. कधी तो व्यवर्हवररक शर्र्षय असतो. पवांडर्वर्र अन्सयवय 

होिे हव व्यवर्हवररक शर्र्षय असल्यविळेुच अशधकवरवचव शर्र्षय 

येतो र् धिायदु्ध declare होते. पि प्रत्यि कृशत करण्यवची रे्ळ 

आली असतव ठरलेले कवया चकुीचे आह ेअसे भवष्ट्य अजुान 

करतो. येथे हव व्यशक्तगत शर्कवसवचव(आत्िशर्कवसवचव) प्रश्न 

बनतो.  



जीर्न सखुी व्हवरे्, जीर्नवत प्रगशत सवधवर्ी, जीर्न सफल व्हवर्े 

यव हतेनेु िनषु्ट्य शििि घेतो, सां्कवरीत होतो. व्यर्हवरज्ञवन, 

धिाज्ञवन घेतो. जीर्न जगतवांनव ह ेसर्ा उपयोगवत आितो. 

िनषु्ट्यवलव इच्छेप्रिविे Response शिळवलव नवही, पररिवि 

शिळवलव नवही तर शनरवि होतो, दःुखी होतो. दःुखवर्र उपवय 

करतो. तो जे प्रत्यिवत जगतो, तोच त्यवचव उपवय असतो. असवच 

अजुान जीर्नयवते्त दःुखी होतो. त्यवची दःुखी िवल्यवर्रची 

प्रशतशियव शर्र्षवदयोगवत ्पि िवली आहे. व्यर्हवरवत चवांगले 

Intention असनुही, चवांगलव िनषु्ट्य दःुखी िवल्यवर्र त्यवच्यव 

जगण्यवर्र कवय पररिवि होतो ह ेशर्र्षवदयोगवत ्पि होते. अजुान 

शनशककयतेचे सिथान करुन त्यवलव धिा सांबोधतो. हव अजुानवचव 

Comfort zone असतो.  

 

"The comfort zone is the great enemy to creativity; 

moving beyond it necessitates intuition, which in 

turn configures new perspectives and conquers 

fears. " 

Dan Stevens 

 



चवांगलेपिवची िवनर्कल्यविवसवठी नेहिीच गरज असते. पि 

यवसवठी चवांगलेपिव दबुळव ठरवयलव नको म्हिनु चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवलव भ्रिवतनु िकु्त करण्यवसवठी भगर्तगीतव सांदिे दते आह,े  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

प्रत्येक जीर्नवचव, चवांगलव असलव तरी, शर्द्ववन असलव तरी 

दःुखविी सविनव असतो, कवरि िनषु्ट्यवचव जन्सिच दःुखवलयवत 

िवलेलव आह.े यवच पवश्वाभशूिर्र ईश्वर श्रीकृष्ट्िवच्यव िवध्यिवतनु 

सवांगत आह,े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

अथवात जीर्निवगवात ईश्वरवची भशूिकव "अितृत्र्वय कल्पत"े यव 

िहविवगवािी आह.े श्रेष्ठ िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व यवच िहविवगवार्र 

चवलत असते. यव िवगवार्र तो व्यथीत होत नवही. र् यविळेु दबुळव 

ठरत नवही. तर शर्कवसिवगवार्र असतो. त्यवच्यव कवयवाची भशूिकव 

"योगः किास ुकौिलि ्" अिी असते.  

 ******** 

  



 (९-३४) 

*********************** 

िन्सिनव भर् िद ्भक्तो िद ्यवजी िवां नि्कुरु। 

िविेर् एष्ट्यशस यकु्त्र्व एर्ां आत्िवनां ित्परवयिः।। 

*********************** 

 

 (९-३४) : 

" िविरे् एष्ट्यशस यकु्त्र्व एर्ां आत्िवनां ित्परवयिः" 

(OMG) 

 

सांपिुा जगवत OMG प्रशसद्ध आह.े िनषु्ट्यवलव ईश्वर हर्व असतो 

पि दिेवरव दरे् हर्व असतो. तो(िनषु्ट्य) जसव आह ेतसव श्र्कवर 

करिवरव दरे् हर्व असतो. अजुानवलव कवांहीच हरे् नव्हते तरी 

त्यवलव त्यवची चकु दिार्नु ज्ञवन सवांगिवरव ईश्वर भेटतो.  

 

िनषु्ट्य आपले िन आपले सख्य असिवर् यवजर्ळ िोकळे करतो. 

त्यवच्यव "हो" िध्ये हो शिळशर्िवरव सखव त्यवलव शप्रय असतो. 

चकुव कवढिवरव र् ज्ञवन सवांगिवरव नको असतो. सखव यव नवत्यवनेच 



अजुान श्रीकृष्ट्िवजर्ळ आपले िन िोकळे करतो र् ठरलेले यदु्ध 

करिे पवप आह ेम्हिनु िी युद्ध करिवर नवही असे भवष्ट्य करतो.  

 

शर्श्ववतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी श्रीरविवची भशूिकव रविवयिवत 

आह.े व्यशक्तगत सखुदःुख यव सांदभवात श्रीरविवलव र्नर्वस ही 

घटनव सविवन्सयवांनव अनवकलशनय असते. यवर्र रविवयिवत भवष्ट्य 

आह.े यव घटनेलव ईश्वरगशत सांबोधले आह.े  

और करै अपरवध ुकोउ और पवर् फल भोग।ु 

अशत शबशचत् भगर्ांत गशत को जग जवनै जोग।ु।(अयोध्यवकवांड दो. 

७७) 

 

ईश्वर शर्श्ववचव अध्यि असतो. यव नवत्यवने शर्श्ववत जे घडते त्यवचव 

िनषु्ट्यविी असलेलव सांबांध ईश्वरगशत ठरते. अजुान चवांगलव िनषु्ट्य 

असतो. त्यवलव जे शनयतकवया लवभले असते त्यवचव 

शर्श्वकल्यविविी सांबांध असतो. (शर्श्वरुपदिानवत ह े्पि होते). 

पि अजुान ह ेरह्य जवित नवही. तो व्यशक्तगत सखुदःुखवलव 

िहत्र् दतेो. म्हिनु श्रेष्ठ िनषु्ट्यवची भशूिकव र् त्यवचव िवगा यव 

आधवरवर्र सखव यव नवत्यवनेच श्रीकृष्ट्ि सिज दतेवत.  

 



तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठ िनषु्ट्यवलव अिव कशठिप्रसांगी िनोदबुालतव 

अिोभशनय आह.े अथवात ठरल्यवप्रिविे यदु्ध करिे योग्य आह ेहचे 

श्रीकृष्ट्िवलव सवांगवयचे असते. अजुान आपल्यव सांियवची कबलुी 

दतेो. पि यव कवयवाचे पररिवि दःुखद आह,े आपल्यव सोयीचे 

नवही ह े्पिपिे सवांगतो.  

 

(िनषु्ट्यवलव जगवतील प्रश्नवचे(सि्येचे) ज्ञवन असते पि त्यवचे 

उत्तर त्यवच्यवजर्ळ नसते. एखवद्यवजर्ळ उत्तर असले तरी ते 

पररिवि यव सांदभवात त्यवच्यव सोयीचे नसते. म्हिनु ते इतरवांनी 

सोडर्वर्े अिी अपेिव करतो र् ्र्तः सरळ शनशककयतव पत्करतो. 

"नव रह ेबवांस नव बजे बवांसरुी") 

 

सिवजवत ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी प्रज्ञवर्वदवचव 

(Advocacy) र्वपर होतो. श्रीकृष्ट्ि ्पशिकरि दतेवांनव सर्ाप्रथि 

यवच प्रज्ञवर्वदवचव सिवचवर घतेवत. जी अजुानवची धिवाशर्र्षयी 

शर्चवरसरिी(Belief system)असते र् ज्यव आधवरवर्र 

शनयतकवयवालव पवप ठरशर्ले असते, त्यवच शर्चवरसरिीचव/ 

ज्ञवनवचव आधवर घेर्नु "शनशककयतव म्हिजे ्र्धिा टवळिे" यवलव 

पवप सांबोधनु अपशकतीचे कवरि दिाशर्तवत.  

 



यवनांतर भगर्तगीतेचे बांधन-िोि यव सांदभवात Exclusive ज्ञवन 

सरुु होत.े येथे प्रज्ञवर्वदवलव र्वर् नसतो. यव ज्ञवनवलव बशुद्धयोग 

सांबोधले आह.े  

 

एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदु ्दध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।।(२-३९) 

 

ह ेज्ञवन Beyond Right-Wrong असते. म्हिनु "किाबांधां 

प्रहव्यशस", असे सांबोधन केले आह.े  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

१. सां्कवर यव सांदभवात यकु्त-अयकु्त असव भेद केलेलव आह.े यकु्त 

शनष्ट्कवि असतो. किवाद्ववरे सित्र्योग सवध्य करतो. यवांत कवयवाचव 

एकशनिय असतो. यवच सांदभवात सिवधौ अचलव बशुद्धः तदव 

योगि ्अर्वप््यशस।(२-५३) 

 

असे सांबोधन आह.े यवच सांदभवात श्थतप्रज्ञ यवर्र भवष्ट्य होते.  



 

२. िनषु्ट्यवच्यव हृदयी ईश्वरवचव अांि आह ेजो शर्श्ववचव अध्यि 

आह.े हवच आधवर Standard िवगवाचव (अितृत्र्वय कल्पते) 

आह.े ईश्वरवचव आश्रय करुन बशुद्धयकु्त असिे ह ेअशभपे्रत आह.े 

येथे बशुद्धयोग Higher consciousness/आत्िर्ि अर््थव 

दिाशर्ते.  

 

ज्यव जगवत िनषु्ट्यवचव जन्सि िवलव ते दःुखवलय आह.े िनषु्ट्य ज्यव 

Consciousness र्र सखुवसवठी जगतो, त्यवच पवतळीर्र दःुख 

येते. म्हिनु पवतळीबदल हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

 

"The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking we were at when we 

created them. " 

~ Albert Einstein 

 

पवतळीबदल यवचसवठी ईश्वरवचव आश्रय हव भगर्तगीतेचव सांदिे 

आह.े  

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 



िन्सिनव भर् िद ्भक्तो िद ्यवजी िवां नि्कुरु। 

िविेर् एष्ट्यशस यकु्त्र्व एर्ां आत्िवनां ित्परवयिः।।(९-३४) 

 

सवर :िनषु्ट्यजीर्नवतील जन्सि-ितृ्य,ु सखु-दःुख, ईश्वरगशत, 

अधिवाचव उदय र् धिा्थवपनव यवांतील िनषु्ट्यवची भशूिकव यवचे 

सशर्ज्ञवन ्पशिकरि भगर्तगीतेने केलेले आहे. यवसवठी "आत्िनो 

िोिवथा जगतहीतवय च" हव धिा्थवपनेचव सांदिे भगर्तगीतव दतेे. 

यवचसवठी सत्तव आशि िशक्तच्यव ्पधेत असरुी िशक्तची 

शर्चवरसरिी किी असते ह ेभगर्तगीतव ्पि करते.  

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि ्। 

अपर्परसांभतूां शकि ्अन्सयत ्कविहतैकुि ्।(१६-८) 

 

ह ेशर्श्व ईश्वरवने जोडलेले आह ेयव सत्यवर्र शर्श्ववस नसतो. र् 

्पधेत ्र्तःलव िशक्तिवन ठरशर्तो.  

ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी।(१६-१४) 

 

*******  



  

भगवदगीता 

 

 

 

 

 

अध्याय १० 

तवभूततयोग 

 

  



अध्यवय १० 

शर्भशूतयोग 

 

 

अनन्सययोग(रवजयोग)र् शर्भशूतयोग ह ेदोन्सही(९र्१०) अध्यवय 

भगर्तगीतेत िध्यभवगी आलेले आहे. िवनर्शर्कवस, 

जगतकल्यवि यव सांदभवात दोन्सही िहत्र्वचे ठरतवत.  

 

अध्यवय ७ र् ८ िधनु ईश्वरवची" िळु परुुर्ष "अिी र्ैज्ञवशनक 

ओळख होते. ९ िधनु ईश्वरवची सशृिचव अध्यि यव भशूिकेतनु 

ओळख होते. यवच ईश्वरविी प्रत्यि जोडण्यवचे िवस्र रवजयोग 

आह.े िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व रवजिवगवार्र (अितृांगिय) असते. 

शर्भशूतयोगवत शदव्यगिुवांचव धवरक र् पे्ररक (God the 

Motivator) यव भशूिकेतनु ओळख होते.  

 

यवच सांदभवात हव अध्यवय दोन भवगवत शर्भवगलव आहे.  

१०. १ God, The Motivator 

१०. २ God, The Creator 

--- 



 

१०. १ God, The Motivator 

्कवॅॅशटि तत्र्ज्ञ थवॅॅिस कवलवाईल यवचे शर्भशूत यव शर्र्षयवर्र 

"Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, 

On, by Thomas Carlyle. ह ेपु् तक प्रशसद्ध आह.े 

जगतकल्यविवसवठी परुविवशतल तसेच इशतहवसवतील सहव 

प्रकवरच्यव नवयकवांच्यव शर्शर्ध गिुवांची ओळख यवतनु केलेली 

आह.े  

 

The Hero as Divinity. (दरे्दरे्तव) 

The Hero as Prophet. (धिासां्थवपक) 

The Hero as Poet. (कर्ी, कलवलेखक) 

The Hero as Priest. (आचवया, पजुवरी) 

The Hero as Man of Letters. (इशतहवसकवर, प्रवशचन सांपदव 

लेखनवतनु व्यक्त करुन जगवसिोर आििवरे) 

The Hero as King. (िरु रवजव) 

 

यव नवयकवांच्यव गिुवांची ओळख व्हवर्ी र् ती ओळख 

शर्कवसवसवठी, जगतकल्यविवसवठी प्रेरक व्हवर्ी ज्यवद्ववरे भवर्ी 



शपशढ शर्कवसवच्यव योग्य शदिनेे र्वटचवल करण्यवस सिथा होईल. 

हव हते ुयविवशगल आह.े  

 

यव सशृित जगतवांनव िनषु्ट्यवतील शदव्यभवर् शर्कवसवलव पे्ररक र् 

कवरि ठरतवत. ईश्वरवच्यव शदव्य भवर्वची श्रीकृष्ट्ि ओळख करुन 

दतेवत यवलवच शर्भशूत म्हितवत. जगतकल्यवि, शनशिाशत र् पोर्षि 

यव भशूिकेतनु ईश्वरवलव जवििवरे ज्ञवनीजन श्रदे्धने ईश्वरवच्यव( 

Creater )यव भशूिकेर्र श्रदे्धने पर्पर चचवा करतवत. यव ज्ञवनवांत 

रितवत. अिव भक्तवांनव ईश्वर बशुद्धयोग प्रदवन करतो.  

 

जीर्नवतील अज्ञवन शिटुन त्यवची जीर्नयवत्व (अितृांगिय) 

ईश्वरधविवच्यव िहविवगवार्र गशतिवन होत असते. अथवात 

शर्कवसिवगवार्र असते. हचे ईश्वरवचे Motivation ठरते.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

Motivation म्हटले शक रििे हव शर्र्षय येतो. र् रिण्यवसवठी 

कलेचव र्वपर होतो. शकतानकवर, प्रर्चनकवर श्रोत्यवांनव ईश्वरनविवांत 

रिर्तवत. तर येथे रिशर्ण्यवचव शर्र्षय God, the Creator 

जगवचव शनिवातव, प्रर्ताक असव असतो.  



 

१०. २ God, The Creator 

 

ईश्वरवचव शनत्य आश्रय होण्यवसवठी ईश्वर शचांतन कसे करवयचे?यव 

शर्श्ववत ईश्वरवची उपश्थशत कोित्यव शर्भशूतच्यव िवध्यिवतनु 

जविवयची? असव अजुानवचव प्रश्न असतो.  

१. सकवरवत्िक दृशि. ( Perception)  

 

"शर्श्ववतील सर्ा चवांगले शर्चवर आिच्यवपयांत पोहोच ुद"े अिी 

ईश्वरप्रवथानव आह.े िनषु्ट्यवलवच हांसवप्रिविे शदव्य गिुवांचव िोध 

घ्यवयचव आह.े ईश्वरवचव आश्रय ही दृशि धवरि करते. यवच सांदभवात 

शर्भशूतयोगवचे िहत्र् आह.े  

"िविे ते चवांगले र् दसुर् यवचे त ेर्वईट " यव दशुर्षत दृशििळेु 

िनषु्ट्यवलव शटकव करण्यवची सांर्य जडते. नकवरवत्िक होतो र् 

ईश्वरवच्यव शदव्य गिुवांपवसनु र्ांशचत रवहतो. ईश्वरवचव आश्रय म्हिजे 

दृशिबदल हव सांदिे शिळतो.  

 

२. कल्यवि शनशित. (सकवरवत्िक भवर्) 

 



जगतप्रर्ताक यव सांदभवात शर्भशूतांचे र्िान आह.े ईश्वरकवयवाचव 

आढवर्व सिदु्रिांथन र् नांतर अर्तवरकवया यवतनु घेतलव आह.े 

अर्तवरकवयवातील Hero नव शर्भशूत दिाशर्ले. प्रह्लवद, रवि र् नांतर 

र्तािवनवत कृष्ट्ि असव उल्लेख आह.े र्तािवनवतील अर्तवर Hero 

ची ओळख दतेवांनव शर्भशूत यव सांदभवात श्रीकृष्ट्िवने ्र्तःची 

ओळख" र्शृष्ट्िनवां र्वसदुरे्ो अश्ि", रविवची ओळख "रविः 

िस्रभतृवां अहां"प्रह्लवदवची ओळख "प्रह्लवदि अश्ि दतै्यवनवां" अिी 

करुन शदली.  

 र्तािवनवांत अजुानवची शर्भशूत ओळख "पवांडर्वनवां धनांजय" अिी 

शदली.  

जगत कल्यविवसवठी ईश्वरवचे कवया शनत्य सरुु आह ेहव यवतनु सांदिे 

शिळतो.  

  

३. आम्ही िवनर् आहोत.  

 

कवलवायलने धिासां्थवपकवांनव Hero दिाशर्ले. पि त्यवांच्यव 

चित्कवरवसवठी नव्ह ेतर त्यवांनव र्ीरत्र् प्रदवन करिवर् यव शदव्य 

गिुवांसवठी. आपल्यवसोबत िनषु्ट्यरुपवांत कुिी सविवत ईश्वर आह,े 

ही सांकल्पनव त्यव शर्शिि कवळवची उपज आह,े असे जविनु 

र्तािवनवत आपि सर्ा िवनर्सिहुवत जगत आहोत, यवची जवशिर् 



ठेर्नु शदव्य गिुवांची धवरिव होण्यवसवठी त्यवचव आदर करिे 

िहत्र्वचे आह.े म्हिनुच श्रीकृष्ट्िवने ्र्तःची ओळख "र्शृष्ट्िनवां 

र्वसदुरे्ो अश्ि" अिी शदली. र् अजुानवचे सवरथी बनले. श्रेष्ठवांनी 

गरज नसली तरी किवाचव आदिा ठेर्वर्व ह ेयविवशगल कवरि 

सवांशगतले.  

 

४. Strength उजवािशक्त 

 

शर्भशूतांची ओळख दतेवांनव शर्श्ववतील शर्शर्ध सिहुवचव उल्लेख 

केलव र् त्यव सिहुवत श्रेष्ठ highlight केले. शदव्य शर्भशूतची 

व्यवख्यवच अिी केली,  

"यत ्यत ्शर्भशूत ित ्सत्र्ां श्रीितां उशजाति ्एर् र्व।" 

अथवात यव शर्श्ववत जे जे सिदृ्ध र् उजवायकु्त आह,े ते सर्ा ईश्वरवची 

शदव्यिशक्तरुपवने शर्भशूत ठरत.े  

 

५. शदव्य(Divine) यव सांदभवात कवलवायलने धिा, दरे्तव, िशुतापजुव 

यवांचव आढवर्व घेतलव. भतूकवळवत जे घडुन गेले ते परत येिवर 

नवही. बदलिे, नि होिे र् पुनशनाशिाशत हवच शनसगवाचव शनयि आह.े 

िनषु्ट्यवचव र्तािवन उजवायकु्त सिदृ्ध व्हवर्व, कल्यविदवयी व्हवर्व 

यवचसवठी Hero यव सांदभवात र्ीरत्र्वचे पजून म्हटले. र्ीरत्र् 



जगवत नेहिीच पजुशनय रवशहल र् र्ीरत्र्वचे दिान र्तािवनवत पे्ररक 

ठरते.  

 

 शर्भशूतयोगवत Masculine divine यव सांदभवात 

शर्ष्ट्ि(ुआशदत्य)), िांकर(रुद्र) असे दरे्तवांचे तर Feminine 

devine यव सांदभवात(शकशता श्रीर्वक् च नवररिवां ्िशृतः िेधव धशृतः 

ििव)) लशक्ष्ि(श्री)सर्र्ती(र्वक्) यवांचव उल्लेख आलेलव आह.े 

तसेच दरे्लोकवांतील इांद्र(दरे्लोक), पवर्क(र्स)ु, िररशच (िरुत), 

शचत्रथ(गांधर्ा) असव उल्लेख आह.े  

 

६. कवलवायलने Hero the Poet यव सांदभवात िेक्सशपयरलव 

Hero ठरशर्ले, जो आपल्यव नवटकवांतनु शर्शर्ध िवनर्ी गिुवांचे 

दिान घडशर्तो. िवनर्वांच्यव सिहुवत रवजव श्रेष्ठ(नरविवां च नरवशधपि ्

) यवांत नेपोशलयनलव Hero ठरशर्ले. यवशिर्वय इशतहवसकवर 

लेखक, आचवया अिव सिहुवतील Hero चे दिान कवलवायलने 

घडशर्ले तर भगर्तगीतते रुशर्ष(भगृ)ु, कशर्(उिनव), 

परुोशहत(बहृ्पशत), लेखक(व्यवस), शसद्ध िशुन(कशपल) अिव 

शर्शर्ध सिहुवचव उल्लेख आलेलव आह.े  

 



७. यवव्यशतररक्त भगर्तगीतेत िनषु्ट्य, प्रवशि, र्िृ, कवळ, जड, 

चेतन अिव सांपिुा शर्श्ववत अश्तत्र्वत असलेल्यव सिहुवचव 

उल्लेख आलेलव आह.े यवशिर्वय र्तािवनवत जगत ्सांचलनवतील 

(प्रिवसशकय, व्यर््थवपशनय, कलव) शर्शर्ध गिुवांचे दिान 

शर्भशूतरुपवने (तेज, जय, कवयवाचव शनिय, दण्ड, िौन, ज्ञवन, इ. ) 

घडशर्ले आह.े  

 

यवप्रिविे सर्ाव्यवपी ईश्वरवचे दिान शर्भशूतयोगवद्ववरे ्पि केले. 

िनषु्ट्यवतील सिु गिुवांची ओळख व्हवर्ी, सकवरवत्िक गिु र्शृद्धगत 

करवर्े र् Goal च्यव शदिेने र्वटचवल व्हवर्ी यव हतेनेु 

Motivators ची भशूिकव असते. श्रीकृष्ट्िवांची हीच भशूिकव येथे" 

ईश्वरवची ओळख" यव सांदभवात ्पष्ठ होते.  

 

 

********** 

 

 

  



अध्यवय १०- िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

१०. ८/१:"अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते" 

१०. ८/२ : "इशत ित्र्व भजन्सते िवि ्बधुव भवर् सिशन्सर्तवः" 

(शर्श्वचवलकवची ओळख करुन ्र्तःची भशूिकव जविि)े 

१०-९/१ : 

"कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च " 

(र्वसदुरे्िय शर्श्व) 

१०-९/२ : 

"ित ्शचत्तव िद ्गत प्रविव बोधयन्सतः पर्परां।" 

कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च ।। 

 कतवा(अहांकवर) vs अकतवा(बशुद्धयोग) 

(१०-१०)/१ : 

"तेर्षवां सततयकु्तवनवां भजतवां शप्रशतपरू्ाकि"् 

(बांधनिशुक्त Tiebreaker) 

(१०-१०)/२:"ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते" 

१०. १०/३ :" ददवशि बशुद्धयोगां तां " 

 ( Change) 

(१०-११)/१: "तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः" 



(१०-११)/२ : 

"तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः" 

(अज्ञवनवचव, अांधवरवचव नवि) 

१०-११/३:"नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव" 

(Enlightenment) 

(१०-११)/४: 

"नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव"  

(Everyone walks his own path) 

१०. १७ : "कथां शर्द्यवां अहां योगीं्त्र्वां सदव पररशचांतयन ्? 

(Thinking God as creator for Self motivation) 

(१०-२२) : 

"इांशद्रयविवां िनिअश्ि भतूवनविअ्श्ि चेतनव" 

(िन Mind -चतेनव Consciousness) 

(१०. २७):"नरविवां च नरवशधपि ्" 

 (Divine qualities of King/The Leader/The 

Orgoniser-योजक) 

 १०-३०/१ : 

" प्रल्हवदि अश्ि दतै्यवनवां" 

(चवांगलेपिव ईश्वरवची शदव्य शर्भशूत) 



 (१०-३०)/२ : 

"कवलः कलयतवि ्अहि"् 

(The Time) 

१०-३०/३:"िगृविवां च िगृेंद्रो अहां रै्नतेयि पशििवि ्" 

१०-३०/४:"िगृविवां च िगृेंद्रो अहां" 

१०-३२/१: 

"सगवािवि ्आशदः अांतः च िध्यां चैर् अहां अजुान" 

(Creative world &Creatures) 

१०. ३२/२: 

"अध्यवत्िशर्द्यव शर्द्यवनवां र्वदः प्रर्दतवि ्अहि"् 

(१०-३२)/३ : 

"र्वदः प्रर्दतवि ्अहि"् 

(भवष्ट्य) 

(१०-३३): 

"अहिेर् अियः कवलो धवतव अहां शर्श्वतोिखुः" 

 (ईश्वरगशत) 

(१०-३६)/१ : 

"तेजः तजेश्र्नवि ्अहि ्" 



(जीर्नयवते्तील दबुालतव vs. सिितव) 

(१०-३६)/२: 

"जयोअश्ि व्यर्सवयोअश्ि सत्त्र्ि ्सत्त्र्ितवि ्अहां" 

(The world of Winners) 

(१०-३८)/१:"नीशतअश्ि शजगीर्षतवि ्" 

 (Morality of Winners) 

 (१०-३८)/२ :"नीशतःअश्ि शजगीर्षतवि ्" 

(Art of success) 

१०-३८/३ :"ज्ञवनि ्ज्ञवनर्तवि ्अहां" 

(१०-४०) : 

"न अन्सतो अश्त िि शदव्यवनवां शर्भशूतनवां परांतप" 

(God as Motivator) 

१०. ४१/१: "श्रीित ्उशजातिेर् र्व" 

 Think of Prosperity 

१०. ४१/२:"िि तेजोअांि सांभर्ि ्" 

 (शर्श्ववतील ऐश्वयवाचव प्रकवि) 

 ****** 

  



(१०-८) 

*********************** 

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते। 

इशत ित्र्व भजन्सते िवि ्बधुवभवर् सिशन्सर्तवः।। 

************************* 

 

(१०-८):"अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते" 

 

भगर्तगीतेत ईश्वरवची शनशित(अशखल सशृिचव प्रर्ताक)ओळख 

आलेली आह.े बहुतेक धिवात ईश्वरवचव उल्लेख आलेलव आह.े 

जगवत असे अनेक धिा आलेत.  

 

धिवािळेु शनशित सां्कवर असतवत र् हचे अपेशित असत.े धिागशत 

जवििवरे (अडचिीतही शर्िरे्ष सांधी जविनु) शनशित िवगवार्र 

असतवत . धिवासवठी र्नर्वस यव सांदभवात श्रीरवि िवतेलव 

म्हितवत,  

धरि धरुीन धरि गशत जवनी।कहउे िवत ुसन अशत िदृ ुबवनी।शपतव 

दीन्सह िोह ेकवनन रवज।ूजहॅॅ ॅ सब भवांशत िोर बड कवज।ू(रविवयि-

अयोध्यवकवांड ५२-३) 



 

(धिागशत यव सांदभवात)यवांत दोन भवग येतवत: 

१. Morality सांदभवात कवय योग्य र् कवय अयोग्य.  

२. िवगवातील दृढतव, शनशिततव .  

भगर्तगीतव ठविपिे दसुर् यव भवगवचे(शनशिततव) िहत्र् ्पि 

करते. धिाज्ञवन यव सांदभवात "्र्धिा"शनशिततव (कवयवाचव शनिय) 

दतेे. तरी शनशिततव ढळली तर? 

 

यवचे कवरि भगर्तगीतव ्पि करते. धिवातील 'कवय योग्य कवय 

अयोग्य 'यव सांदभवात ्र्गाप्रवशिसवठी शर्िेर्ष कवयवाचव उल्लेख 

असतो.  

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवि ्। 

शियव शर्िेर्ष बहुलवां भोगैश्वया गशतांप्रशतः।।(२-४३) 

भोगैश्वया प्रसक्तवनवां तयव अपहृत चेतसवि ्। 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४) 

ह ेसकवि ज्ञवन असल्यविळेु शनिय होत नवही. र् यवर्र उपवय 

बशुद्धयोगशनष्ठव सवांशगतली. यवांत ईश्वरवची ओळख आह.े ह ेज्ञवन 

जविनु बशुद्धयोगी होिे अपेशित असते.  

 



अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।(१०-८) 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

 

ईश्वरवच्यव यव ज्ञवनवसिोर (कवय योग्य कवय अयोग्य अस)े धिाज्ञवन 

सर्ात् जलिय िवले असतव शर्शहरीसिवन असते.  

(यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सांप्लतुोदके २-४६) 

 

बशुद्धयोगशनषे्ठिळेु कवयवाचव दृढशनिय होतो.  

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन। 

बहुिवखव शह अनन्सतवि बदु्धयोः अव्यर्सवयीनवि ्।।(२-४१) 

 

बशुद्धयोगशनषे्ठिळेु यकु्त(शनष्ट्कवि)होतो र् चांचलतेर्र िवत होते. 

चांचल करिवरे धिवातील( "योग्य-अयोग्य ")सकवि ज्ञवन यवर्र 

िवत होते र् फक्त (योग)भशक्तसवठी कवया घडते.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

व्यवर्हवररक बोध : 



धिवािळेु Strong(शनभाय) होिे अपेशित असते. अजुान दबुळव 

िवलव र् अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोध ुलवगलव. म्हिनु जगवतील 

धिाज्ञवन यव शर्र्षयवर्रच भगर्तगीतव भवष्ट्य करते. र् सिि 

होण्यवसवठी जीर्निवगवातील "शनशिततव vs चांचलतव" यवांतील भेद 

र् िहत्र् ्पि केले आह.े यवसवठी शनिायअशधकवर ह ेसवधन आहे. 

म्हिनु ज्ञवन सवांशगतल्यवर्र "शनिाय तलुव घ्यवयचव आह"े असे 

अजुानवलव सांबोधले. "कवय योग्य" यवर्र भवष्ट्य होर् ुिकते, पि 

शनिाय कत्यवालव घ्यवर्व लवगतो हवच व्यवर्हवररक बोध यथेे शसद्ध 

होतो.  

 

 ****** 

 

१०. ८ : 

"इशत ित्र्व भजन्सते िवि ्बधुव भवर् सिशन्सर्तवः" 

(शर्श्वचवलकवची ओळख करुन ्र्तःची भशूिकव जविि)े 

 

शर्श्ववचे सांचलन यव सांदभवात ईश्वर शर्श्ववचव अध्यि असतो. यवच 

ईश्वरवची शनशित ओळख ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात भगर्तगीतेत 

शदलेली आह.े तसेच Consciousness (िेत्ज्ञ) यव सांदभवात 

िनषु्ट्यजीर्नविी नवते ्पि होते. भगर्तगीतेत म्हटल्यवप्रिविे 



िनषु्ट्यजीर्नवचव शर्कवसिवगा "अितृत्र्वय कल्पते" यवच ज्ञवनविळेु 

होतो.  

 

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते। 

इशत ित्र्व भजन्सते िवि ्बधुव भवर् सिशन्सर्तवः।।(१०-८) 

 

ईश्वरवच्यव ज्ञवनविळेु शर्श्वसांचलनवत, िनषु्ट्यजीर्नवत सांदिे शिळत 

असतवत. यविळेु ्र्तःच्यव जीर्नवकडे पवहण्यवचव दृशिकोन 

(Perception)बदलतो. िनषु्ट्यजीर्नवत शर्कवसवची(आत्िोन्सनशत) 

सांधी शिळत असते, ज्यविळेु Higher consciousness र्र 

कवयारत असतो. शनष्ट्कवि कवयारत असतो. ईश्वरवची भशक्त सवध्य 

करतो. शनभायतव लवभते.  

अजुानवलव यदु्धिेत्वर्र दःुख िवले पि यवच घटनेिळेु भगर्तगीतव 

जगवसिोर आली. जे कवया शर्श्वसांचलनवत आर्श्यक आह ेत्यवच 

कवयवाची अजुानवलव ईश्वरवने सांधी शदलेली असते. पि (ईश्वरवच्यव 

अज्ञवनविळेु) त्यवच कवयवालव अजुान पवपकवया ठरशर्तो. प्रत्यिवत 

हीच ईश्वरभशक्तची सांधी असते. ईश्वरवच्यव ज्ञवनविळेु 

सत्कृत्य(पणु्य)-दषु्ट्कृत्य(पवप) यव द्वन्सद्ववपवसनु िकु्त होतो.  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 



यवचवच अथा जसे सशृिसांचलनवत ईश्वरवची भशूिकव असते, तसेच 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नशर्कवसवत ईश्वरवच्यव भशूिकेचे िहत्र् असते. 

यवच ज्ञवनवच्यव अभवर्ी िनषु्ट्य यव जगवत ्र्तःलव दबुळव सिजनु 

बघ्यवची भशूिकव घेतो. िनषु्ट्य यव शर्श्ववतील खेळवडु/नवयक आह े

ह ेजवित नवही.  

सवर: 

"Every moment is an organizing opportunity, every 

person a potential activist, every minute a chance to 

change the world. " 

- Dolores Huerta 

्र्तःच्यव जीर्निवगवात अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य धिवालव अधिा र् 

अधिवालव धिा ठरशर्तो. अथवात योग्यलव अयोग्य र् अयोग्यलव 

योग्य ठरशर्तो. अजुान ्र्तःच्यव शनयतकवयवालव अधिा(पवपकिा) 

ठरशर्तो. ईश्वरज्ञवनविळेु Perception बदलते. हीच घटनव 

शर्कवसवची(आत्िोन्सनशत) सांधी असते. धिा-अधिा ठरशर्तवांनव जो 

द्वन्सद्व शनिवाि होतो, त्यव द्वन्सद्ववपवसनु िकु्त होतो. कवयवाचव एकशनिय 

होतो. र् (िशक्त)सवधनेसवठी कवया ह ेकौिल्य सवध्य होते.  

 ******* 

  

  



(१०-९) 

*********************** 

ित ्शचत्तव िद ्गत ्प्रविव बोधयन्सतः पर्परां। 

कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च।। 

************************* 

 

 

१०-९ : 

"कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च " 

(र्वसदुरे्िय शर्श्व) 

 

शकतान, भजन यवांत ईश्वरवच्यव ज्ञवनवत कथन करिवरे र् ऐकिवरे 

दोघेही रितवत, आनांद घेतवत. सशृिचे उगि्थवन, शर्श्ववचव 

सांचवलक अथवात शर्श्ववचव अध्यि अिी भगर्तगीतव ईश्वरवची 

ओळख दतेे. यव नवत्यवने ईश्वरवलव जवििवरे त्यवचे पर्पर कथन 

करतवत, भजतवत त्यवांनव बशुद्धयोग ही कृपव लवभते, ज्यविळेु 

अज्ञवनवचव अांधवर शिटतो. शनशित िवगवार्र त्यवांचव जीर्नप्रर्वस 

होतो.  

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।(१०-८) 



कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च ।(१०-९) 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन ्िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यव ईश्वरवचे शनत्य शचांतन कसे करवयचे? हव अजुानवचव प्रश्न असतो.  

कथां शर्द्यवि ्अहां योगीं त्र्वि ्सदव पररशचांतयन ्। 

केर्ष ुकेर्ष ुच भवर्ोर्ष ुशचांत्योअशस भगर्न ्ियव।।(१०- 

 

शर्श्ववचे Existence र् त्यवतील शर्शर्ध िशक्त, शर्श्ववच्यव 

सांचलनवत अितृिांथन, अर्तवरकवया, र्तािवनवतील 

व्यर््थवपनवतील िशक्त (तजे, जय, कवयाप्रशतभव State of art, 

नीशत, िौन इ. ) अथवात ह ेजग र्वसदुरे्ियच आह.े र् यव जगवतील 

ज्यव उजवािय(श्रीितां उशजाति ्) ऐश्वयािय िशक्त आह ेत्यव ईश्वरवच्यव 

शर्भशुत जवििे. अथवात ईश्वरवच्यव एकव अांिवपवसनु सर्ा िशक्त 

सांचवशलत असतवत.  

 

शर्िशभ अहां इदां कृत््नां एक अांिेन ्श्थतो जगत ्।(१०-४२) 

 



"God's designs may be frequent justification for our 

actions, but it is we, the self-made men, who take 

the credit".  

Arthur Erickson 

 * 

१०-९: 

"ित ्शचत्तव िद ्गत प्रविव बोधयन्सतः पर्परां।" 

कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च ।। 

 कतवा(अहांकवर) vs अकतवा(बशुद्धयोग) 

िन, बशुद्ध, शचत्त र् अहांकवर िनवच्यव faculties आह े(Mind 

functioning faculties). िन र् शचत्त यवतील भेद "िनः सांयम्य 

िद ्शचत्तः" आत्िर्ि(िनवलव सांयशित करिे) होण्यवच्यव यव 

शर्धवनवद्ववरव ्पि होतो.  

िनः सांयम्य िद ्शचत्तः यकु्त आसीत ित्परः।(६-१४) 

अहांकवर(Ego mind) हव प्रकृशतचव कतवाभवर् दिाशर्तो.  

(अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।) 

यवच अहांकवरवचे Replacement बशुद्धयोगवने होण्यवसवठी 

ईश्वरवचव आश्रय हव उपवय भगर्दगीतव सवांगते. यवच सांदभवात 

म्हटले आह,े  



ित ्शचत्तव िद ्गत प्रविव बोधयन्सतः पर्परां। 

कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च ।।(१०-९) 

१. भगर्दगीतव जगतप्रर्ताक/अध्यि ईश्वरवची ओळख दतेे. ही 

ओळख जीर्नवतील अज्ञवन दरु करण्यवसवठी "ज्ञवन" यव सांदभवात 

असते.  

अहां सर्ा् य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।(१०-८) 

यव ईश्वरवचे ज्ञवन जवििवरे पर्पर कथन करुन त्यवांत सांतिु 

असतवत, रितवत.  

२. (िन) शचत्त ईश्वरवकडे लवर्िे, जीर्नवचे ध्येयच ईश्वरधवि 

जविनु "कतवा" यव नवत्यवने जीर्नवच्यव सांपिुा शियव ईश्वरसिशपात 

होिे म्हिजेच अहांकवरवचे Replacement असते. यवप्रिविे शनत्य 

भजिवर् यवांनव, त्यवांचे अांतगात अज्ञवन दरु करण्यवसवठी बशुद्धयोग 

प्रदवन करतो. ही ईश्वरवची अनकुां पव असते.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

तेर्षवां एर् अनकुम्पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनशदपेनभव्र्तव।।(१०-११) 

 *********** 

  



 (१०-१०) 

*********************** 

तेर्षवां सततयकु्तवनवां भजतवां प्रीशतपरू्ाकि।् 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।। 

************************* 

 

 

(१०-१०) : 

"तेर्षवां सततयकु्तवनवां भजतवां शप्रशतपरू्ाकि"् 

(बांधनिशुक्त Tiebreaker) 

 

Check your path : 

जीर्नयवते्त कवया करीत असतव िशक्तसवधनव िवली र् र्तािवनवत 

कशठि प्रसांगवतही शर्चशलत िवलव नवही तर िवगा बरोबर आह.े 

अन्सयथव तो Tie (बांधन) िध्ये सवपडतो. अथवात द्वन्सद्वर्ि होतो. 

िवगवात Error असतो. यवच Error चव श्र्कवर केलव तर 

Correction करतव यतेे. भगर्तगीतेची हीच भशूिकव आह.े  

 



अजुान कशठि प्रसांग आलव असतव शर्चशलत होतो. Tie िध्ये 

सवपडतो. म्हिनु(Tie सोडशर्ण्यवसवठी) सरळ शनशककय होतो. 

अध्यवत्िज्ञवन हवच Tie सोडशर्ण्यवसवठी आह ेज्यवचे logic बांधन 

vs िोि आह.े  

 

व्यर्हवरवत ्र्भवर्शनयत कवया, शनिायअशधकवर यवचव उपयोग 

योगिेिवसवठी, इच्छवपशुतासवठी करतो. यव िवगवार्र धिवाची 

भशूिकव कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त(Devotion सिपाि) असते, ज्यविळेु 

िशक्तसांशचशत(शसशद्ध) होते. यवसवठी शनयतकवयवालव ्र्धिा ही 

्र्िांजरुी असते. ्र्धिा Tiebreaker ठरतो. पि प्रत्यिवत अजुान 

Tie िध्ये सवपडलव असतव आपल्यव शनयतकवयवालव पवप 

ठरशर्ण्यवसवठी धिवाचव र्वपर करतो. र् Tie सटुत नवही. 

भगर्तगीतव यवलव द्वन्सद्वर्ि /Herd िवनशसकतव सांबोधत आह.े  

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वन्सद्विोहनेभवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परन्सतप।।(७-२७) 

 

यवप्रिविे धिा यव सांदभवातच अजुानवलव Tie उत्पन्सन होतो. म्हिनु 

भगर्तगीतेत अध्यवत्िज्ञवनवचव Tie सोडशर्ण्यवसवठी र्वपर 

केलेलव आह.े यविळेु जीर्निवगा"अितृांगिय"(िवश्वतवकडे) 



असव होतो.  

 

ईश्वर यव सशृिचव उगि आह,े ईश्वरविळेुच शर्श्व सांचशलत असते. 

सशृिचिप्रर्तान म्हिजेच शर्श्ववत व्यर््थवपन असते र् ईश्वर यव 

शर्श्वसांघटनेचव अध्यि असतो. यव ईश्वरवच्यव(िवश्वत) ज्ञवनवचव 

िनषु्ट्यवच्यव आत्म्यविी (प्रवितत्र्विी) सांबांध असतो र् 

अध्यवत्िशर्र्षय यतेो. (्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यत)े.  

 

ईश्वरवची यवप्रिविे ओळख असिवरव जविकवर (शर्द्ववन) ठरतो. 

जविकवर यव शर्र्षयवर्र पर्परविध्ये भवष्ट्य करुन ईश्वरवचीच भशक्त 

सवध्य करीत असतवत. यवलव व्यर्हवरवत सत्सांग म्हिनु ओळखले 

जवत.े यवच ईश्वरवची शनत्य भशक्त लवभवर्ी यवसवठी "यकु्त" सां्कवर 

भगर्तगीतव सवांगत आह.े त्यवलव बशुद्धयोग प्रवि होतो. र् िवगा 

"अितृांगिय" होतो. यव िवगवार्र शनष्ट्कवि कवयारत असतो. 

शर्चशलत होत नवही.  

जविकवर र् सत्सांग: 

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते। 

इशत ित्र्व भजन्सते िवां बधुव भवर् सिशन्सर्तवः।।(१०-८) 

िशच्चत्तव िद ्गतप्रविव बोधयन्सतः पर्परि ्। 

कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च ।।(१०-९) 



 

Correction (ईश्वरकृपव): 

तेर्षवां सततयकु्तवनवां भजतवां प्रीतीपरू्ाकि ्। 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव।।(१०-११) 

 

सवर : 

िनषु्ट्यजीर्नवत दःुख आले शक िनषु्ट्यवची िनोदबुालतकेडे 

र्वटचवल सरुु होते. र्व्तशर्क जीर्नवतील अडथळे, दःुख यव 

शर्कवसिवगवातील Stepping stone असतवत. अज्ञवन द्वन्सद्वर्ि 

(बांधनवत) जगतो . तर जविकवर यव (Tie, Obstacle) बांधनवलव 

ओळखतो. र् अध्यवत्िज्ञवनवचव र्वपर करुन Tie सोडशर्तो. 

िशक्तसांशचतीकडे त्यवची र्वटचवल सरुु होते.  

 

"निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व" 

 

"Obstacles are like wild animals. They are cowards 

but they will bluff you if they can. If they see you 



are afraid of them... they are liable to spring upon 

you; but if you look them squarely in the eye, they 

will slink out of sight. " 

-Orison Swett Marden  

 

******** 

(१०-१०)/२: 

"ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते" 

 

 

"अांधवरवतनु प्रकविवकडे" ही भगर्तगीतेची ्पि भशूिकव आह.े 

जगवत कतृात्र्वने इशतहवस घडतो. तर िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्त 

सर्वात सोपी सांर्य म्हिजे ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

सिथान करिे, इतरवांर्र शटकव करिे, ज्ञवनी सिजनु उपदिे करिे 

असते. यवच सांर्यीिळेु शनशककयतेचे अजुान सिथान करतो. यव 

श्थतीत िनषु्ट्यवलव ्र्तःचे अज्ञवनही कळत नवही. आपले 

अज्ञवनही न कळिे अिी श्थशत िनषु्ट्यजीर्नवत आली तर 

अांधवरकोठडीतनु त्यवलव कुिीही बवहरे कवढु िकत नवही. कवरि 

येथे अहांकवरवचव आश्रय असतो. यवच अांधवरवतनु त्यवलव 



्र्तःलवच बवहरे यवर्े लवगत.े भगर्तगीतेचे ह ेप्रवथशिक ज्ञवन 

Wisdom of Ignorance ठरते.  

 

*चवांगलेपिवची सकवरवत्िक र् नकवरवत्िक बवज ु

(शनद्वांद्व vs द्वांद्वर्ि): 

िनषु्ट्यजीर्नवत चवांगलेपिवचव सांबांध अांतरवत्म्यविी, ईश्वरविी 

असतो, यविळेु ्र्तःर्र शर्श्ववस असतो.  

 

सतवां शह सांदहेपदरे्ष ुर््तरु्ष ुप्रिविि ्अन्सतकरिप्रर्तृ्तय।(अशभज्ञवन 

िवकुां तलि ्) 

 

अांतःकरि (Conscience )व्यक्तीच्यव आत्म्यवचे कवयवात्िक तत्त्र् 

िवनले जवऊ िकते, ज्यविळेु व्यक्ती द्वांद्ववच्यव उपश्थतीत शनिाय 

घेते. (Tiebreaker-शनद्वांद्व).  

िनषु्ट्यजीर्नवत ही चवांगलेपिवची सकवरवत्िक बवज ुअसते.  

 

भगर्तगीतेत अजुानवलव दरै्ीगिुी सांबोधले आह.े 

चवांगलेपिविळेुच त्यवलव दःुख होते. तो शनशककयतचेे सिथान 

करतो. अजुान यवलवच ज्ञवन सिजतो, यविळेु अज्ञवन कळतच नवही. 



ही श्थशत द्वांद्वर्ि असते. यविळेु ही चवांगलेपिवची नकवरवत्िक 

बवज ु(अज्ञवनविळेु) ठरते.  

 

*िगृजळवलव पविी सिजिे म्हिजेच अज्ञवनवलव ज्ञवन सिजिे. 

यविळेुच अज्ञवन कळत नवही. यवर्र उपवय र्तािवनवतील 

(Awareness)र्व्तर् असते.  

 

*Wisdom of ignorance: 

The first step toward change is awareness. The 

second step is acceptance.  

Nathaniel Branden  

 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हव शनयतकवयवाने दःुखिशुक्त किी 

होईल हव त्यवचव प्रश्न असतो. दःुखिशुक्तसवठी "योगः किास ु

कौिलि ्" ह ेयव प्रश्नवचे उत्तर असत.े योग म्हिजे दःुखवन्सत, 

"त्वयते िहतो भयवत ्"अिी ्पि पररभवर्षव भगर्तगीतव करते. 

यवच सांदभवात "किाण्येर्वशधकवर्ते" यवद्ववरव िनषु्ट्यवचव अशधकवर 

्पि केलव. यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय असवर्व. चांचलत्र्विळेु 

शनिय होत नवही म्हिनु बशुद्धयोग प्रयोजन आह.े यवचसवठी 



ईश्वरवचे गिुवतीत ज्ञवन(ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव िळुस्त्रोत), शर्भशूतज्ञवन ्पि 

केले, िवगवात ईश्वरवचव आश्रय ्पि होतो.  

यतः प्रर्शृत्त भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति ्। 

तद ्धवि परिां िि। 

 

जीर्नवचव िहविवगा /शर्कवसिवगा अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे 

(अितृत्र्वय कल्पत)े यविळेु ठरतो. र् यवचसवठी बशुद्धयोग दतेो.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

------- 

 

(१०-१०)/३ :" ददवशि बशुद्धयोगां तां " 

 ( Change) 

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन ्िवि ्उपयवशन्सत ते ।(१०-१०) 

 



अथवात "जीर्नशर्कवसवचव िहविवगा िजप्रत येिवरव (तद ्धवि परिां 

िि)असतो. यव िवगवार्र जीर्नप्रर्वस होण्यवसवठी बशुद्धयोग दतेो. 

" 

 

जगवत प्रत्येक व्यशक्त ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर (Natural) जगत 

असतो. यवच ्र्भवर्वनसुवर अजुान जगतो. शनयतकवयवासवठी 

कुरुिेत्वर्र येतो. दःुखी िवल्यविळेु यदु्ध टवळण्यवचव बेत करतो. 

आपली भशूिकव योग्य आह,े ह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन बोलतो. 

किा आशि भवष्ट्य यव सांदभवात व्यर्हवरवत हचे अनभुर्वयलव येते.  

 

्र्भवर्प्रकृशतनसुवर व्यशक्त कवया करतो. कवयािवगवात सांिय र्वटलव 

तर शनशककय होतो. पि आपली भशूिकव योग्य आह ेह े

दिाशर्ण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. यवांत िनषु्ट्य आपले सखु manage 

करण्यवसवठी(िनोरांजनवसवठी) भवष्ट्य बोलतो. कुिी कवया टवळुन 

आपले हीत सवधण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. दःुखविळेु अजुानवची 

िवनशसकतव अिवांत असते. म्हिनु त्यवचे भवष्ट्य िनोरांजनवसवठी 

असते.  

 

व्यर्हवरवत किवाची सकवि अर््थव असत.े यवच अर््थते कवया 

execute करण्यवसवठी अजुान कुरुिेत्वर्र (Warfield) येतो. किा 



र् भवष्ट्य यवांत गोंधळ उडतो. किा सांदभवात शनशककय होतो, र् 

शनरथाक भवष्ट्य बोलतो. (जसव दःुखी, आळिी िनषु्ट्य शनरथाक, 

नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलतो, यथेे अजुानवची िवनशसकतव अिवांत 

असते. ही अर््थव िरीरयांत्वतील कवयव, र्वचव र् िन यवसांदभवात 

Disturbance of Harmony ठरते. हीच Harmony सवध्य 

होण्यवसवठी बदल आर्श्यक असतो.  

 

िरीरयांत्वत कवयव, र्वचव, िन यवांचे functioning असते. यवांतील 

Harmony सवध्य करण्यवसवठी भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवतील 

अनिुिे किा, ज्ञवन र् भशक्त यवांचे ज्ञवन(सांबांधवने functioning) 

्पष्ठ करते. र् "बदल "गरज (Why change) ्पि होते.  

 

*किा- कवयव-सकवि किा, शनष्ट्कवि किा, शनशककयतव 

 

*ज्ञवन-र्वचव-भवष्ट्य-सिथान(प्रज्ञवर्वद)भवष्ट्य, ्र्शहतवसवठी भवष्ट्य, 

ज्ञवनवची बैठक(शनशित प्रश्न, शर्र्षय), सांर्वद 

 

*भशक्त-िन-िवनशसकतव(State of mind), िनोरांजनवसवठी 

(Comfort)भवष्ट्य शकां र्व सखुवसवठी भशक्त(योग-िवश्वत सखु) 

 



अजुान र्व्तर्वचव श्र्कवर न करतव सिथानवसवठी प्रज्ञवर्वद 

बोलतो. यविळेु सांर्वदच बांद होतो. पि श्रीकृष्ट्ि अशधकवरवने 

त्यवलव न दखुर्तव(तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठवलव न िोभिवरी भशूिकव) 

सिज दतेवत. तेंव्हव र्व्तर्(दःुखदवयी यदु्ध करिे योग्य 

कस?े)श्र्कवर करतो. र् सांर्वदवसवठी द्ववर उघडे होते.  

 

व्यर्हवरवत कवया सकविच ठरते. यवांत कवयवाचे Purpose असते. 

पि प्रत्यि कवया execute करतवांनव कवयवाद्ववरे exercise सवध्य 

होते. ही exercise िवरररीक र् िवनशसक दोन्सही असते. जीर्नवचे 

Goal कवय? यवर्र सकवि कवया(भोगैश्वया), चवांगले कवया(पणु्य), 

शनष्ट्कवि कवया ही िवनशसकतव असते.  

 

अजुान चवांगले(पणु्य)कवया यव सांदभवातच (धिा यव सांदभवात) सांिय 

व्यक्त करतो. अजुानवची िवनशसकतव disturb िवलेली असते, र् 

यवलव येथे Priority आह.े िवनशसक Wellness चे ज्ञवन 

"श्थतप्रज्ञ" द्ववरव ्पि होते. यवच सांदभवात श्रीकृष्ट्ि िनोरै्ज्ञवशनक 

ज्ञवन (Consciousness) ्पि करतवत.  

 

िनषु्ट्यवचे जीशर्त तत्र् र् ईश्वर यवांचे नवते ्पि होते. र् यव सांदभवात 

जीर्नशर्कवसवचव िहविवगा "अितृांगिय"होतो. यव िवगवार्र 



योगवसवठी कवया(सिपाि, शनष्ट्कवि)घडते. र् कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचे 

logic ्पि होते. यवच सांदभवात ईश्वरवची प्रकृशतचव 

अध्यि/परुुर्षोत्ति/िेत्ज्ञ ही ओळख करुन त्यव ईश्वरवलव भजिवरव 

बशुद्धयोग प्रवि करुन घेतो. ही ईश्वरवची शर्िेर्ष कृपव असते. 

ज्यविळेु हृदयवतील अांधवर शिटतो. र् िनषु्ट्य शर्कवसवच्यव 

िहविवगवार्र प्रर्वस करतो.  

 

यवप्रिविे सकवि कवयवाचे शनष्ट्कवि कवयवात पररर्तान होते. र् हव 

बदल घडर्नु आििवरव " बशुद्धयोग "आह.े अथवात बशुद्धयोगवचे 

Purpose र् पयवायवने ईश्वरभशक्तचे Purpose कळते.  

 ****** 

  

  



(१०-११) 

*********************** 

तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव।। 

************************* 

 

(१०-११)/१: 

"तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः" 

 

जीर्नवतील अज्ञवनवचव नवि ही ईश्वरवची सर्ाश्रेष्ठ कृपव असते. 

नैरवश्य, बशुद्धभ्रि अज्ञवन असते. म्हिनुच अजुान िेर्टी म्हितो, 

"निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व" 

यवच श्रेष्ठ कृपेिळेु "िकुां  करोशत र्वचवलां पांगुां लांघयते शगरीि ्" हव 

चित्कवर होतो.  

 

जीर्नवचे ज्ञवन यव सांदभवात ज्ञवन, ईश्वरश्रद्धव, चवांगलेपिव 

जीर्नवतील Strength असते, Weakness नसतो. ईश्वरश्रद्धचेव 

उपयोग भगर्तगीतव ज्ञवनवसवठी करते. यवच सांदभवात अध्यवत्िज्ञवन 

आलेले आह.े िनषु्ट्य जीर्नवचे ईश्वरविी असलेले नवते, ईश्वरवची 



शर्श्ववतील भशूिकव ह ेसर्ा ज्ञवन जविनु जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा 

ठरतो. हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

अजुानवने शर्द्यव सांपवदन केली असते. धनशुर्ाद्येत तो पवरांगत असतो. 

जीर्नज्ञवन यव सांदभवात त्यवलव जे ज्ञवन असते त्यवचव तो कसव 

उपयोग करतो यवचे भगर्तगीतव (शर्र्षवदयोग) दिान दतेे.  

 

जीर्नवत सखु-दःुख आह,े हवर-जीत म्हिनु ज्ञवन-अज्ञवन आह.े 

दःुख टवळण्यवसवठी अजुान यदु्ध न करण्यवचव शनिाय करतो. अथवात 

शनशककयतव श्र्कवरतो र् त्यवचे सिथान करतो. आपि योग्य आह े

ह ेशसद्ध करण्यवसवठी त्यवलव उपलब्ध असलेल्यव (जीर्न)ज्ञवनवचव 

उपयोग करतो. हवच आधवर घेर्नु अजुान म्हितो, िी यदु्धवत 

शनःिस्त्र रवहुन कौरर्वकडुन िलव ितृ्य ुशिळिे हचे िवझ्यवसवठी 

श्रेय्कर आह!ेअसे त्यवचे दीनर्चन असते.  

 

जीर्नवत शनरवि होिवरे असचे दीनर्चन बोलत असतवत. 

जगण्यवचे ज्ञवन कळत नवही. जीर्नवत शनरवि होिे ही हवर असते.  

"िनके हवरे हवर है, िनकी जीत जीत" 

म्हिनु हवर-जीत यव सांदभवात जीर्नवलव लढवई सांबोधले आह.े  

"िवि ्अनु् िर यधु्य च" 



तसेच ज्ञवन-अज्ञवन यव सांदभवात जीर्नवचे ज्ञवन जीर्न जगण्यवसवठी 

असते. अजुानवलव योग्य-अयोग्य यव सांदभवात सांिय यतेो, र् 

जगण्यवतच अज्ञवन जविर्ते. पि (अज्ञवन) र्व्तर् न श्र्कवरतव 

यदु्ध करिे पवप आह ेअसे Judgemental र्चन बोलतो. अथवात 

योग्य-अयोग्य सांदभवात "आपि योग्य आहो " यव आधवरवर्र ह े

भवष्ट्य असते.  

ज्ञवन-अज्ञवन यव सांदभवात जीर्न असेच आव्हवन दते असते. र् 

र्व्तर् न श्र्कवरतव िनषु्ट्य शनशककय िवलव तरी ्र्तःलव योग्य 

सिजनुच सिथानभवष्ट्य बोलत असतो. त्यवलव उपलब्ध असलेल्यव 

ज्ञवनवचव उपयोग सिथानवसवठी करतो. अज्ञवनवलवच ज्ञवन सांबोधतो.  

 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हवच जीर्नवत ज्ञवनवचे प्रयोजन हव 

शर्र्षय चचेलव येतो. यवच सांदभवात ईश्वर आशि ज्ञवन यवांचे नवते 

शर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. ज्ञवन जगवत सर्ाश्रेष्ठ आह.े 

कवयापरु्ा अर््थेत सांिय शिटशर्ण्यवसवठी ज्ञवन असते. 

"ज्ञवनसश्चन्सनसांियि ्". तर सर्ा कवयवाचे ज्ञवनवतच अखेर 

शर्शलशनकरि होते.  

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

यवच ज्ञवनवचव आश्रय जीर्नवत होण्यवसवठी ईश्वरवची भशक्त र् त्यवचे 

िहत्र् ्पि केले आह.े  



अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

िनषु्ट्य व्यर्हवरवत जगतो. योगिेि(Survival) चवलवर्व यवसवठीच 

जीर्न आह ेअसे कवांही लोक जवित असतवत, तर कवांही 

Survival(योगिेि) जीर्नवचे सवधन आह ेहे जविनु शर्कवसवच्यव 

रवजिवगवार्र जीर्नयवत्व करीत असतवत. यवच रवजिवगवार्र 

ईश्वरवची अनन्सयभशक्त (कवयासिपाि) सवधतो त्यवलव "यकु्त" म्हटले 

आह.े त्यवचव योगिेि(Survival) ईश्वर चवलर्तो. (Blessings 

of God) 

 

तेर्षवां शनत्यअशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्।(९-२२) 

 

यवच रवजिवगवाचे ज्ञवन(अितृत्र्वय कल्पत)े भगर्तगीतेचव शर्र्षय 

आह.े यवच रवजिवगवाच्यव अज्ञवनविळेु अजुानवचव शर्कवसरथ 

(आत्िोन्सनशत) थवांबतो.  

 

जीर्नशर्कवसवचव हव रवजिवगा र् व्यर्हवरवतील िवगा यवांचव 

शनकटचव सांबांध आह.े दोन्सही िवगवात कवया सवधन असते. 

व्यर्हवरिवगवात गरजव, इच्छवपशुतासवठी कवया जवितो तर 

रवजिवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त ही भशूिकव असते.  



 

यवच रवजिवगवार्र प्रत्यिवत यवत्व होण्यवसवठीच ईश्वर बशुद्धयोग 

प्रदवन करतो र् ही ईश्वरवची सर्ाश्रेष्ठ कृपव असते.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव।।(१०-११) 

 

अथवात ज्ञवन (जीर्नवतील अांधवरवचव नवि होण्यवसवठी) हीच 

ईश्वरवची सर्ाश्रेष्ठ कृपव असते. बशुद्धभ्रि अांधवर असतो. बशुद्धयोग 

प्रकवि असतो. यवप्रिविे अजुानवलव ईश्वरवची कृपव लवभत.े 

रवजिवगा कळतो म्हिनु िेर्टी म्हितो,  

 

निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु। 

श्थतो अश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्।।(१८-७३) 

 

"Knowledge is not power, it's the application of 

knowledge that is power" 



"थोडव ज्ञवन जो प्रयोग िें लवयव जवए र्ो बहुत सवरव ज्ञवन जो बेकवर 

पडव ह ैउससे कहीं अशधक िलू्यर्वन ह।ै" 

 खलील शजब्रवन 

 

****** 

(१०-११)/२ : 

"तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः" 

(अज्ञवनवचव, अांधवरवचव नवि) 

 

जीर्न जगत असतवांनव िनषु्ट्यवलव दःुख, अडचिी यवांचव सविनव 

करवर्व लवगतो. असवच प्रसांग अजुान अनभुर्तो. पवांडर्वर्रील 

अन्सयवय दरु होण्यवसवठी सर्वात िेर्टचे अस्त्र म्हिनु धिायदु्ध ठरले 

असते. पि प्रत्यिवत यदु्धपरु्ा प्रसांगवत अजुान दःुखी िवलव असतव, 

हव उपवय अधिवाचव आह ेअसे अजुान सवांगतो. ्र्तःलव कवांहीही 

नको म्हिनु अिव अधिा किवाचे प्रयोजन व्यथा आह ेही भशूिकव 

घेतो. यवच पवश्वाभशुिर्र जीर्नवतील ज्ञवनअज्ञवन हव शर्र्षय 

भगर्दगीतेत आलेलव आह.े  

 



“Changing our decision sets up a bad habit. It 

reinforces decision-making as an expression of 

bewilderment and ignorance, instead of wisdom and 

freedom. ”  

– Sakyong Mipham 

 

अहांकवरविळेु िनषु्ट्य ्र्तः कतवा यव नवत्यवने अज्ञवनवचव श्र्कवर 

करीत नवही र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी िवत् "ज्ञवनवचव" 

आश्रय करतो. (Advocacy प्रज्ञवर्वद). अथवात अज्ञवन श्र्कवरले 

तरच ज्ञवनवचे िहत्र् र् त्यवचव जीर्नवत उपयोग कळतो.  

 

अहांकवर (ego mind) vs. ईश्वर  

 

भगर्दगीतव ईश्वरवची ओळख ज्ञवन, प्रकवि यव सांदभवात दते आह.े 

ज्यवच्यव कृपेिळेु अज्ञवन, अांधवर, तिगिुवचव नवि होतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

तेर्षविेर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः।(१०-११) 

 



िनषु्ट्य ज्यव सिृीत जगत आह,े त्यव सिृीचव अध्यि ईश्वर आह.े 

यवच ईश्वरवचव अांि िनषु्ट्यवच्यव हृदय्थवनी असतो, ज्यविळेु 

जीशर्त असतो. यवच ज्ञवनविळेु जीर्नयवते्चे अांशति धवि 

(Destination) ईश्वर आह ेह ेजवितो र् िवगा "अितृत्र्वय 

कल्पते" असव होतो. श्रेष्ठ जीर्न जगण्यवचव हव रवजिवगा ठरतो.  

 

 यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यव िवगवार्र दःुख, अडचिीिळेु शर्चशलत होत नवही. यव िवगवार्र 

जीर्नयवते्चव प्रर्वस घडिे ही ईश्वरकृपव असते. यविळेु 

व्यर्हवरवतील किा ईश्वरभशक्तचे सवधन बनते. किा (अजुानवचे यदु्ध 

लढिे) ह ेव्यवर्हवररक नैशित्य असते.  

 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।...  

शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन ्।(११-३३) 

 

**************** 

 



 

(१०-११)/३ : 

"नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव"  

I. (Enlightenment) 

 

ईश्वर जीर्नवलव प्रकवशित करतो. (अज्ञवनरुपी अांधवर शिटर्तो) हव 

सांदिे आह.े जीर्नवत Enlightenment यव अथवानेच बशुद्धयोगवचे 

िहत्र् आलेले आह.े  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते। 

तेर्षवां एर् अनकुम्पवथाि ्अहां अज्ञवनजि ्तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव।।(१०-११) 

 

ईश्वर सशृिचव अध्यि यव नवत्यवने शर्श्ववचे सांचलनकवया 

(व्यर््थवपन) जविनु ्र्तःच्यव शर्कवसिवगवार्र असतो. हव 

बशुद्धयोग असतो. हृदयी ईश्वर(अांि), अांशति धवि ईश्वर(तद ्धवि 

परिां िि) यवद्ववरे िवश्वत जीर्ांत तत्र्वचव प्रर्वस कळतो. यव 

प्रर्वसवलव कवया सहकवया करीत असते. चांचलत्र् नि होत.े 



कवयवाचव एकशनिय(Determination) असतो. "I am right"ही 

िवश्वत सखुवची अनभुशुत असते.  

 

िनषु्ट्य जीर्नवत एक िरीर र् दसुरे जीर्ांत तत्र् आह.े व्यक्त र् 

अव्यक्तवचे, अिवश्वत(जड) र् िवश्वतवचे नवते भगर्तगीतव ्पि 

करते. जड प्रकृशत कवया करत,े िवश्वत(परुुर्ष)तत्र् सखुदःुख 

अनभुर्तो.  

 

कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हते ुउच्यते।। 

परुुर्षः प्रकृशत्थो शह भुांके्त प्रकृशतजवन ्गिुवन।् 

कवरि गिुसांगअ्य सत ्असत ्योनी जन्सिस।ु।(१३-२२) 

 

अव्यक्त प्रकृशतने परुुर्ष बद्ध असतो. यविळेु सखु जीर्वत्म्यवचव 

शर्र्षय बनतो. Senses (शर्र्षय)सखु, कवयवात सखु, ्र्वतांत्र्यवचे(I 

am right) सखु, परिवथा सखु, आत्िशर्श्ववसवचे सखु, 

आत्ििवांतीचे सखु असे शर्शर्ध सखु िनषु्ट्य अनभुर्तो. 

िवश्वतसखु(आत्िसांयि सखु) र् अिवश्वत सखु(ज्यवचव अभवर् 

िवलव तर दःुख होते) यवप्रिविे सखुवलव शर्भवगले तर एकवचव 



शदर्स(अिवश्वत सखुवचे शचांतन)दसुर् यवची(िवश्वत 

सखु/आत्िसांयिी) रवत्, र् vice a versa असते.  

 

यव शनिव सर्ाभतूवनवां त्यवां जवगशता सांयिी। 

य्यवां जवग्रशत भतूवशन सव शनिव पश्यतो िनेुः।।(२-६९) 

 

अजुानवची प्रज्ञवर्वदी भशूिकव(Socalled ज्ञवनी, I am right) 

सखुदःुखविळेुच येते. दःुख शटळण्यवसवठी र् सिवधवनवसवठी 

प्रज्ञवर्वदी भशूिशक घेतो. जेंव्हव "I am right" चे ज्ञवन शिळते, 

त्यवांत तो सखु अनभुर्तो. ह े्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन(िोि) असते. 

यवप्रिविे र्तािवनवत सखु अनभुर्िे यवचसवठी ज्ञवन आह.े यवचेच 

सशर््तर जीर्ांततत्र् (िेत्ज्ञ, Consciousness) र् िरीर(िेत्) 

यवचे नवते भगर्तगीतव ्पि िवले आह.े  

 

 िरीर िेत् म्हटले तर Consciousness (Knower of the 

field) िेत्ज्ञ असतो. Universal consciousness ईश्वरवलव 

सांबोधले आह.े यवद्ववरे िनषु्ट्य र् ईश्वर यवांचे नवते भगर्तगीतनेे ्पि 

केले आह.े ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े म्हिनु चेतनव 

जवगशृत(Active higher consciousness) Enlightenment 

असते.  



 

न अहां प्रकविः सर्ा्य योगिवयवसिवर्तृः। 

िढुोअयां न अशभजवनवशत लोको िवि ्अजि ्अव्ययि ्।।(७-२५) 

 

भौशतक िवयेने आच्छवशदत असल्यविळेु जीर्नवत अांधवर भवसतो. 

यविळेु नकवरवत्िक होतो. (दःुखी होतो, भय असते, शचांतव असते, 

िोध, ईर्षवा असते अथवात अिवांत असतो, तरी ्र्तःलव ज्ञवनी 

सिजनु भवष्ट्य करतो!).  

त्यवच्यवच ठवयी असलेले ईश्वरवचे प्रकविज्ञवन जवित नवही.  

 

यवप्रिविे भगर्तगीतेचे ज्ञवन जीर्नवत प्रकवि करण्यवसवठी 

ज्ञवनदीप ठरते.  

******* 

 

(१०-११)/३: 

"नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव"  

II(Everyone walks his own path) 

 



ज्ञवनी सिजनु जगवर्र शटकव करिे, जगवने बदलवर्े ही इच्छव करिे 

सोपे आह.े टॉल्टवय म्हितो, लोक जगवने बदलवर्े ही इच्छव 

करतवत पि यवसवठी ्र्तः बदलवर्े लवगते यवचे ज्ञवन नसते. यवच 

सत्यवर्र भगर्तगीतव प्रकवि टवकत आह.े  

 

प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलत असतो हव िवनर्ी जीर्नवतील 

िहत्र्वचव िदु्दव भगर्तगीतव highlight करीत आह.े यवच 

अनरु्षांगवने शनिायअशधकवर, शनयतकवया (Committed task) 

्र्धिा जवििे, ्र्तःच्यव कवयवाचव दृढशनिय यवचे िहत्र् 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

*परवर्लांबन, पांगतु्र् : 

 

You are the only person on earth who can use your 

ability.  

– Zig Ziglar 

्र्तःचव िवगा यव सांदभवात "एकलव चवलोरे" हव सांदिे प्रशसद्ध 

आह.े िवनर्ी जीर्नवतील जगण्यवचे (्र्तःचव िवगा) सत्य जो 

जवितो तो पांग ुठरत नवही. परवर्लांबन गलुविीचे, पांगतु्र्वचे कवरि 



बनते म्हिनु िहवपरुुर्षवांनी "्र्वर्लांबन" यव प्रथि जीर्निलु्यवचव 

परु्कवर केलव. Beggars are not choosers.  

 

"िवयकेल अॅन्सडरसन अपघवतवत दोन्सही पवय गिवर्तो. तलुव नेहिी 

सोबतीलव सहवय्यक लवगेल असव डॉक्टर त्यवलव सल्लव दतेवत, 

तेंव्हव तो शचडतो र् म्हितो, िी पवयवने पांग ुिवलो, िवनशसक पांग ु

नवही. ईश्वरवने िलव प्रयत्नवचे अशधकवर (किाण्येर्वशधकवर्ते)शदले 

आह.े तो पढेु शर्िवनवचव पवयलट होतो. " 

बवलर्यवत िलेु परवर्लांबीत असतवत. जसे चवलवयलव शिकतवत, 

तसेच जीर्नवत िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलवयलव शिकतो. यवांत 

्र्वर्लांबन प्रिखु जीर्निलु्य असते. िनषु्ट्यवलव परवर्लांबनवची 

सांर्य जडली तर "Born to win but conditioned to loose 

" अिी अर््थव होते.  

कोंबड्यवांच्यव कळपवत एक गरुडशपल ुर्वढते. त्यवलव उडवर्ेसे 

र्वटते पि जेि कोंबडी त्यव शपलवलव सल्लव दते असते, "आपले 

कवि नोह.े " 

You are not what you were born, but what you have 

within yourself to be.  

Godfrey of Ibelin: 

 



*योद्धव vs. प्रेिक 

 

जगवत व्यर्हवर असतो. कवय योग्य? यवर्र भवष्ट्य होते. उपदिे 

करिवरे ज्ञवनी सिजनुच उपदिे करीत असतवत. िनषु्ट्यवच्यव 

भवष्ट्यवत व्यर्हवर(कवय हर्े?) र् ज्ञवन (धिा, आदिा) यवांचव 

सिवर्ेि असतो. जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवत प्रशतदीन भर पडत असते. 

सिवजवत बदल घडतवत. कवय योग्य? यवर्र चचवा होतच रवहिवर. 

पि िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलत असतो. कवया यव िवगवाचव भवग 

असतो.  

पवांडर्वांनव न्सयवय शिळवर्व यव हतेनेु अखेरचव पयवाय म्हिनु धिायदु्ध 

ठरले असते. येथे अजुानवचे शनयतकवया शनशित होते. प्रत्यि कवया 

करण्यवची रे्ळ आली असतव तो यदु्ध करिे पवप आह ेअसे सवांगनु 

यदु्ध न करिे (दःुख टवळण्यवसवठी असलेले option)ही शनर्ड 

करतो. ज्यव धिवाचव, आदिवाचव सांपिुा शर्चवर करुनच धिायदु्ध 

ठरले होते. तरी सिथान भवष्ट्यवत धिा, आदिा र्वपरतो. ्र्तःलव 

ज्ञवनी सिजनु धिा, आदिा भवष्ट्यवचव उपयोग करतो.  

सिवजवत योद्धव आशि पे्रिक अिव दोन र्गवात िनषु्ट्यवांची 

शर्भवगिी केली तर कवयािेत्वर्र प्रत्यि लढिवरे योद्धव ठरतवत, 

तर त्यवांनव judge करुन ित दिेवरे, उपदिे करिवरे पे्रिक ठरतवत. 

योद्धव ्र्तःचव िवगा चवलतवत. तर प्रेिक Excuses बोलनु 



त्यवलव "ज्ञवन" (धिा/आदिा) दिाशर्तवत. अथवात अजुान "पे्रिक" 

भशूिकेत यतेो. हवच भेद जविनु भगर्तगीतव योद्धव होण्यवचव 

िनषु्ट्यवलव सांदिे दते आह.े  

 

व्यर्हवरकवया सकवि असते यविळेु पररिविभयवने सांभ्रि होतो. यव 

भयवपवसनु िशुक्तसवठी "िवि अनु् िर यधु्य च" हव सांदिे आह.े यव 

प्रशियेत िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. कवयवाद्ववरे 

योगसवधनव (दःुखवन्सत)होते. शनभायतव लवभते. अथवात िवगवातील 

सांियवतील िशुक्तसवठी धिा, ज्ञवन यवचव उपयोग भगर्तगीतव करीत 

आह.े हे येथे लिवत घेण्यवसवरखे आह.े कवय योग्य आह?े हव 

उपदिे करुन भगर्तगीतव िवगा चवलिवर् यवलव थवांबर्त नवही तर 

थवांबलेलव हतवि िनषु्ट्य अज्ञवनवच्यव अांधवरवत असतो. त्यवच्यव 

िवगवार्र प्रकवि टवकत आह.े यवलव बशुद्धयोग म्हटले आह.े  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि उपयवशन्सत ते। 

तेर्षवां एर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव।।(१०-११) 

* व्यवर्हवररक बोध : 



"We're born alone, we live alone, we die alone. Our 

grief path is ours " alone", and no one else can walk 

it, and no one else can understand it. " 

-Orson Welles 

 

"िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलतो " यव सत्यवची जवि नसिे हचे 

िनषु्ट्यवचे अज्ञवन ठरते. जीर्न जगतवांनव दबुालतव, नकवरवत्िकतव, 

आळस(शनशककय), अज्ञवन असनुही ्र्तःलव ज्ञवनी सिजिे हव 

अहांकवर असतो ह ेभगर्तगीतव ्पि करीत आह.े यव अहांकवरवर्र 

शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी ईश्वर ज्ञवन सशर्ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि 

करीत आह.े यवच अनरु्षांगवने भगर्तगीतेत ईश्वर िब्द आलेलव 

आह ेपि तो ज्ञवन यव सांदभवात आह.े  

"सांियवत्िव शर्नश्यशत"असव सांदिे दरे्नु भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव 

सवर्धवन करीत आह े. ्र्तःच्यव िवगवाची जवि असलेलव 

सांियवचे र्व्तर् श्र्कवरतो. (अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो र् प्रश्न 

पवरदिाक होतो. ) िवगवातील यवच सांियिशुक्तसवठी 

ज्ञवन(ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्)आह.े  

****** 

  

  



(१०-१७) 

*********************** 

कथां शर्द्यवां अहां योगीं्त्र्वां सदव पररशचांतयन ्। 

केर्ष ुकेर्ष ुच भवरे्र्ष ुशचांत्यो अशस भगर्न ्ियव।। 

************************* 

(१०-१७) : 

 "कथां शर्द्यवां अहां योगीं्त्र्वां सदव पररशचांतयन ्? 

(Thinking God as creator for Self motivation) 

 

“Self-motivation is, the force that drives you to do 

things. It’s the drive you have to work towards your 

goals, put effort into self-development, and achieve 

personal fulfillment. " 

Self-motivation is a key component of emotional 

intelligence.  

Emotional intelligence is the measure of an 

individual’s ability to recognize and manage their 

emotions and the emotions of other people.  

 



 Self-motivation is generally driven by intrinsic 

motivation, It can also be driven by extrinsic 

motivation, although it’s clear that intrinsic 

motivation is usually a more effective and fulfilling 

drive.  

 

भगर्तगीतव Self motivation चव शर्र्षय आह ेह ेर्रील 

शर्र्ेचनवर्रुन ्पि होते. दःुखी िवल्यविळेु अजुानवच्यव 

जीर्नशर्कवसिवगवात Barrier तयवर होतो. जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन 

असिवरव Self motivated असतो.  

 

शर्िेते ग्रवहकवांनव जवशहरवतीद्ववरे motivate करतवत. व्यर्हवरवत 

्र्तःचे शहत सवधण्यवसवठी इतरवांनी कवय करवरे् यवसवठी 

भवष्ट्यवद्ववरव motivate करिे. हव extrinsic motivation चव 

प्रकवर ठरतो. भगर्तगीतव intrinsic motivation चे ज्ञवन आह.े  

 

(A) 

You have something you “have to do. ” You’re not 

excited or passionate about it, but you know you 



need to get it done all the same, so you work hard to 

complete your task.  

(B) 

You have something you “get to do. ” You’re 

interested in your task—you may have even set this 

task for yourself rather than receiving it from 

someone else—and you are happy to put in the time 

and effort to complete it.  

 

यव दोन उदवहरिवत (B) Intrinsic self motivation आह.े र् 

सखुी जीर्नवचे रह्य आह.े भगर्तगीतव हचे ज्ञवन सवांगते.  

 

जन्सिितृ्य ुजरव व्यवधी दःुखदोर्ष अनदुिानि ्। 

अथवात िनषु्ट्यजीर्नवत दःुख आह,े पि हे दःुख जीर्नशर्कवसवत 

Barrier होर् ुनये . म्हिनु जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा 

(अितृांगिय) कळिे आर्श्यक आह.े यवच सांदभवात आत्िोन्सनशत 

आह,े कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त आह,े शनत्य ईश्वरवचव आश्रय, योगयकु्त 

हव सांदिे आह.े यव रवजिवगवार्र चवलण्यवसवठी ईश्वरवची ओळख 

करुन त्यवच्यव कृपेने बशुद्धयोग शिळतो. (अथवात Goal धवि 

कळले तर िवगा कळेल) 



 

ह ेज्ञवन जविल्यवर्र अजुान म्हितो, यव सशृित तलुव कोित्यव 

्र्रुपवत पवहु?ज्यविळेु शचांतन करतव येईल? 

 

कथां शर्द्यवां अहां योगीं्त्र्वां सदव पररशचांतयन ्। 

केर्ष ुकेर्ष ुच भवरे्र्ष ुशचांत्यो अशस भगर्न ्ियव।।(१०-१७) 

 

 

शदव्यगिुवांचव धवरक र् पे्ररक (God the Motivator) यव 

भशूिकेतनु ईश्वरवची ओळख होते.  

  

---यव सशृित जगतवांनव िनषु्ट्यवतील शदव्यभवर् शर्कवसवलव पे्ररक र् 

कवरि ठरतवत. ईश्वरवच्यव शदव्य भवर्वची श्रीकृष्ट्ि ओळख करुन 

दतेवत यवलवच शर्भशूत म्हितवत. जगतकल्यवि, शनशिाशत र् पोर्षि 

यव भशूिकेतनु ईश्वरवलव जवििवरे ज्ञवनीजन श्रदे्धने ईश्वरवच्यव( 

Creater )यव भशूिकेर्र श्रदे्धने पर्पर चचवा करतवत. यव ज्ञवनवांत 

रितवत. अिव भक्तवांनव ईश्वर बशुद्धयोग प्रदवन करतो.  

 



जीर्नवतील अज्ञवन शिटुन त्यवची जीर्नयवत्व (अितृांगिय) 

ईश्वरधविवच्यव िहविवगवार्र गशतिवन होत असते. अथवात 

शर्कवसिवगवार्र असते. हचे ईश्वरवचे Motivation ठरते.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

 

 God, The Motivator 

 

"शर्श्ववतील सर्ा चवांगले शर्चवर आिच्यवपयांत पोहोच ुद"े अिी 

ईश्वरप्रवथानव आह.े िनषु्ट्यवलवच हांसवप्रिविे शदव्य गिुवांचव िोध 

घ्यवयचव आह.े ईश्वरवचव आश्रय ही दृशि धवरि करते. यवच सांदभवात 

भगर्तगीतेतील शर्भशूतयोगवचे िहत्र् आह.े जगत कल्यविवसवठी 

ईश्वरवचे कवया शनत्य सरुु आह ेहव यवतनु सांदिे शिळतो.  

 

्कवॅॅशटि तत्र्ज्ञ थवॅॅिस कवलवाईल यवचे शर्भशूत यव शर्र्षयवर्र 

"Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History, 

On, by Thomas Carlyle. ह ेपु् तक प्रशसद्ध आह.े 

जगतकल्यविवसवठी परुविवशतल तसेच इशतहवसवतील सहव 



प्रकवरच्यव नवयकवांच्यव शर्शर्ध गिुवांची ओळख यवतनु केलेली 

आह.े  

 

The Hero as Divinity. (दरे्दरे्तव) 

The Hero as Prophet. (धिासां्थवपक) 

The Hero as Poet. (कर्ी, कलवलेखक) 

The Hero as Priest. (आचवया, पजुवरी) 

The Hero as Man of Letters. (इशतहवसकवर, प्रवशचन सांपदव 

लेखनवतनु व्यक्त करुन जगवसिोर आििवरे) 

The Hero as King. (िरु रवजव) 

 

यव नवयकवांच्यव गिुवांची ओळख व्हवर्ी र् ती ओळख 

शर्कवसवसवठी, जगतकल्यविवसवठी प्रेरक व्हवर्ी ज्यवद्ववरे भवर्ी 

शपशढ शर्कवसवच्यव योग्य शदिनेे र्वटचवल करण्यवस सिथा होईल. 

हव हते ुयविवशगल आह.े  

 

जगतप्रर्ताक यव सांदभवात शर्भशूतयोगवत शर्भशूतांचे र्िान आह.े 

ईश्वरकवयवाचव आढवर्व सिदु्रिांथन र् नांतर अर्तवरकवया यवतनु 



घेतलव आह.े अर्तवरकवयवातील, तसेच शर्शर्ध िेत्वतील Hero 

नव शर्भशूत दिाशर्ले.  

 

Positive Habits यव सांदभवात Think of Prosperity ही एक 

सकवरवत्िक सांर्य असते. शर्भशूतयोगवतील ईश्वरशचांतन हीच 

सकवरवत्िक सांर्य आह.े  

 

यद ्यद ्शर्भशूत ित ्सत्र्ां श्रीित उशजातिेर् र्व*। 

तद ्तद ्एर्अर्गच्छ त्र्ि ्िि ्तेजो अांि सांभर्ि ्।।(१०-४१) 

  

ईश्वरवच्यव शर्भशूतज्ञवनविळेु सकवरवत्िक उजवा प्रवि होते, तसेच 

शर्कवसवचव रवजिवगा कळतो. र् यवद्ववरे ईश्वरशचांतन Self 

motivation सवठी उपयकु्त ठरते.  

 

 

 

 ****** 

  

  



(१०-२२) 

************************** 

रे्दवनवां सविरे्दोअश्ि दरे्वनवि ्अश्ि र्वसर्ः। 

इांशद्रयविवां िनिअश्ि भतूवनविअ्श्ि चेतनव।।  

************************** 

 

(१०-२२): 

"इांशद्रयविवां िनिअश्ि भतूवनविअ्श्ि चेतनव" 

(िन Mind -चतेनव Consciousness) 

 

भगर्दगीतेत आत्िव(Soul), िन(Mind), चेतनव 

(Consciousness) यवांनव रे्गरे्गळ्यव सांदभवात ईश्वरवच्यव शर्भशूत 

म्हटलेले आह.े  

 

अहां आत्िव गडुवकेि सर्ा भतूवियश्थतः।(१०-२०)...  

इांशद्रयविवां िनिअश्ि भतूवनविअ्श्ि चेतनव।।(१०-२२) 

 



सर्ा जीर्वांच्यव अांतयवािी असिवरव आत्िव, इांशद्रयवांिध्ये िन आशि 

जीर्वांिध्ये असिवरी चेतनव ईश्वरवच्यव शदव्य शर्भशूत आह.े यव 

शर्भशूतद्ववरव िन, चेतनव र् आत्िव यवांची ओळख शदलेली आह.े  

चेतनव(Consciousness): 

चेतनव अथवात प्रवििशक्त/Consciousness हव शर्र्षय आधशुनक 

िवनसिवस्त्रवत िहत्र्वचव ठरलेलव आहे. भगर्दगीतेत िरीर िेत् 

(Field) र् िेत्वलव जवििवरव िेत्ज्ञ (Knower), शर्श्ववतील सर्ा 

िेत्वलव जवििवरव िेत्ज्ञ(Universal consciousness) 

यवप्रिविे िेत्-िेत्ज्ञ ज्ञवन ईश्वरवचे ज्ञवन असत.े आध्यवशत्िक भवर्षेत 

चेतनव जवगशृत, Enlightenment, िवनसिवशस्त्रय भवर्षेत Higher 

level of consciousness यव सांदभवात यव ज्ञवनवलव िहत्र् आह.े  

आत्िव र् चेतनव यवांचे नवते शर्द्यतुशनशिाशतकें द्रवत शनिवाि िवलेली 

(Feeder)शर्द्यतु र् प्रत्यि उपयोगवत येिवरव शर्द्यतुप्रर्वह 

यवप्रिविे असते. िनषु्ट्य िोपलव असलव तरी त्यवच्यविध्य ेचेतनव 

असते, तर ितृ्य ुिवलेल्यव िरीरवत चेतनव नसते. िनषु्ट्य ितृ्य ु

पवर्तो तेंव्हव अिकु "गेलव" असे भवष्ट्य होते. येथे आत्िव यव 

अथवाने आलव-गेलव असे शनदिे होते. अथवात आत्िव िवश्वत तर 

िरीर अिवश्वत असते हवच अथा अशभप्रेत होतो. जसे सयूाशकरि 

सयूवापवसनु शनघते. तसे  

चेतनव आत्म्यवचव Spark असतो.  



िन : 

ििैर्वांिो जीर्लोके जीर्भतूः सनवतनः। 

िनःर्षष्ठवशन इांशद्रयवशि प्रकृशत्थवशन कर्षाशत।।(१५-७) 

 

िनषु्ट्यवच्यव िरीरवत सनवतन (िवश्वत) आत्िव ईश्वरवच्यव अांिरुपवने 

असतो. िन र् पांचेंशद्रयवसह(श्रोत्- ऐकिे, चि-ुपवहिे, ्पिा, रस-

चर्, गांध) प्रकृशत्थवशन आकशर्षात होतो. यव इांशद्रयविध्ये िन श्रेष्ठ 

आह.े यव सांदभवात िनवलव ईश्वरवची शर्भशूत म्हटलेले आह.े 

िनवशिर्वय इांशद्रयशर्र्षयवचे ज्ञवन होत नवही. चेतनेिळेु िन कवयारत 

होते. चेतनव आत्म्यविळेु शियवशिल असते.  

जड प्रकृशत(अिवश्वत) आशि आत्ितत्र् यवांतील भेद येथे ्पि 

होतो. जड प्रकृशतच्यव ठवयी चेतनव नसते शकां र्व जड तत्रे् एकत् 

करुन चेतनव उत्पन्सन होत नसते. म्हिनु चेतनव श्रेष्ठ र् िवश्वत आह.े  

 

िनोर्ि-आत्िर्ि(शजतवत्िनः) 

िनोर्ि र् आत्िर्ि यव सांदभवात इांशद्रय, िन, बशुद्ध, आत्िव 

यवप्रिविे श्रेष्ठत्र्वचव अनिुि असतो.  

इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरवां बशुद्धः योः बदेु्धः परतवः त ुसः।।(३-४२) 



 

एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्यआत्िवनि ्आत्िनव।(३-४३) 

 

यवप्रिविे "िनोर्ि vs. आत्िर्ि" यव लढवईत िनवपेिव बशुद्ध श्रेष्ठ 

र् बशुद्धपेिव आत्िव श्रेष्ठ जविनु बशुद्धद्ववरव िनवलव शनयांशत्त करुन 

आत्िर्ि असिे.  

 त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

The key to growth is the introduction of higher 

dimensions of consciousness into our awareness. 

(Consciousness is defined as "the state of being 

aware. " ) 

Lao Tzu 

 

 

 ********* 

  



 (१०. २७) 

************************** 

उच्चैःश्रर्सि ्अश्ववनवां शर्शद्ध िवि ्अितृोद ्भर्ि ्। 

ऐरवर्तां गजेंद्रविवि ्नरविवां च नरवशधपि ्।। 

************************* 

 

(१०. २७):"नरविवां च नरवशधपि ्" 

 (Divine qualities of King/The Leader/The 

Orgoniser-योजक) 

 

अयोग्य परुुर्षां नवश्त योजकः तत् दलुाभः। 

 

According to The Opulence of the 

Absolute(शर्भशूतयोग)Rightous king is considered to 

be the Representative of God. The God is 

maintainer of Universe. The King is maintainer of 

his kingdom.  

नरविवां च नरवशधपि ्।(10-27) 

 



*In the jungle which animal is the biggest ..... We 

heard, ..... elephant.  

 

*In the jungle which animal is the tallest.... We 

heard ... Giraffe.  

 

*In the jungle which animal is the wisest..... We 

heard ...... Tortoise 

 

*In the jungle which animal is the fastest ..... We 

heard ..... Cheetahs.  

 

* Among all these wonderful qualities mentioned.... 

Where is the Lion in the picture? 

 

*Yet we say the Lion is the king of the jungle even 

without any of these qualities. Why? 

* something fascinating about the Lion.  

 



*_The Lion is Courageous_ 

*_The Lion is very bold_ 

*_The Lion is always ready to face any mountain, 

any challenges, any barrier that crosses his part, no 

matter how big they are. _ 

 

*_The Lion walks with confidence. _ 

*_The Lion dares anything and it's never afraid_ 

*_The Lion believes he is unstoppable. _ 

*_The Lion is a risk taker_ 

*_The Lion believes any animal is food for him_ 

*_The Lion believes any opportunity is worth 

giving a trial and never allows it slip from his hands. 

_ 

*_The Lion has charisma. _ 

*_What is it that we get to learn from here ...  

• All we need is courage_* 

_*• All we need is boldness_*  

_*• All we need is the Will to try_*  



_*• All we need is the faith to believe it is 

possible_* 

_*• All we need is to believe in ourself that I can do 

it. _ 

These are the Energetic qualities of King/The 

Leader/The Orgonizer . These qualities are part of 

Divine (दरै्ी)qualities. ( positive personality ) 

अभयां सत्त्र्सांिशुध्दः ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः।(१६-१) 

......  

तेजः ििव धशृतः िौचि ्अद्रोहो न अशत िवशनतव।(१६-३) 

 ********  

  



 (१०-३०) 

*********************** 

प्रल्हवदिअश्ि दतै्यवनवां कवलः कलयतवि ्अहि ्। 

िगृविवां च िगृने्सद्रो अहां रै्नतेयि पशििवि ्।। 

************************* 

 

शर्र्षय ७४९ : 

" प्रल्हवदि अश्ि दतै्यवनवां" 

(चवांगलेपिव ईश्वरवची शदव्य शर्भशूत) 

 

चवांगले र् र्वईट यव सांदभवात दरै्ी र् आसरुी प्रर्शृत्तचव भगर्दगीतव 

उल्लेख करते. जगवत र्वईटपिव असलव तरी चवांगलेपिव 

असतोच. िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिव ईश्वरवची Divine शर्भशूत 

असते. यवच अथवाने म्हटले आह,े "प्रल्हवदि अश्ि दतै्यवनवां" 

 

प्रल्हवदि अश्ि दतै्यवनवां कवलः कलयतवि ्अहां। 

िगृविवां च िगृेंद्रो अहां रै्नतेयि पशििवि ्।।(१०-३०) 

 



जगवत चवांगले र्वईट ही गिनव असली तरी कवळ (The Time) 

ईश्वरवची शर्भशूत असते. कोित्यवही प्रसांगी न खचतव लढिवरव 

शसांह, गरुडवलव पवऊस व्यत्यय आशित नवही तर तो ढगवच्यव र्र 

उड्डवन करतो. म्हिनु सर्ा र्न्सय प्रवण्यवांिध्ये शसांह र् पिवांिध्ये 

गरुड ईश्वरवच्यव शदव्य शर्भशूत म्हटले आहे.  

 

चवांगलेपिव दरै्ी सांपशत्त असते पि िनषु्ट्यवचव चवांगलेपिवबद्दल 

गैरसिज होतो !तेंव्हव चवांगलेपिव दबुळव होतो. यवच पवश्वाभशुिर्र 

भगर्दगीतव सांदिे दतेे, चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव दबुालतव िोभत नवही .  

 

िनषु्ट्य यव जगवत आलव, तो जगत असतोच. जेंव्हव चवांगलव 

िनषु्ट्यही दःुखवने व्यशथत होतो, तेंव्हव तो बांधनवत अडकतो. त्यवलव 

िवगा सवपडत नवही र् अज्ञवनविळेु शनशककयतेचे सिथान करतो. नवर् 

सिदु्रवत र्वर् यवने र्वहते तसे जीर्न सरुु असते. ही िनोर्ि, द्वांद्वर्ि 

अर््थव असते. तर नवर्ेर्र ज्यवची command असते, तो नवर् 

र्ल्हर्तो. अथवात ्र्तःचव िवगा चवलत असतो. यवच िवगवाचे ज्ञवन 

भगर्दगीतव दतेे.  

 

नवर् तफुवनवत सवपडवर्ी तसे दःुखविळेु िनषु्ट्यवची श्थशत होते. र् 

यवच दःुखविी deal करण्यवसवठी ईश्वरज्ञवन, ्र्तःचे 



ज्ञवन(आत्िज्ञवन, अध्यवत्िज्ञवन) ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्दगीतव ्पि 

करते.  

 

*िनषु्ट्यवचे अशधकवरिेत् (्र्तःची ओळख) 

 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।िव किाफलहतेभुुाः िव ते 

सांगो अ्त ुअकिाशि।।(२-४७) 

 

*ईश्वरवचे अशधकवरिेत् (ईश्वरवची ओळख): 

 

ियव अध्यििे प्रकृशत सयुते सचरवचरि ्। 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगद ्शर्पररर्ताते।।(९-९) 

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

िनषु्ट्य आपल्यव अशधकवरिते्वत किा करतो. पररिवि ईश्वरवचे 

अशधकवरिेत् आह.े पररिविवचे भय शर्चशलत करीत नवही. यवची 



जवि असिवरे किवाद्ववरे शर्कवसिवगवार्र असतवत . अांतःकवळी 

ईश्वरवच्यव शदव्य धविवत शर्शलन होतवत(ईश्वरप्रवशि).  

 

जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां योः रे्शत्त तत्र्तः। 

त्यक्त्र्व दहेां पनुजान्सि नैशत िविेशत सो अजुान।।(४-९) 

 

********** 

 

 

 (१०-३०) : 

"कवलः कलयतवि ्अहि"् 

(The Time) 

 

र्र्षा, िशहनव, शदर्स, तवस ही कवलगिनव असते. िनषु्ट्यवच्यव 

आयषु्ट्यवचे िोजिवप यवच कवलगिनेनसुवर होते. यव कवलगिनेत 

"कवळ" ईश्वरवची शर्भशूत म्हटले आह.े  

प्रल्हवदिअश्ि दतै्यवनवां कवलः कलयतवि ्अहां।(१०-३०) 

 



"कवळ" यव सांदभवातच इतर शदव्य शर्भशुतची ओळख भगर्दगीतव 

दते आह,े ज्यवांचव सरळ सांबांध शर्श्ववतील घडविोडीिी असतो.  

 

*यव शर्श्ववतील सांपिूा प्रवशििवत्वांचव आरांभ, िध्य र् अन्सत- 

अहि ्आशदि िध्यां च भतूवनवि ्अन्सत एर् च।(१०-२०) 

 

*सशृिचव आरांभ, िध्य र् अन्सत- 

सगवािवि ्आशदः अन्सति िध्यां चैर् अहां अजुान।(१०-३२) 

 

*(िवश्वत)िहवकवळ, सर्वांचे धवरिपोर्षि करिवरव- 

अहिेर् अिय कवलः धवतवअहां शर्श्वतोिखुः।(१०-३३) 

 

*िशहन्सयवत िवगािीर्षा र् ॠतिुध्ये र्सांत- 

िवसवनवां िवगािीर्षोअहि ्ॠतनुवां कुसिुवकरः।(१०-३५) 

 

*सर्वांचव नवि करिवरव ितृ्य ुर् भशर्ष्ट्यवचव शनिवातव- 

ितृ्यःु सर्ाहरि अहि ्उद्भर्ि भशर्ष्ट्यतवि।्(१०-३४) 

 



कवळ अनांत आह ेपि िनषु्ट्यवचे जीर्न शसशित आह.े पि यव 

शसशित जीर्नवचे यवच अनांत कवळविी नवते आह.े यवच सांदभवात 

ईश्वरवच्यव शर्भशुतची ओळख शदलेली आह.े यवच सांदभवात 

अजुानवलव शर्श्वरुपदिान शदलेले आह.े शर्श्वरुपदिान िवल्यवर्र 

अजुान त्यवची र्तािवनवतील प्रर्शृत्त जविण्यवची इच्छव करतो. ईश्वर 

आपली ओळख दतेो.  

 

कवलोअश्ि लोकियकृत ्प्रर्दृ्धः।(११-३२) 

ियव एरै्ते शनहतवः परू्ािेर् 

 शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन।्(११-३३) 

 

येथे अजुानवलव त्यवची र्तािवनवतील Destiny कळते.  

 

सवर: 

कवळ अनांत आह ेपि िनषु्ट्यवजर्ळ र्तािवन आह.े िनषु्ट्यवलव 

त्यवचव र्तािवन जगण्यवसवठी त्यवचव जीर्नचवलक, सशृिचवलक 

ईश्वर ्र्तःची ओळख भगर्दगीतेद्ववरव करुन दते आहे.  

 



"The art of life is to live in the present moment, and 

to make that moment as perfect as we can by the 

realization that we are the instruments and 

expression of God Himself. " 

-Emmet Fox  

 

********* 

 

(१०-३०):"िगृविवां च िगृेंद्रो अहां रै्नतेयि पशििवि ्" 

 

जीर्नवांत श्रेष्ठ होिे, "िोठे" होिे जीर्नवचे सखुवसवठी ध्येय असेल 

तर ह ेश्रेष्ठत्र् लवभण्यवसवठी कोिते Attitude हरे्?यवचे रह्य 

भगर्तगीतव सवांगते.  

 

धिा जीर्नवचे Manual आह ेअसे धिाधरुरि सवांगतवत. 

चवांगलेपिव धिवाचे िळु आहे असे जवितवत. िनषु्ट्य चवांगलेपिव 

आचरि करतो. तरी दःुख, अडचिी त्यवलव जविर्तवत. अजुान 

अिवच दःुखवच्यव र्वदळवत सवपडतो. र् दःुख टवळण्यवसवठी 

शनशककयतेचे सिथान करतो. र् आपि योग्य आहोत ह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो. ्र्तःलव ज्ञवनी दिाशर्तो.  



 

अजुान र्व्तर्(शनयतकवया करिे योग्य शक अयोग्य?) श्र्कवर 

करीत नवही. दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतव पसांद करतो. र् 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी अहांकवरवचव आश्रय करतो. 

यवचीच पररशिशत अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवत होते. अथवात हव 

अज्ञवनवचव आश्रय बनतो. म्हिनु ज्ञवनी िनषु्ट्यवचव िवगा कोितव?हव 

प्रश्न उपश्थत होतो.  

 

जीर्नवतील अडचिीिी, दःुखविी सविनव करण्यवची िशक्त, ज्ञवन 

प्रवि होिे यवच सांदभवात ईश्वरवचव आश्रय म्हटले आह.े  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

ज्यव ईश्वरवचे शचांतन होत नवही अिव अव्यक्त(अव्यक्तोअयां 

अशचांत्योअयां) ईश्वरवचे ज्ञवन (प्रकृशत)शर्ज्ञवनवसह श्रीकृष्ट्ि ्पि 

करतवत. पि यवच ईश्वरवच्यव ज्ञवनवत रििवि होिवर् यवलव बशुद्धयोग 

दतेो. ज्यवद्ववरे जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवार्र असतो. यव िवगवार्र 

दःुखवने शर्चशलत होत नवही, अडचिी शर्कवससांशध ठरते.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 



 

ह ेभवष्ट्य ऐकल्यवनांतर अजुान प्रश्न करतो, यव ईश्वरवचे शचांतन यव 

जगतवत कसे करवयच?ेयवच प्रश्नवच्यव उत्तरवत 

शर्भशूतशचांतन(अध्यवय १०) आले आह.े  

 

िगृविवां च िगृेंद्रो अहां रै्नतेयि पशििवि ्।( १०-३०) 

 

सर्ा प्रवण्यवांत शसांह श्रेष्ठ आह,े तर पिवांत गरुडपशि श्रेष्ठ आह.े हे 

श्रेष्ठत्र् ईश्वरवची शर्भशूत जवि.  

 

उांची, िशक्त, भव्यतव, चपळतव, चवतयुा यव सांदभवात तलुनव केली तर 

शजरवफ, हत्ती, शचत्तव शकां र्व कोल्हव श्रेष्ठ ठरतो. तरी शसांह यव सर्वांचव 

"रवजव" ठरतो. कवां? 

शसांह शनभाय असतो. त्यवलव त्यवच्यव िशक्तर्र शर्श्ववस असतो 

(आत्िशर्श्ववस). सांघर्षवाचे सांदभवात योद्धव असतो. शनभायतव, 

आत्िशर्श्ववस(शसांहवसवरखे श्रषे्ठत्र्) ज्यवचे ठवयी आह ेतो दःुखवने 

शर्चशलत होत नवही.  

 



"All birds find shelter during rain. But eagle avoids 

rain by flying above the clouds" 

 

सर्ा पिी पवर्सवपवसनु बचवर् करण्यवसवठी आश्रय िोधतवत, तर 

गरुड ढगवच्यव र्र उड्डवन करतो.  

 

व्यर्हवरवत सकवि किा असते. पि यवच िवनशसकतेने प्रत्यि 

किािेत्वर्र असले तर पररिविभयवने सांियी होतो. म्हिनु श्रेष्ठवांचे 

Attititude धवरि होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय करिे यवचे िहत्र् 

भगर्तगीतव सवांगते. यव Attitude धवरिेत शनष्ट्कवि किा (योगः 

किास ुकौिलि,् भशक्तसवठी कवया) घडते. र् गरुडवचे र्व शसांहवचे 

ठवयी असलेल्यव िशक्तची धवरिव होते, ज्यविळेु दःुख शर्चशलत 

करीत नवही.  

 

यश्िन श्थतो न दःुखेन गरुुिवशप शर्चवल्यते।(६-२२) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

िनषु्ट्यजीर्न अिलु्य आह.े यव जीर्नवचे िहत्र् जवििे िनषु्ट्यवचे 

दवशयत्र् आह.े यवचसवठी ज्ञवन िनषु्ट्य घेत असतो. पि यव ज्ञवनवचव 

जीर्नवत र्वपर कसव करवयचव यवचे रह्य भगर्तगीतव सवांगते. 



शनशककयतेचे, दबुालतचेे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करिे 

हवच अहांकवरवचव आश्रय ठरतो. यवच अहांकवरविळेु कोंबडी 

गरुडवलव अक्कल शिकशर्ते र् गरुडवची कोंबडी बनते. (गरुडशपल ु

कोंबड्यवच्यव कळपवत र्वढत.े गरुडवलव उडवर्ेसे र्वटते, पि 

कोंबड्यव त्यवलव ज्ञवन दतेवत. "आपले कवि नोह"े. हीच 

िवनशसकतव िोठेपिी धवरि होते.  

"Born to win but conditioned to loose" 

 

यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीततेील श्रेष्ठत्र्वच्यव Attitudeची 

धवरिव िहत्र्वची ठरते. यवच िहत्र्वच्यव गिुविळेु ्र्प्न सवकवर 

केले जवतवत,  

 

Transforming dreams into action यव सांदभवात म्हटले 

आह,े  

"Dream is not the thing you see in sleep but is that 

thing that does not let you sleep. We do'nt just build 

on success, We also build on failures. Remember 

adversities always present opportunities. " 

 

 



 

 

******* 

(१०-३०)/२ :"िगृविवां च िगृेंद्रो अहां" 

ईश्वरवचे शचांतन यव सांदभवात ईश्वरवच्यव र्तािवनवतील, शर्श्ववतील श्रेष्ठ 

शर्भशूतचे र्िान करतवांनव 

िगृविवां च िगृेंद्रो अहां।(१०-३०) 

अथवात र्न्सय प्रवण्यवांिध्ये शसांह श्रेष्ठ शर्भशूत म्हटले आह.े शसांहवच्यव 

श्रेष्ठत्र्वची ओळख येथे करुन घ्यवयची आह.े  

सखुी व्हवरे्, असवर्े असे प्रत्येक जीर्वलव र्वटत असते. सखुी 

जीर्नवसवठी त्यवच्यव जीर्नवची र्वटचवल सरुु असते. यवचसवठी 

ज्ञवन घेतो. पवांडर्वर्र अन्सयवय िवलव म्हिनु त्यवांची श्थशत 

अथवातच सखुवची नव्हती. हव अन्सयवय दरु करण्यवसवठी धिायदु्ध 

ठरते. प्रत्यिवत यदु्धिेत्वर्र अजुान दःुखी होतो र् सखुवसवठी रवज्य 

नको अिी भवर्षव बोल ुलवगतो. सखु शिळवले नवही तरी चवलेल 

पि दःुख नको ही त्यवची भशूिकव असते म्हिनु यदु्धवलव नकवर 

दतेो.  

येथे जे व्यर्हवरवतील शनयतकवया होते ते योग्य शक अयोग्य यवचव 

शनिय करण्यवस अजुान असिथा असतो ह ेर्व्तर् असते. तर 

त्यवचव Interest दःुख टवळण्यवचव अथवात सखुवचवच असतो. 



र्व्तर् hide करतो र् आपली भशूिकव धवशिाक आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी त्यवलव ज्ञवत असलेले ज्ञवन( धिाज्ञवन )बोलतो.  

िनषु्ट्यवच्यव सखुवच्यव सांकल्पनव जिव असतवत, जसे ज्ञवन असते, 

तिी त्यवची र्वटचवल सरुु असते. श्रेष्ठति(िोठे) यव सांदभवात 

श्रीिांशत, शकती(Fame), सवध(ुिहवत्िव) यवांचिेी सांबांध जोडल्यव 

जवतो. यवच श्रेष्ठत्र्वचव सखुविी सांबांध जोडलेलव असतो.  

अजुानवच्यव भवष्ट्यवत र्व्तर् र्ेगळे असते र् interest र्ेगळव 

असतो. आपलव interest श्रषे्ठत्र्विी जोडतो. यविळेु र्व्तर् 

बवजलुव पडुन श्रेष्ठत्र् हवच प्रथि शर्र्षय बनतो. श्रेष्ठत्र्वशर्र्षयीचव 

गैरसिज दरु होर्नुच र्व्तर्वचव िखु्य शर्र्षय पढेु येतो.  

श्रीकृष्ट्ि प्रथि श्रेष्ठत्र्वच्यव सांदभवात भवष्ट्य करतवत. अजुानवची 

भशूिकव श्रेष्ठत्र्वलव अिोभशनय र् शकती शकां र्व ्र्गा यवपवसनु 

र्ांशचत करिवरी ही भशूिकव आह ेअसे दिार्नु दतेवत.  

"श्रेष्ठत्र्"यवच सांदभवात शसांहवची श्रेष्ठ भशूिकव जवििे आर्श्यक 

आह.े उांची, िशक्त, भव्यतव, चपळतव, चवतयुा यव सांदभवात तलुनव 

केली तर शजरवफ, हत्ती, शचत्तव शकां र्व कोल्हव श्रेष्ठ ठरतो. तरी शसांह 

यव सर्वांचव "रवजव" ठरतो. कवां? 

 

शसांह शनभाय असतो. त्यवलव त्यवच्यव िशक्तर्र शर्श्ववस असतो 

(आत्िशर्श्ववस). सांघर्षवाचे सांदभवात योद्धव असतो. शनभायतव, 



आत्िशर्श्ववस(शसांहवसवरखे श्रषे्ठत्र्) ज्यवचे ठवयी आह ेतो दःुखवने 

शर्चशलत होत नवही. ही िवनशसकतव धवरि होण्यवसवठी 

भगर्तगीतव जीर्नवचव Standard िवगा सवांगते,  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

यव िवनशसकतेची धवरिव होण्यवसवठी बशुद्धची श्थर र् चांचल 

अर््थव यवांतील भेद सवांगते. ्र्तःर्र command यवतील रह्य 

कळत.े  

हव भेद जविनुच सखुी जीर्नवसवठी शनर्ड ्र्तःलव करवयची 

आह.े  

इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः।(२-६०) 

अथवात जीर्नरथवतील (इांशद्रयरुपी) घोडे सवरर्थयवलव िवगादिान 

करिवर! (यवच अर््थेत नकवरवत्िकतव असत)े 

 शक,  

सवरथी घोड्यवांनव िवगा दवखशर्िवर? 

तवशन सर्वाशि सांयम्य यकु्त आसीत ित्परः। 

र्िे शह य्य इांशद्रयवशि त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-६१) 

 ****** 

  



(१०. ३२) 

*********************** 

सगवािवि ्आशदअांति िध्यां चैर् अहां अजुान। 

अध्यवत्िशर्द्यव शर्द्यवनवां र्वदः प्रर्दतवि ्अहि ्

************************* 

 

१०-३२ : 

"सगवािवि ्आशदः अांतः च िध्यां चैर् अहां अजुान" 

(Creative world &Creatures) 

 

"दखुिे सशुिरन सब करें सखुिे करे नव कोय। 

जो सखुिे सशुिरन करे तो दखु कवह ेहोय।" 

सांत कशबरवांचव हव प्रशसद्ध दोहव आह.े ईश्वरवचे शनत्य ्िरि होिे यव 

सांदभवात अजुान प्रश्न करतो,  

 कथां शर्द्यवां अहां योगीं्त्र्वां सदव पररशचांतयन ्? 

केर्ष ुकेर्ष ुच भवरे्र्ष ुशचांत्योअशस भगर्न ्ियव।(१०-१७) 

 

ईश्वर अव्यक्त(शनरवकवर, Formless), शनगुाि आह ेतर शचांतन कसे 

करिवर?कोिकोित्यव भवर्वत(शर्भशूत) ईश्वरवचे अश्तत्र् 



जविवर्े?यव प्रश्नवच्यव उत्तरवदवखल ईश्वरवच्यव शर्भशूतचे र्िान 

आलेले आह.े  

 

(र्वसदुरे्िय )जगवत सांपन्सन, उजवायकु्त(श्रीिति ्उशजाति ्) जे जे 

शर्श्ववत (जांगि-्थवर्र) आह ेत्यव सर्ा ईश्वरवच्यव सविवत शर्भशूत 

आह.े यव शर्भशूत ईश्वरवचे अश्तत्र् दिाशर्तवत, त्यवची आठर्ि 

करुन दतेवत. ईश्वरवचे शचांतन होते.  

यत ्यत ्शर्भशूत ित्सत्त्र्ि ्श्रीित ्उशजातिेर् र्व। 

तत ्तदरे् अर्गच्छ त्र्ि ्िि तेजोंअांि सांभर्ि ्।(१०-४१) 

 

*सशृिचव प्रर्वह (सगा)अखांड सरुु असतो. यव प्रर्वहवत दररोज 

िवनर्प्रवशि जन्सि घेतवत र् ितृ्यहुी पवर्तवत. "यह शजांदगीके िेले 

दशुनयविे कि नव होंगे... "हव सशृिप्रर्वह जेथनु सरुु होतो त े

उगि्थवन, प्रर्वहवचव अांत र् िध्य यवांचव शर्चवर होतो, तेंव्हव 

ईश्वरवचे ्िरि होते. कवरि हव सशृिप्रर्वह, त्यवचव उगि, अांत, िध्य 

ईश्वरवची शर्भशूत आह.े  

 

सगवािवि ्आशदः अांतः च िध्यां चैर् अहां अजुान। 

अध्यवत्िशर्द्यव शर्द्यवनवां र्वदः प्रर्दतवि ्अहि।्(१०-४१) 



 

*जगवत ज्ञवन यव सांदभवात शजतक्यव शर्द्यव आहते, त्यव सर्वात श्रेष्ठ 

शर्द्यव अध्यवत्िज्ञवन असते. कवरि यव शर्द्येचव सांबांध सरळ 

्र्तःच्यव जीर्नविी, जीर्नशर्कवसविी असतो. अध्यवत्िज्ञवन 

ईश्वरवची शर्भशूत आह.े अथवात अध्यवत्िज्ञवन म्हटले शक ईश्वरवचे 

्िरि होते.  

 

*जगवत भवष्ट्य होते, चचवा होतवत. ्र्तःलव, ्र्तःच्यव पिवलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी होिवरे भवष्ट्य जल्पव असते तर इतरवांनव 

चकु ठरशर्िे, चकु शसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य करिे, शर्रुद्ध पिवचे 

दोर्ष कवढिे हव शर्तांड असतो. तर शनशित शनिाय होण्यवसवठी 

(Conclusion) सवांगोपवांग चचवा होते तो र्वद-सांर्वद असतो. र्वद-

सांर्वदविध्ये शनशित प्रश्न असतो, शनशित शर्र्षय(Agenda) 

असतो. असव िौशलक र्वद-सांर्वद ईश्वरवची शर्भशूत असते.  

 

*********** 

 

(१०. ३२)/१: 

"अध्यवत्िशर्द्यव शर्द्यवनवां र्वदः प्रर्दतवि ्अहि"् 

 



सिवजवत िवनशसकतव बदल र् सकवरवत्िक भवष्ट्य यवसांबांधी 

Motivational Workshop, प्रर्चने होतवत . यव अनरु्षांगवने 

भगर्तगीतेचे सांदिे जवििे िहत्र्वचे ठरते.  

 

अध्यवत्िशर्द्यव शर्द्यवनवां र्वदः प्रर्दतवि ्अहि।्(१०-३२) 

 

सिवजवत "अध्यवत्ि" यव िब्दवचव व्यवर्हवररक सांदिे ईश्वरभशक्त, 

आत्िबोध असव होत असतो. तर "र्वद" यव िब्दवचव व्यवर्हवररक 

सांदिे तांटव, शर्रोध असव असतो. पि भगर्तगीतव यव िब्दवचे 

शनशित (सकवरवत्िक र् व्यवर्हवररक उपयोशगतव)िहत्र् 

highlight करते.  

 

भगर्तगीतव यदु्धप्रसांगी सवांशगतली आह.े र् यव Conflict 

पररश्थशतत अध्यवत्ि, िवांशत यवचव भगर्तगीतव उल्लखे करीत 

आह.े कवरि जीर्नवत िनषु्ट्यवलव लवभलेली पररश्थशत र् त्यवची 

िनःश्थशत/आत्िश्थशत यवांचव पर्पर सांबांध असतो. प्रश्न असतो, 

पररश्थशत आत्िश्थशतलव Dominate करीत आह(ेर्चा्र् 

कुिवच?े) शक आत्िश्थशत पररश्थशतर्र शनयांत्ि करीत आह?े 

हवच भगर्तगीतेचव िहत्र्वचव शर्र्षय अॅवह.े  

 



जरविरििोिवय िवि ्आशश्रत्य यतशन्सत ये। 

ते ब्रह्म तद ्शर्दःु कृत््नां अध्यवत्िां किा च अशखलां।।(७-२९) 

 

जीर्नवतील दःुख, र्दृ्धवर््थव, ितृ्य ुयव नकोिव अर््थव असल्यव 

तरी जीर्नवचे र्व्तर् आह.े यव अर््थेचव (पररश्थशत) 

िनषु्ट्यवच्यव िवनशसकतेर्र शर्पररत पररिवि िवलव तर नकवरवत्िक 

िवनशसकतव तयवर होते. यवच िवनशसकतेचे दिान त्यवच्यव कवयवात 

र् भवष्ट्यवत शदसते. अजुान दःुखी िवलव असतव आपल्यव 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी धिवाचव परुवर्व दतेो. म्हिनु 

जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन सवांगतवांनव प्रथि त्यवच्यव भवष्ट्यवलव श्रीकृष्ट्ि 

"प्रज्ञवर्वद"सांबोधतवत र् िवनशसकतवबदल यव सांदभवात अध्यवत्ि 

शर्र्षय येतो.  

 

र्वदः प्रर्दवति ्अहि ्- 

िनषु्ट्य भवष्ट्य बोलतो. यवांत सांर्वद होतो, चचवा होते. यव सांदभवात 

जलपव-शर्तांड र् र्वद-सांर्वद अिी िखु्य शर्भवगशि असत.े ्र्तः 

योग्य आह ेशकां र्व शर्रुद्ध बवज ुअयोग्य आह,े ह ेशसद्ध करण्यवसवठी 

परुवर्व दिेे हव प्रज्ञवर्वद असतो. ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी 

अजुान यवच तांत्वचव र्वपर करतो.  



एखवद्यव प्रश्नवर्र शर्र्षय शनशित करुन चचवा घडर्नु आिि ेहव 

सांर्वद असतो. चचेतनु, िांथनवतनु शनष्ट्कर्षा शनघनु शनिाय ठरतो 

यवलव "र्वद" म्हटले आह.े ही शनरोगी चचवा र्वद-सांर्वद असते.  

 

अध्यवत्ि- 

 

िवनशसकतव बदल यव सांदभवात तत्र्ज्ञ State of 

Consciousness चव उपयोग करतवत. यवच आधवरवर्र कवांही 

तत्र्ज्ञ Lower Self-Higher Self असव उपयोग करतवत. 

भगर्तगीतव िनोर्ि र् आत्िर्ि अर््थव यवांतील भेद ्पि करते 

र् आत्िर्ि अर््थेसवठी अध्यवत्िवची उपयोशगतव सवांगते.  

 

अिरां परां ब्रह्म ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते।(८-३) 

िद ्अनगु्रहवय परिां गहु्ां अध्यवत्ि सांशज्ञति ्।(११-१) 

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि ्। 

एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्तां  अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।।(१३-१२) 

 

्र्तःच्यव जीर्नवचे िळु िवश्वत तत्र् जवििे यवलव अध्यवत्ि 

म्हटले आह.े ह ेज्ञवन जविनु िोह(अिवश्वतवलव attached) नि 



िवलव असे अजुान कबलु करतो. शनत्य ज्यव ज्ञवनवचव आश्रय करिे 

आर्श्यक ते अध्यवत्िज्ञवन र् तत्र्ज्ञवनवने यव िवश्वतवलव जवििे ह े

ज्ञवन अन्सयथव अज्ञवन. अथवात जीर्नवचे िळु िवश्वत तत्र् जविनु 

जीर्नवचव शर्कवसिवगा ठरत असतो. यविळेु िवनशसकतव दबुळी 

होत नवही. र् सिि िवनशसकतव शर्कवसवचे िळु उशद्दि बनते(योग-

दःुखवन्सत, त्वयते िहतो भयवत)् 

 ****** 

(१०-३२)/२ : 

"र्वदः प्रर्दतवि ्अहि"् 

(भवष्ट्य) 

 

"बशहिान र् अांतिान यवांत जेंव्हव सांर्वद होतो, तेंव्हव जीर्नवत 

सखुवचव सकुवळ होतो. परांत ुयव दोघवांत जेंव्हव शर्तांडर्वद होतो, 

तेंव्हव जीर्नवत सखुवचव दषु्ट्कवळ होतो. " 

- र्विनरवर् प ै

 

सिवजवत भवष्ट्य होते, पर्पर चचवा होते. ह ेभवष्ट्य बोलतवांनव शकां र्व 

ऐकतवांनव Awareness असवरे् यवसवठी सांर्वद र् र्वद यवतील भेद 

जवििे आर्श्यक असते. सिवजवत दोन शकां र्व अशधक व्यशक्तत 



होिवरी चचवा यवलव सांर्वद सांबोधले जवते. तर शर्तांड यव अथवानेच 

फक्त र्वद जवित असतवत. हव शसशित अथाबोध असतो.  

 

भगर्दगीतेत ज्ञवन यव सांदभवात शर्द्यव र् भवष्ट्य यव सांदभवात र्वद, 

सांर्वद ह ेिब्द आलेले आहेत. भगर्दगीततेील श्रीकृष्ट्ि र् अजुान 

यवांच्यवतील चचेसवठी "सांर्वद" िब्द र्वपरलेलव आह.े तर"र्वदः 

प्रर्दतवि ्अहां " अथवात पर्परवथा िवस्त्रवथा हतेनेु भवष्ट्य होते यवलव 

"र्वद" सांबोधले आह.े र् हव र्वद ईश्वरवची शर्भशूत म्हटलेले आह.े  

 

अध्यवत्िशर्द्यव शर्द्यवनवि ्र्वदः प्रर्दतवि ्अहां।(१०-३२) 

अध्यष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदि ्आर्योः।(१८-७०) 

 

सांर्वद : 

Dialogue vs. Monologue: 

 

"Dialogue cannot exist without humility. " 

-Paulo Freire 

 



िनषु्ट्य जे करतो, ते योग्य सिजनुच करतो. सिवजवत शर्शर्ध 

पिर्वदी, शर्शर्ध धिार्वदी असतवत. ज्यवांच्यव भवष्ट्यवची हर्व 

कोित्यव शदिेने जविवर ह ेआधीच शनशित होते, ते monologue 

असतवत.  

 

धिागशत जविनु धिवाचरि करिे यवसवठी रविवयिवत "धरिधरुरन" 

हव िब्दप्रयोग आह.े (धरिधरुरन धरिगशत जवनी) अथवात प्रत्यिवत 

्र्धिवाचरि करिे र् "र्वद" करिे यवांत भेद आह.े अजुान दःुखी 

िवलव असतव ्र्तःच्यव (शनशककय)भशूिकेलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी िवस्त्रवथा करतो. यवलव "प्रज्ञवर्वद" सांबोधले आह.े  

 

अजुानवलव यदु्ध करण्यवसवठी motivate केले असव चकुीचव सांदिे 

सिवजवत जवत असतो. पि भगर्दगीतेतील motivation 

अजुानवलव त्यवचे र्व्तर्वचव श्र्कवर करण्यवसवठी िवलेले आह.े  

 

अजुानवच्यव भवष्ट्यवत Judgement thinking असते, र्व्तर्वचव 

श्र्कवर नसतो. श्रीकृष्ट्ि हचे र्व्तर् दिाशर्ण्यवस त्यवलव 

motivate करतवत.  

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अकीशताकरि ्अजुान।(२-२) 

 



अजुानवचे भवष्ट्य Dialogue (सांर्वद) नसनु Monologue असतो. 

अजुानवने सरळ यदु्ध केले असते तर यव शदव्य सांर्वदवचे कवांहीच 

प्रयोजन नव्हते. अजुान र्व्तर्वचव श्र्कवर करतो. र् चचेलव 

शनशित शर्र्षय शिळतो. अजुान शनशित प्रश्न करतो. िवझ्यवसवठी 

दःुखदवयी असलेले यदु्ध िी कवां करवरे्?येथनुच सांर्वदवलव सरुुर्वत 

होते.  

 

* "र्वदः प्रर्दतवि ्अहां" (Arguments and Conclusion 

thereof) 

 

र्वद हव तीन प्रकवरचव असतो. १. जल्प(अथर्व जलपव) २. शर्तांड 

३. र्वद 

 

जल्प: आपल्यव पिवचे यशुक्त-प्रयशुक्तने सिथान र् दसुर् यव पिवचे 

खांडि करुन आपल्यव पिवलव शर्जय शिळर्नु दिेे र् दसुर् यव 

पिवची हवर होण्यवसवठी िवस्त्रवथा करिे.  

 

शर्तांड: ्र्तःचव पि न िवांडतव दसुर् यव पिवचे केर्ळ खांडिच 

करण्यवसवठी जो िवस्त्रवथा होतो .  

 



र्वद : पिपवत न करतव केर्ळ तत्र्-शनिायवसवठी पर्परवत 

शर्चवर-शर्शनिय होतो र् (उपयकु्त) शनष्ट्कर्षा शनघतो.  

 

यव शतन्सही र्वदविध्ये "र्वद" श्रेष्ठ असतो. म्हिनु ईश्वरवची शर्भशूत 

म्हटलेले आह.े  

००००००० 

Dialogue - Argument & its Reality 

 

 "A conversation is a dialogue, not a monologue. 

That's why there are so few good conversations: due 

to scarcity, two intelligent talkers seldom meet. " 

-Truman Capote (American Novelist) 

 

 "Never argue with stupid people, they will drag you 

down to their level and then beat you with 

experience. " 

-Mark Twain 

 ********* 

  



 (१०-३३) 

*********************** 

अिरविवि ्अकवरोअश्ि द्वांद्वःसविवशसक्य च। 

अहिेर्अियकवलः धवतवअहां शर्श्वतोिखुः।। 

************************* 

 

 

(१०-३३): 

"अहिेर् अियः कवलो धवतव अहां शर्श्वतोिखुः" 

 (ईश्वरगशत) 

 

जीर्नशर्कवसिवगवार्र ्र्तः ्र्तःचव बांध ुअसिे अथवात 

आत्िर्ि असिे भगर्तगीतलेव अपेशित आह.े िनोर्ैज्ञवशनक 

भवरे्षत हव सांदभा Higher Self(/Consciousnes) शियविील 

करिे असते. दःुखी असिे, शचांतव करिे, शर्चशलत होिे, 

नकवरवत्िक असिे ह ेसर्ा (Stress ) Lower 

Self(/Consciousness, Senses mind) शियविील असिे 

दिाशर्ते. अथवात येथे ्र्तःच ्र्तःचव ित् ुठरतो. हव 

Influencing Self असतो.  



 

अनवत्िनः त ुित्तु्रे् र्तते आत्िैर् ित्रु्त ्।(६-६) 

 

यवचसवठी "जीर्नशर्कवस" यव सांदभवात ईश्वरगशतचे ज्ञवन (कवळ-

Time, शनिवातव-Creater, बदलवर् करिवरव, भशर्ष्ट्यवचव शनिवातव 

)जविले तर िनषु्ट्यवलव ्र्तःची भशूिकव जवितव येते.  

 

अहिेर् अियः कवलो धवतव अहां शर्श्वतोिखुः।(१०-३३) 

ितृ्य ुसर्ाहरि अहां उद्भर्ि भशर्ष्ट्यतवि ्।(१०-३४) 

 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात िनषु्ट्य सखुी होिे/असिे, भोगशै्वयाप्रवशि, 

्र्तःचे अश्तत्र्/श्रेष्ठत्र्, ्र्जनसखु इ. जवित असतो र् 

यवचसवठी कवयवाचे Purpose जवितो(Default knowledge). 

यवच िवनशसकतेनसुवर (दःुखी िवल्यविळेु) अजुान "िलव कवांही 

नको" म्हिनु शनयतकवया टवळतो. व्यर्हवरिवगवात िनषु्ट्य सकवि 

कवयारत असतो. यविळेुच अजुान दःुखी होतो. येथे Lower Self 

शियविील असते. तेंव्हव येथचे Transformation चे ज्ञवन 

अपेशित असते. "Allow Higher Self be active"हचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

 



Transformation: 

१. शर्कवसिवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव असतो.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

२. शनयतकवया ्र्धिवात, शनिाय दृढशनियवतTransform करतो र् 

्र्तःचव(्र्तांत्) शर्कवसिवगा बनतो.  

 

३. योग्थ िवनशसकतव धवरि करुन "योगः किास ुकौिलि"् 

अथवात सित्र्योगवने कवयारत असतो.  

 

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

अथवात सशृतचव(hearsay)ही Influence होत नवही यविळेु 

शर्चशलत होत नवही. आत्िशर्श्ववसवने शर्कवसिवगवार्र असतो.  

****** 

  



 (१०-३६) 

*********************** 

द्यतुां छलयतवि ्अश्ि तेजः तेजश्र्नवि ्अहि ्। 

जयो अश्ि व्यर्सवयोअश्ि सत्त्र्ां सत्त्र्ितवि ्अहां।। 

************************* 

 

(१०-३६) : 

"तेजः तजेश्र्नवि ्अहि ्" 

(जीर्नयवते्तील दबुालतव vs. सिितव) 

 

धिा, चवांगलेपिवचव आदिा यवांचव दवखलव दरे्नु िनषु्ट्यवच्यव 

दबुालतेचव भगर्दगीतव परु्कवर करीत नवही तर यव शर्रोधवत 

आिेप नोंदर्ते. हीच घटनव भगर्दगीतव ज्ञवनवची सरुुर्वत ठरते.  

 

क्लैब्यां िव ्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते।(२-३) 

अजुानवसवरख्यव श्रेष्ठ िनषु्ट्यवलव क्लैब्य अिोभशनय आह.े ही 

भशूिकव अपकीशताचे कवरि ठरिवरी आह.े  

अकीशता च अशप भतूवशन कथशयष्ट्यशन्सत ते अव्ययवि ्। 

सांभवशर्त्य च अकीशताः िरिवत ्अशतररच्यते।।(२. ३४) 



 

धिवाचव दवखलव दरे्नु िनषु्ट्यवच्यव िोर्षिवचव परु्कवर करिवर् यव 

धिवाचव कवला िवक्साने शनरे्षध केलव र् धिवालवच अफुची गोळी 

ठरशर्ल.े जीर्नवत दबुालतव नसवर्ी, परवर्लांबन नसवरे् ह े

जीर्नशर्कवसवत अशभप्रेत असत.े र्तािवनवत िनषु्ट्य ्र्तःलव 

सिि करण्यवसवठी ज्ञवनवचव िोध घेत असतो. यवच पवश्वाभशुिर्र 

िनषु्ट्यवलव सिि करिवर् यव ज्ञवनवचव, धिवाचव िोध र्तािवनवत घेिे 

ही ्र्वभवशर्क गरज ठरते. हीच पतुातव भगर्दगीतव करीत आह.े  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

जगवलव चवांगलेपिवची गरज असते. जगवतील चवांगलेपिवलव 

सिि करिवर् यव धिवाचव भगर्दगीतव परु्कवर करते. िनषु्ट्यवलव 

"दबुालतव vs. सिितव" यवतील भेद भगर्दगीतव ्पि करीत 

आह.े हवच भेद जविण्यवसवठी " दरै्ीगिुसांपशत्त Vs. 

असरुगिुसांपशत्त" हव भेद ्पि केलव आह.े  

 

शर्श्ववतील व्यर््थेशर्र्षयी डवशर्ानने "Survival of the fittest " 

ह ेरह्य उघड केले.  

 

शसांह: शििरुशप शनपतशत िदिशलनकपोलशभशत्तर्ष ुगजेर्ष ु। 



प्रकृशतररयां सत्त्र्र्तवां न खल ुर्यः तेजसो हते:ु॥ 

 

"शसांहवचव छवर्वसदु्धव िदि्त हत्तीर्रही हल्लव करतो. असे म्हटले 

जवते की, िशक्तिवली प्रवण्यवचव हव ्र्भवर् असतो, येथे र्यवचव 

तेजश्र्तवच्यव भवर्नेचव कवहीही सांबांध नवही. "  

यवच पवश्वाभशुिर्र ईश्वरवचे शचांतन यव सांदभवात शसांहवलव 

(प्रवण्यविधील) ईश्वरवची शर्भशूत म्हटले आह.े  

िगृविवां च िगृने्सद्रो अहां ।(१०-३०) 

 

यद ्यद ्शर्भशूत ित्सत्त्र्ि ्श्रीित ्उशजातिेर् र्व। 

तद ्तद ्एर् अर्गच्छ त्र्ि ्िि तेजोअांि सांभर्ि ्।।(१०-४१) 

अथवात ईश्वरवचव आश्रय तेजवचव (िशक्तचव) आश्रय असतो. 

यवप्रिविे तजेश्र् िनषु्ट्यवतील तेजश्र्तव ईश्वरवची शर्भशूत असते.  

तेजः तजेश्र्नवि ्अहि ्।(१०-३६) 

 

दरै्ी गिुवत शनभायतव, धशृत(सवहस), तेज यवांचव ्पि उल्लेख 

आलेलव आह.े अथवात िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिव शनभायतव, तेज, धैया 

यव गिुवशिर्वय अपिुा ठरतो.  

अभयांसत्त्र्सांिशुद्धः।(१६-१) 



तेजः ििवःधशृत: िौचि ्अद्रोहो न अशतिवशनतव । 

भर्शन्सत सम्पदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।।(१६-३) 

 

********** 

 

(१०-३६): 

 

"जयोअश्ि व्यर्सवयोअश्ि सत्त्र्ि ्सत्त्र्ितवि ्अहां" 

(The world of Winners) 

 

चवांगल्यव लोकवांची शनशककयतव: 

 

"The penalty that good men pay for not being 

interested in politics is to be governed by men worse 

than themselves".  

-Plato 

दषु्ट्कृत्य करिवरे तर कोित्यवच अडचिीची पर्वा करीत नवही र् 

कुिवच्यव परर्वनगीची र्वटही बघत नवही. पि चवांगल्यव 

लोकवांनवच सिवजवत अडचिी जविर्तवत!  



र् प्रसांगी शनशककयतव आदिा शदसेल असे सिथान करतवत.  

 यव प्रशियेत ्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु भवष्ट्य करतवत. "सिवजवत 

्र्वथा, भ्रिवचवर आह ेर् चवांगल्यवचे जगिे कठीि आह"े असव 

भवष्ट्यवचव सरू कवांही लोक लवशर्त असतवत.  

 

सिवजवत दोर्ष शनिवाि िवलव तरी लोकवांनी जगिे सोडले नसते. 

कवांही अफवट प्रगशत सवधतवत र् कवांही सतत शटकव करतवत. केर्ळ 

शटकव करुन दोर्ष दरु होत नवही तर नकवरवत्िक सांदिे जवतवत र् 

र्वतवर्रि गढुळ होते. यव पवश्वाभशूिर्र सिवजवतील चवांगल्यव 

लोकवांची शनशककयतव हवच सिवजवतील अज्ञवनवचव िदु्दव ठरतो. हवच 

शर्र्षय भगर्तगीतेने घतेलव आह.े  

 

अजुान र्व्तर्वचव श्र्कवर न करतव शनशककयतचेे सिथान करतो. 

र्व्तर् श्र्कवरतो तेंव्हवच प्रश्न सिोर येतो. अजुान म्हितो, 

धिवासवठी कवय योग्य(यदु्ध करिे र्व न करिे) यवांत सांिय शनिवाि 

िवलव आह ेह ेर्व्तर् असले तरी यदु्ध शजांकुन लवभिवर असलेली 

प्रवशि लिवत घतेली तर परृ्थर्ीर्रील शकां र्व दरे्वचे रवज्य शिळवले 

तरी िोक कसव नि होिवर?हचे िलव कळेनवसे िवले आहे. हवच 

खरव प्रश्न असतो र् उत्तर असते,  

 



"धिाकवया म्हिजे कवयवाद्ववरे भशक्त. अथवात (धिा)कवयवाने 

िोकिशुक्त, दःुखवन्सत, योग " 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्। 

 

भगर्तगीतेत ईश्वरवची ओळख ज्ञवनशर्ज्ञवन सांदभवात आलेली आह.े 

यवच ज्ञवनवचव स्त्रोत ईश्वर आह.े सशृिचव अध्यि(ियव अध्यिेि) 

ही अव्यक्त ईश्वरवची ओळख आह.े यवच ईश्वरवचे शचांतन 

करण्यवसवठी र्तािवनवत कोित्यव रुपवत जविवर्े?हव अजुानवचव प्रश्न 

असतो(कथां शर्द्यवि ्अहां योगी त्र्वां सदव पररशचांतयन) . यवच 

प्रश्नवचे उत्तरवत शर्भशूतर्िान आह.े  

 

ह ेजगच शनत्य कवयारत आह.े र्तािवनवतील कवयवाचे जग 

पढुीलप्रिविे र्शिाले आह.े  

१. The world of Winners 

जयोअश्ि व्यर्सवयोअश्ि सत्त्र्ि ्सत्त्र्ितवि ्अहां।।(१०-३६) 

शजांकिवर् यवचव शर्जय, कवयवाचव शनिय, शजांकिवर् यवची 

(सकवरवत्िक) िशक्त ईश्वरवची शर्भशूत जवि.  

इतर दोन: 

२. The world of State of Art 



 (र्तािवनवतील कवयाप्रशतभव) 

 

र्शृष्ट्िनवां र्वसदुरे्ोअश्ि पवांडर्वनवां धन्जयः।  

िशुननवि ्अशप अहां व्यवसः कर्ीनवि ्उिनव कशर्ः।।(१०-३७) 

 

३. The world of Administration 

(प्रिवसन, व्यर््थवपन) 

 

दण्डो दियतवि ्अश्ि नीशतः अश्ि शजगीर्षतवि ्। 

िौनां चैर् अशप गहु्वनवां ज्ञवनां ज्ञवनर्तवि ्अहां।।(१०-३८) 

 ****** 

  



 (१०-३८) 

*********************** 

दण्डो दियतवि ्अश्ि नीशतःअश्ि शजगीर्षतवि ्। 

िौनां चैर्अश्ि गहु्वनवां ज्ञवनां ज्ञवनर्तवि ्अहि ्।। 

************************* 

 

 

(१०-३८)/१:"नीशतअश्ि शजगीर्षतवि ्" 

 (Morality of Winners) 

 

ईश्वर हचे शर्श्ववचे उगि्थवन, शर्श्ववचव आधवर्तांभ, सवर्ाभौित्र् 

आह.े यव सांदभवातील ईश्वरवच्यव ज्ञवनवचे र् भशूिकेचे र्िान कथव, 

शकतान यवतनु होत असते. ईश्वरवचे सवर्ाभौित्र् यवच सांदभवातील 

भशूिकेचे र्िान भगर्तगीतेत ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि केलेले आह,े 

ज्यवचव अांि िनषु्ट्यवच्यव जीशर्त तत्र्वचव भवग आह.े हे ज्ञवन कथन 

करिे, यव ज्ञवनवत रििे, सांतिु होिे. यवद्ववरव ईश्वरवलव भजत 

असतो, त्यवलव बशुद्धयोग दतेो.  

 

ित ्शचत्तव िद ्गतप्रविव बोधयन्सतः पर्परि।् 



कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सतां च।।(१०-९) 

 

तेर्षवां सततयकु्तवनवां भजतवां प्रीशतपरु्ाकि।् 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

 

िनषु्ट्यवचव व्यर्हवरिवगा (State of want-State of Art) सकवि 

असतो. (िनवच्यव चांचलत्र्विळेु) हव िवगा कच्चव होण्यवचे 

Chances असतवत. िवगा पक्कव होण्यवसवठी जीर्निलु्यवांचे 

(्र्वर्लांबन, र्चन, ्र्धिा.. ) िहत्र् आह.े िवगा पक्कव 

होण्यवसवठीच "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) यव िवगवाचे िहत्र् 

आह.े यव िवगवात किवाची शनष्ट्कवि िवनशसकतव असते. यवच िवगवात 

ईश्वरभशक्त घडते. (दःुखवन्सत, योग, नैष्ट्किाशसशद्ध)िशक्तची सवधनव 

होते.  

 

ईश्वरवचे सवर्ाभौित्र् यवच सांदभवात अजुान प्रश्न करतो, Existed 

जगवत ईश्वरवच्यव कोित्यव शदव्य शर्भशूत जविवयच्यव?ज्यविळेु 

शचांतन, रििे िक्य होईल.  

कथां शर्द्यवि ्अहां योगीं त्र्वां सदव पररशचांतयन ्। 

केर्ष ुकेर्ष ुच भवरे्र्ष ुशचांत्योअशस भगर्न ्ियव।।(१०-१७) 



 

यव प्रश्नवचे उत्तरवतील सवर: 

यत ्यत ्शर्भशूत ित ्सत्र्ां श्रीितां उशजाति ्एर् र्व। 

तत ्तत ्एर् अर्गच्छ त्र्ां िि तेजोअांि सांभर्ि ्।।(१०-४१) 

 

शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी, व्यर््थवपन सरुशळत चवलण्यवसवठी, 

धिारििवसवठी र्व ्थवपनेसवठी अथवात जग सखुी होण्यवसवठी ज्यव 

िशक्तची, नीशतची गरज असते, त्यव सर्ा िशक्त ईश्वरवच्यवच शदव्य 

शर्भशूत जविवव्यवत.  

नीशतअश्ि शजगीर्षतवि ्।(१०-३८) 

 

*A winner is someone who recognizes his God-

given talents, works his tail off to develop them into 

skills, and uses these skills to accomplish his goals.  

Larry Bird 

 

 

 ****** 

 



 (१०-३८)/२: 

"नीशतःअश्ि शजगीर्षतवि ्" 

(Art of success) 

 

िनषु्ट्यवलव सखुी व्हवयचे असते र् सखुवसवठी यिश्र् व्हवयचे 

असते. यव यिवचे शचांतन आसशक्त होर्नु कवया सकवि ठरते. पि 

यवच यिवचे शचांतन ईश्वरवचे शचांतन होण्यवचे रह्य भगर्दगीतव 

सवांगत आह,े ज्यविळेु कवयवाचव शनिय ढळत नवही र् शनष्ट्कवि किा 

घडते .  

 

्र्तःचे शनयतकवया ईश्वरवच्यव कवयवाचे शनशित्त जविनु त्यवद्ववरे भशक्त 

सवधिे हव शर्श्वरुपदिानयोगवचव सांदिे आह.े हव सांदिे यिवच्यव 

शर्चवरवसह ("War is won in the mind first")आललेव 

आह.े  

 

त्िवद ्त्र्ां उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।(११-३३) 

 



अव्यक्त(अव्यय) ईश्वरवचे शचांतन होण्यवसवठी ईश्वरवच्यव शर्भशूतचे 

दिान शर्भशूतयोगवत आह.े यवच शर्भशूतचे र्िान "यि" यव सांदभवात 

आलेले आह.े  

जयोअश्ि व्यर्सवयोअश्ि सत्त्र्ां सत्त्र्ितवि ्अहि।् 

...  

दण्डो दियतवि ्अश्ि नीशतःअश्ि शजगीर्षतवि ्।(१०-३८) 

 

यिश्र् होिवर् यवची नीशत(Art, Morality) ईश्वरवची शर्भशूत 

आह.े शर्जयी होिवर् यवचव शर्जय, कवयवाचव शनिय, र् सवशत्त्र्क 

िनषु्ट्यवची सवशत्त्र्क िशक्तही ईश्वरवचीच शर्भशूत आह.े यवांत 

"व्यर्सवय" हव िब्द कवयवाचव शनिय यव सांदभवात आलेलव आह.े  

 

भगर्दगीतेत कवयवाचव शनिय(Determination) हवच िखु्य 

शर्र्षय आह.े यिश्र् िनषु्ट्यवचे कतृात्र् यव सांदभवात कवयवाचव 

शनिय, शनिाय अशधकवर र् शनिायिितव, र्चन (commitment) 

िहत्र्वचे पैल ुठरतवत. सविवन्सयतः िनषु्ट्यवचव कवयाशनिय ढळलव, 

शनिाय घेर् ुिकलव नवही तरी िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो.  

 



 अजुानवचव कवयाशनिय यदु्धिते्वर्र ढळतो. र् येथेच भगर्दगीतव 

सरुु होत.े अजुानवचे ह ेभवष्ट्य ज्ञवन यव सांदभवात असते. यवच 

पवश्वाभशुिर्र "ज्ञवन" र् त्यवचे जीर्नवतील िहत्र्" हव शर्र्षय 

भगर्दगीतेत आलेलव आह.े ज्ञवनवने अज्ञवन शिटते, सांिय शिटतो 

र् कवयवाचव एकशनिय होतो. "ज्ञवन" यव सांदभवातच (िवश्वत)ईश्वरवचे 

ज्ञवन प्रकृशतच्यव शर्ज्ञवनवसह आलेले आह.े ज्यवचव आश्रय यिवचव 

शर्चवर दतेे, ज्ञवनविळेु कवयवाचव शनिय होतो, र् शनष्ट्कवि किवाचे 

िवस्त्र आचरि करण्यवस िवगादिान करते.  

 

 

सवर : 

 

"A positive attitude causes a chain reaction of 

positive thoughts, events and outcomes. It is a 

catalyst and it sparks extraordinary results. " 

-Wade Boggs 

 

"यिश्र् होण्यवसवठी आत्िशर्श्ववस हर्व र् यवसवठी सकवरवत्िक 

शर्चवर हर्व" यव logic िध्य ेदिुत नसते पि यवच logic नसुवर 

दसुर् यव िहवयदु्धवत हीटलरने "गोबेल्स तांत्"(खोट्यवलव खरे 



दिाशर्िे, असत्यवलव सत्य दिाशर्िे) र्वपरले र् त्यवची पररिवि 

जगवने पवहीले, अनभुर्ले. यिवची आसशक्त शर्कवर िवलव तर 

कवया सकवि र् द्वन्सद्व(यि-अपयि)यकु्त बनते. म्हिनु यिवचव 

शर्चवर र् तत्सांबांधी नीशत ईश्वरवचव आश्रय र् त्यवचे शचांतन व्हवरे्. 

कवरि िनषु्ट्यवचे कतृात्र् र् ईश्वर यवांचव सांयोग होतो तेंव्हव,  

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः । 

तत् श्री: शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि ।।(१८-७८) 

 तेथे र्ैभर्, शर्जय, िशक्त, र् नीशतही शनशित असते.  

 ******** 

 

१०-३८ : 

"ज्ञवनि ्ज्ञवनर्तवि ्अहां" 

 

जगवत ज्ञवन आले, तरी प्रश्न आहते. िनषु्ट्य सखुवसवठी जगत 

असतो तरी दःुखविी सविनव आह!ेिनषु्ट्यवलव िवलेले दःुख प्रश्न 

शनिवाि करते. प्रश्नवचे शनदवन केले तरच उत्तर सवपडते. अन्सयथव 

Stress शनिवाि होतो. िनषु्ट्यवच्यव Healthलव harm करतो.  

 



आपल्यव दःुखवसवठी केर्ळ पररश्थशतलव, जगवलव दोर्षी धरुन 

जेंव्हव प्रश्न सटुत नवही तेंव्हव तो प्रश्न केर्ळ ्र्तःलवच सोडर्वयचव 

असतो. अजुानवलव असवच प्रश्न पडलव. हव प्रश्न त्यवलव ्र्तःलवच 

सोडर्वयचव होतव. यवच पवश्वाभशुिर्र "ज्ञवन" हव शर्र्षय चचेलव 

येतो.  

 

"Knowing others is wisdom, knowing yourself is 

Enlightenment. " 

- Lao Tzu 

 

सिवजवत िनषु्ट्य योग्य असलव शकां र्व नसलव तरी ्र्तःलव योग्य 

दिाशर्ण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करतो. अजुानवचव दःुखविी सविनव 

होतो र् दःुखिशुक्तचव उपवय व्यर्हवरवत िोधतो. अथवात किा 

प्रवशिसवठी केल्यव जवते र् िलव कवांही नको . यव आधवरवर्र 

्र्तःलव योग्य दिाशर्ण्यवसवठी जे भवष्ट्य बोलतो ते "ज्ञवन" यव 

सांदभवातच असते.  

 

यवच पवश्वाभशुिर्र "ज्ञवन " यव सांदभवातच भगर्दगीतव जगवसिोर 

आलेली आह.े र् ज्ञवनवलव सर्ाश्रेष्ठ म्हटले आह.े  

 



"ज्ञवन" यव सांदभवातच ईश्वरवची ओळख शदलेली आह.े िनषु्ट्यवचव 

चवांगलेपिव दरै्ीगिुसांपशत्त दिाशर्तो. यवच चवांगलेपिवलव 

ईश्वरज्ञवनविी जोडल्यव जवते तेंव्हव "ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः" असव 

दरै्ीगिुसांपशत्त म्हिनु उल्लेख होतो. जीर्, शर्श्व, ब्रह्म(ईश्वर) 

यवप्रिविे अिवश्वत (प्रकृशत) र् िवश्वत (ईश्वर) यव सांदभवात 

ज्ञवनयोगवतील ज्ञवन अशभप्रते आह.े  

 

यवच ईश्वरवचव जीर्नवत शनत्य आश्रय कसव करवयचव हव 

भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े  

त्िवद ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(१६-७) 

 

यवनसुवर शनत्य शचांतन कसे करवयचे?अजुान हव प्रश्न करतो.  

केर्ष ुकेर्ष ुच भवरे्र्ष ुशचांत्योअशस भगर्न ्ियव।(१०-१७) 

अथवात यव शर्श्ववतील ईश्वरवचे अश्तत्र् कोित्यव भवर्वत 

जविवयचे? यवचे उत्तर असते.  

यद ्यद ्शर्भशूत ित्सत्त्र्ां श्रीित ्उशजाति ्एर् र्व। 

तत ्तत ्एर् अर्गच्छ त्र्ि ्िि तेजोअांि सांभर्ि।्(१०-४१) 

 

यवनसुवर ज्ञवनी िनषु्ट्यवचे ज्ञवन ही ईश्वरशर्भशूत असते.  



दण्डो दियतवि ्अश्ि नीशतःअश्ि शजगीर्षतवि।् 

िौनां चैर्अश्ि गहु्वनवां ज्ञवनां ज्ञवनर्तवि ्अहां।(१०-३८) 

 

ज्ञवनी जीर्नवचे ज्ञवन जवितो, र् शर्चशलत होत नवही. अिव ज्ञवनी 

परुुर्षवचे ज्ञवन ईश्वरवची शर्भशूत असते.  

 

सवर: 

सिवजवत "अांधश्रद्धव/अज्ञवन vs. ज्ञवन " हव शर्र्षय चवलत असतो. 

यव सांदभवात जगवने भगर्दगीतेची भशूिकव जवििे आर्श्यक ठरते. 

ज्ञवनच सर्ाश्रेष्ठ आह ेही भगर्दगीतेची भशूिकव आह ेर् ज्ञवनी 

िनषु्ट्यवचे ज्ञवन ईश्वरशर्भशूत (भवर्) आह.े  

उदवरवः सर्ा एरै्ते ज्ञवनी त ुआत्िैर् िे िति ्। 

आश्थतः स शह यकु्तवत्िव िविेर् अनतु्तिवां गशति।्(७. १८) 

 

 ********* 

  



 (१०-४०) 

************************ 

न अन्सतो अश्त िि शदव्यवनवां शर्भतूीनवां परन्सतप। 

एर्ष त ुउद्दिेतः प्रोक्तो शर्भतूेः शर््तरो ियव।। 

************************ 

(१०-४०) : 

"न अन्सतो अश्त िि शदव्यवनवां शर्भशूतनवां परांतप" 

(God as Motivator) 

 

श्रीकृष्ट्िवने ्र्तःच्यव ईश्वर यव भशूिकेची अजुानवलव ओळख करुन 

शदली. ्र्तःचे ऐश्वया सवांगतवांनव अजुानवलव "परांतप"(ित्ुांर्र शर्जय 

शिळशर्िवरव) यव सांबोधनवने त्यवची ओळख जवगशर्ली.  

न अन्सतो अश्त िि शदव्यवनवां शर्भतूीनवां परन्सतप। 

एर्ष त ुउद्दिेतः प्रोक्तो शर्भतूेः शर््तरो ियव।।(१०-४०) 

 

भगर्दगीतेत यवप्रिविेच कवांही शर्िेर्ष प्रसांगी अजुानवलव "परांतप" 

असे सांबोधनु त्यवचव सन्सिवन दखुवर्ल्यव जविवर नवही, 

आत्िशर्श्ववस किी होिवर नवही यवची दितव घेण्यवत आली. 

सकवरवत्िक सांर्वदवचे ह ेदिान आह.े  



 

*िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

 

तझु्यवसवरख्यव ित्चुे दिन करिवर् यव िरुवलव क्लैब्य अिोभशनय 

आह,े म्हिनु हृदयवच्यव िदु्र दौबाल्यवर्र शर्जय शिळर्. यदु्धवसवठी 

तयवर हो.  

 

*स कवलेन इह िहतव योगो निः परांतप।(४-२) 

 

जे शर्कवसज्ञवन फक्त रवजशर्षा जवित होते ते कवळवतच लिु िवले. 

तझु्यवसवरख्यव िरुवलव ह ेरवजशर्षाचे ज्ञवन (Master morality) 

जवििे आर्श्यक आह.े  

 

*श्रेयवन द्रव्यियवत ्यज्ञ ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

श्रीिांशत, ऐश्वया शिळशर्ण्यवसवठी द्रव्ययज्ञ असतो. पि 

ऐश्वयवापशलकडे ज्ञवन असते म्हिनु द्रव्ययज्ञवपेिव ज्ञवनयज्ञ श्रेष्ठ आह े



ह ेश्रेष्ठवांनी जविनु घ्यवरे्. कवरि िेर्टी सर्ा किवाचे ज्ञवनवतच 

शर्शलशनकरि होते.  

 

*सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।(७-२७) 

 

व्यर्हवरवत सकवि किा असते. द्वन्सद्विोहर्ि असल्यविळेु सर्ालोक 

सविवन्सय अर््थेिध्ये (Herd morality) जगतवत. पि ित्चुे 

दिन करिवरव श्रेष्ठ परुुर्ष यव नवत्यवने सविवन्सय र् श्रेष्ठ यवांतील भेद त ु

जवििे आर्श्यक आह.े  

 

* ज्ञवतुां द्रिुां च तत्रे्न प्ररे्िुां च परन्सतप।(११-५४) 

 

ईश्वरवचे शर्श्वरुप दिान दरे्लोकवांसवठीही दलुाभ आह.े यव इहलोकी 

तझु्यवशिर्वय कुिीही पवहील ेनवही. हचे रुप र् त्यवचव 

र्तािवनवतील सांदिे ह ेरह्य ज्ञवनवने जविनु घेिे िक्य आह.े (हचे 

ज्ञवन भगर्दगीततेनु ्पि केले) 

 

सांदिे: 



Motivation यव सांदभवात श्रीकृष्ट्िवने अजुानवलव यदु्ध करण्यवसवठी 

motivate केले नवही, तर अजुानवलव त्यवची ओळख दिार्नु 

शदली. िनषु्ट्यजन्सिवचे रह्य दिार्नु शदले. त्यवलव शर्कवसवचव 

शनशित िवगा दवखशर्लव. र् यवच शर्कवसवसवठी motivate केले. 

जि ुईश्वर िनषु्ट्यवलव र्र उचलण्यवसवठी प्रोत्सवशहत करीत आह.े  

 

"God has blessed me with the capacity to meditate 

even while I am talking. " 

-Sri Chinmoy 

 

 ******** 

  



 (१०-४१) 

*********************** 

यत ्यत ्शर्भशूत ित ्सत्र्ां श्रीितां उशजाति ्एर् र्व। 

तत तत ्एर् अर्गच्छ त्र्ां िि तेजों अांि सांभर्ि ्।। 

************************* 

 

 

(१०-४१)/१ : "श्रीित ्उशजातिेर् र्व" 

 Think of Prosperity 

 

भगर्तगीतेतील एक िब्दच अनेक सां्थवांची Philosophy 

बनली. (योगिेिां र्हवम्यहि ्-आयशुर्ािव, यिो लभ्र्-

Defense). सिदु्रिांथनवतनु अितृ शनघवले, तसे ईश्वरवने श्रीकृष्ट्ि 

अर्तवर घरे्नु भगर्तगीतव रुपवने ज्ञवन अितृच जगवलव बहवल 

केले. यवांतील एक थेंब(एक िब्द) िनषु्ट्यवचे जीर्न बदलर् ु

िकतो. असवच एक िब्द आह,े "श्रीित ्उशजातिेर् र्व" 

 

िनषु्ट्यवलव जीर्न शिळवले . सखुी जीर्न जगिे शक दःुखी जीर्न 

जगिे ही िनषु्ट्यवची शनर्ड असते. यवनसुवर जीर्नयवत्व सरुु असते. 



दःुखी जीर्न नकवरवत्िक र् सखुी जीर्न सकवरवत्िक जविले तर 

नकवरवत्िक जीर्नवत नकवरवत्िक शर्चवरवचे शचांतन(शचांतव, भय, 

भतूकवळवतील रे्दनव) आपोआप सरुु असते. नकळत िनुष्ट्य 

आपल्यव जीर्नवलव नकवरवत्िक लेबल(ददुरै्ी, गरीब, अपयिी) 

शचकटर्तो.  

 

Labeling theory : is the theory of how your identity 

and behavior is influenced by the terms (labels) you 

use to describe or classify yourself.  

  

Labels are self-prophetic. The labels we attach to 

ourselves can be a powerful motivator or detractor.  

 

Samples of positive labels:  

Achiever, Beautiful, Generous, Giving, 

Compassionate, Friendly, Capable, Intelligent, 

Smart, etc.  

Samples of negative labels:  

Ugly, Stupid, Weak, Fat, Loser, Hopeless, Selfish, 

Unworthy, Poor, etc.  



 

Thinking: the talking of the soul with itself.  

Plato  

 

"A man is what he thinks about all day long. " 

 - Ralph Waldo Emerson 

 

सकवरवत्िक जीर्न जगण्यवसवठी ईश्वरशचांतन (Replacement of 

negative thinking by positive) आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्। 

 

अहां सर्ा्य प्रभर्ो ित्त सर्ां प्रर्ताते।(१०-८) 

 

सांपिुा सशृिचे िळु ईश्वर आह ेर् त्यवची प्रर्शृत्तच सशृि सांचशलत 

करते, त्यव ईश्वरवच्यव ज्ञवनवत शनत्य रितो, त्यवलव ईश्वर बशुद्धयोग 

दतेो. ह ेभवष्ट्य ऐकल्यवर्र(शर्भशूतयोग) अजुान प्रश्न करतो, ईश्वर 

अशचांत्य, अव्यक्त आह ेतर तो यव सशृित कसव र् कोित्यव शदव्य 

शर्भशूतत व्यवपलेलव आह,े ज्यवद्ववरे िलव शचांतन करतव येईल? 

कथां शर्द्यवि ्अहां योगीं त्र्वि ्सदव पररशचांतयन। 



केर्ष ुकेर्ष ुच भवरे्र्ष ुशचांत्यो अशसभगर्न ्ियव।।(१०-१७) 

उत्तर असत,े  

 

सशृि सांचलनवतील ईश्वरवचे कवयवाचव इशतहवस र्िान (सिदु्रिांथन, 

अर्तवरकवया) करतवत. सशृिसह शर्शर्ध Planetिधील व्यक्त र् 

अव्यक्त शदव्य शर्भशूतचे (सिदृ्ध, सुांदर, उजवायकु्त) र्िान करतवत. र् 

सवर सवांगतवत,  

 

यद ्यद ्शर्भशूत ित ्सत्र्ां श्रीित उशजातिेर् र्व*। 

तद ्तद ्एर्अर्गच्छ त्र्ि ्िि ्तेजो अांि सांभर्ि ्।।(१०-४१) 

 

Positive Habits यव सांदभवात Think of Prosperity ही एक 

सकवरवत्िक सांर्य असते. शर्भशूतयोगवतील ईश्वरशचांतन हीच 

सकवरवत्िक सांर्य आह.े  

 

 

***** 

  

(१०. ४१)/२:"िि तेजोअांि सांभर्ि ्" 



 (शर्श्ववतील ऐश्वयवाचव प्रकवि) 

 

यव शर्श्ववत जे (चवांगले-र्वईट) घडत असते, त्यवांत प्रविखु्यवने 

िनषु्ट्यवचीच भशूिकव असते. िग ईश्वरवची भशूिकव कोिती?यवच 

प्रश्नवचे उत्तर भगर्तगीतव दते आह.े  

 

*कतवा vs अकतवा 

 

ईश्वर कवांहीच करीत नवही, पि तोच कतवा आह!े 

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।(१०-८) 

त्य कतवारि ्अशप िवां शर्शद्ध अकतवारि ्अव्ययि ्।(४-१३) 

 

कतवा आह ेपि कतवा नवही यव Contradictory भवष्ट्यवचव अथा 

कवय? 

शर्जेर्रील यांत् यांत्वप्रिविचे कवया करते, पि शर्जेशिर्वय यांत् 

चवल ुिकत नवही. तद्वतच प्रवितत्र् िरीरवत व्यवपलेले आह े

म्हिनु जीर्न आह.े यव प्रवितत्र्वतील(जीर्वत्िव) प्रकृशतगिु र् 

ईश्वरअांि यवचे पथृःकरि जविनु घेण्यवसवठी "कतवा-अकतवा " हव 

शर्र्षय भगर्तगीतते आलेलव आह.े  



 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

ईश्वर िवश्वत र् प्रकृशत अिवश्वत यवप्रिविे जविनु िवश्वत- अिवश्वत 

यव सांदभवात ह ेपथृःकरि आह.े िवश्वत-अिवश्वत हवच 

भगर्तगीतेतील सांपिुा तत्र्ज्ञवनवचव पवयव आह.े  

 

*अनवसशक्त-आसशक्त 

 

िवश्वत-अिवश्वत यव सांदभवात अनवसशक्त-आसशक्त हव शर्र्षय 

आलेलव आह.े आसशक्त म्हिजे Attachment. दःुखी होिे 

म्हिजे Attachment of pain. अथवात दःुखवचे कवरि आसशक्त 

(अिवश्वतवलव attach) असते. म्हिनु सखुी जीर्नवसवठी 

"आसशक्त-अनवसशक्त" हव शर्र्षय आलेलव आह.े ईश्वर िवश्वत र् 

प्रकृशत अिवश्वत ह ेतत्र् जविनु ईश्वरवचव आश्रय म्हिजे िवश्वतवचव 

आश्रय . हवच आधवर जीर्नशर्कवसवच्य ्िहविवगवाचव 

("अितृत्र्वय कल्पत"े ) आह.े  

 



सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः।(२-१६) 

 

हवच आधवर शनष्ट्कवि किा यवसवठी र्वपरलेलव आह.े  

 

*अांधवर vs. प्रकवि(अज्ञवन vs ज्ञवन) 

 

अ)अज्ञवन अांधवर आह,े तर ज्ञवन प्रकवि आह.े ईश्वरवचे अश्तत्र् 

जवििे म्हिजे अांतरवत्म्यवतील अांधवर दरु करिे.  

 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनशदपेन भव्र्तव।(१०-११) 

 

ईश्वरवचे अश्तत्र् शर्श्ववतील ऐश्वयवाचे तेज(प्रकवि) यव सांदभवात 

भगर्तगीतेतील शर्भशूतयोगवत ्पि केले आह.े  

 

यत ्यत ्शर्भशूत ित ्सत्र्ां श्रीितां उशजाति ्एर् र्व। 

तत तत ्एर् अर्गच्छ त्र्ां िि तेजों अांि सांभर्ि ्।।(१०-४१) 

 

ब)ईश्वरवचे Design 



ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि।् 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।।(९-१०) 

 

ह ेशर्श्व ईश्वरवचे Design (शनयोजन) आह.े जे घडते, त्यवलव 

ईश्वरवचे Design जविनु ्र्तःची भशूिकव (Destiny) जवििे . 

अथवात ईश्वरवचे कवया जविनु त्यवचचे कवया (भशक्तसवठी) करिे. 

यवचे दिान शर्श्वरुपदिानयोग आह.े  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरे्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

 

"Give light, and the darkness will disappear of itself. 

" 

 

******** 

  



भगवदगीता 

 

 

 

 

 

अध्याय ११ तवश्वरुर्दशपन 

  



अध्यवय ११ शर्श्वरुपदिान 

 

ईश्वरवचे शर्श्वरुपदिान(Full Universal form) यव अध्यवयवत 

आह.े आतवपवर्ेतो अव्यक्त(Formless) ईश्वरवर्र चचवा िवली. 

अध्यवय ६ िध्ये िवश्वतआत्िव र् त्यवचव जन्सिजन्सिवचव प्रर्वस हव 

प्रश्न चशचाल्यव गेलव. यवच अनरु्षांगवने अ. ७िध्ये (जड)प्रकृशत र् 

चेतन(अव्यक्त) यवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन चशचाल्यव गेले. यवतनु ईश्वरवची 

ओळख हव शर्र्षय पढेु आलव .  

* ईश्वरवची रै्ज्ञवशनक ओळख(िळु परुुर्ष, िवश्वत धवि)- अ. ८ 

*ईश्वरवची( शर्श्ववचव) अध्यि ही भशूिकव (गशत, भतवा, प्रभ,ु सविी) 

- अ. ९ 

*ईश्वरवलव र्तािवनवत जविण्यवसवठी शदव्य शर्भशूत -अ. १० 

 

िनषु्ट्यजीर्न, आत्िव र् ईश्वर सांपिुा अध्यवत्ि अजुानवलव कळले. 

तो म्हितो, िविव िोह नि िवलव. यविळेु यदु्ध करिे र्व न करिे 

हव प्रश्न रवशहलव नवही. तर शनशककय रवहुनही चवांगलव सिजिे!हव 

प्रश्न होतव.  

 



सविवन्सयतः सिवजवत शनशर्षद्ध किा टवळिवरे ्र्तःलव चवांगले 

सिजत असतवत. चवांगलेपिव ईश्वरवचे gift असते. यवच 

चवांगलेपिवलव पिुात्र् दिेे हव सांदिे शर्श्वरुप अध्यवयवचव आह.े  

 

रवजव दषु्ट्यांत आपल्यवशर्र्वहवसांदभवात चवांगल्यवची व्यवख्यव करतो, 

र् िकुां तलेची पवत्तव प्रिवशित करतो.  

 

िव सतवां शह सांदहेपदरे्ष ुर््तरु्ष ुप्रिविि ्अांतःकरि प्रर्शृत्ति ्। 

अथवात चवांगल्यव व्यशक्तची अांतःपे्रररत पे्ररिव प्रिवि असते.  

चवांगल्यव व्यशक्तलव ्र्तःर्र शर्श्ववस असतो. कवयवाचव दृढशनिय 

असतो र् शर्श्ववसवने िवगाििि करतो. तर चवांगलेपिवच्यव अधार्ट 

ज्ञवनविळेु सांिय असतो, शनशककय होतो. यवचव पररिवि ्र्सिथान 

करिे, परशटकव करिे अिव प्रज्ञवर्वदवचव आश्रय करतो.  

 

जीर्नवांत व्यर्हवर र् त्यवसांदभवातील कवया िहत्र्वचे असते, म्हिनु 

चवांगलेपिवचव सांबांध व्यर्हवरविी जोडतो. व्यर्हवरवत कोि र् 

कसव यिश्र् होतो, यवर्रुन चवांगल्यवचे िलु्यिवपन करतो. यवचवच 

पररिवि "चवांगले चवलत नवही!असव सरु शनघतो. यविळेु सिवजवत 

नकवरवत्िकतेचे अप्रत्यि पोर्षि होते.  

 



चवांगलेपिवलव पिुात्र् दणे्यवसवठी अजुानवलव ईश्वरवने शदलेली ही 

सांशध असते हव सांदिे शर्श्वरुपदिानयोग दते आह.े  

 

अजुानवने आतवपवरे्तो ईश्वरवसांबांधी बौशद्धक (Theory) ऐकले. र् 

आतव ईश्वरवचे शर्श्वरुप पवहण्यवची इच्छव व्यक्त करतो. सवध्यव 

दृशिने ह ेरुप पवहिे अिक्य असते म्हिनु श्रीकृष्ट्ि शदव्यदृशि प्रदवन 

करतवत. जिी अजुानवलव शदव्यदृशि प्रदवन केली, हीच दृशि ज्ञवनवने 

प्रवि करतव येते, ह ेरह्य िेर्टी सवांगतवत. यवच ज्ञवनवसवठी जगवलव 

भगर्तगीतव प्रदवन केली.  

Your eyes cannot see if your mind does not know.  

 

यव अध्यवयवचे शर्र्रि दोन भवगवत चशचाले आह.े  

११. १ ईश्वरवचे शर्श्वरुप 

११. २ ईश्वरवची र्तािवनवतील प्रर्शृत्त(भशूिकव ) 

---- 

११. १ ईश्वरवचे शर्श्वरुप 

 



शर्श्वरुप िखु्य शतन रुपवांत आले आह.े (१)प्रथि शदव्य, प्रकवििवन, 

सर्ाव्यवशप, िोहक असे रुप पवहतो र् प्रसन्सन होतौ. (२) यवनांतर 

उग्र, तेजोिय रुप शदसते, ज्यविळेु लोक अ्र््थ होतवत.  

पश्यवशि त्र्वि ्दीिहुतविर्क्त्ि ्।  

्र्तेजसव शर्श्वि ्इदां तपांति ्।(११-१९) 

(३)यवनांतर उग्र, घोर, भयवर्ह रुप शदसते. कौरर्पिवतील योद्धे 

ितृ्यसुवठी ज्र्वलविय िखुवत प्ररे्ि करीत आहते. आतव अजुान 

घवबरतो र् यव र्तािवन रुपवच ेरह्य शर्चवरतो.  

"आख्यवशय िे को भर्वन ्उग्ररुपो ।निोअ्त ुते दरे्र्र 

प्रसीद।"(११-३१) 

 

  

११. २ र्तािवनवतील ईश्वरवची भशूिकव जवििे.  

 

*यिो लभ्र् 

* सत्य-सत्यवचव श्र्कवर करुन प्रत्यिवत भयवचव त्यवग करि.े  

* ज्ञवन-ज्ञवनवचे िहत्र्:(ईश्वर पहवयचव नवही, त्यवचे अश्तत्र् 

ज्ञवनवने जविवयचे आह)े 

 



*यिो लभ्र् 

िी "कवळ"(The TIME, र्तािवन) आह,े असे श्रीकृष्ट्ि उत्तरतवत. 

त ुयदु्ध करिवर शकां र्व न करिवर हव िविव प्रश्न नवही. तझु्यवशर्िवशह 

यव कौरर्पिवांतील लोकवांचव नवि होईल. तलुव केर्ळ तझु्यव 

शर्कवसवची सांशध आह,े असे अजुानवलव अप्रत्यि सचुर्तवत.  

 

त्िवत ्त्र्ि उशत्तष्ठ "यिो लभ्र्"(११-३३) 

अथवात यदु्ध शजांकले हव शर्श्ववस धवरि करुन (शनशित्त)यदु्ध कर.  

'War is won in the mind first, then on battlefield. ' 

 

सकवरवत्िक (उत्सवही)शर्चवर र् नकवरवत्िक(शनरवि) शर्चवर यव 

िवनशसकतेचव पररिवि िनषु्ट्यवच्यव कृतीर्र होतो. दसुर् यव 

िहवयदु्धवत शहटलर ने यवच िवनशसकतेचव र्वपर केलव. यवच 

कवयवासवठी गोबेल्सची शनयशुक्त केली. तो शनरविव शकां र्व भयग्र्त 

शर्चवर व्यक्त करिवर् यव योध्यवलव गोळी घवलवयचव. चशचाल 

शनरवि शर्चवरवच्यव योध्यवलव बवहरेची र्वट दवखर्वयचव. यव 

िहवयदु्धवत शहटलर, चशचाल, रुिर्ेल्ट यवांची भशूिकव यवच 

सकवरवत्िकतेसवठी प्रशसद्ध आह.े रुिर्ेल्ट एकव पवयवने 

(पोशलयोग्र्त)अध ुअसनुही त्यवचे व्यशक्तित्र् अशतिय आनांदी 

होते.  



 

चशचाल म्हितो, िवनर्ी जीर्नवचव इशतहवस र् यदु्ध यवांत सवम्य 

आह ेम्हिनु सकवरवत्िक शर्चवरवलव िवनर्ी शर्कवसवत िहत्र् 

असते. दसुर् यव िहवयदु्धवचव इशतहवस आपल्यवसिोर आह.े 

ज्यवच्यव कवयवाने िवनर्तेलव हवनी पोहोचिवर, ते सकवरवत्िक 

शर्चवरवचे िोल जवितवत, तर जे चवांगले आहते असव दवर्व 

करतवत, त्यवांचव चवांगलेपिव सकवरवत्िक शर्चवरवशर्िव अधरुव 

असतो. हवच शर्श्वरुपदिानयोगवचव सांदिे आह.े  

 

*भयवचव त्यवग, सत्यवचव श्र्कवर 

 

अजुान श्रीकृष्ट्िवलव केर्ळ शर्श्ववचव शपतवच नव्ह ेतर परिगरुु 

सांबोधतो. आपले घोर रुप िलव व्यशथत कररत आह.े िी भयशभत 

िवलो आह.े जसे शपतव पतु्वलव, सखव सख्यवलव ििव करतो, तसे 

ििव िवगनु परु्ार्त रुपवांत यणे्यवसवठी आग्रह करतो. श्रीकृष्ट्ि 

म्हितवत, तझु्यवर्र प्रसन्सन िवल्यविळेुच िी ह ेरुप दिाशर्ले, ते 

यवपरु्ी कुशिही पवशहले नवही. म्हिनु व्यशथत न होतव, पे्रिपरु्ाक, 

श्रदे्धने हचे रुप पुनः पहव. अथवात र्तािवनवतील सत्यवचव श्र्कवर 

करुन भयवचव त्यवग कर. (Accept Present).  

 



*ज्ञवनवचे िहत्र् 

 

श्रीकृष्ट्ि परु्ार्त अर््थेत आल्यवर्र अजुान म्हितो, प्रकृशतने िलव 

व्यशथत केले होते, आतव भय शिटले. श्रीकृष्ट्ि यव रुपवचे रह्य 

सवांगतवत. ह ेदलुाभ रुप पवहण्यवसवठी दरे्लोकही नेहिी उत्सकु 

असतवत. पि जगवतील कोित्यवही शर्धीने शकां र्व सवधननेे ह ेरुप 

पवहिे केर्ळ अिक्य आह.े पि अनन्सययोगवने भशक्त सवधनु 

ज्ञवनचिनेु ईश्वरवलव जवििे िक्य असते. र् असव भक्त िविेच 

कवया जविनु िवझ्यवशप्रत्यथा किा करतो, त्यवची जीर्नयवत्व 

रवजिवगवार्र(अितृांगिय) असते.  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तवः सांगर्शजातः। 

शनर्ैरः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

यवप्रिविे प्रत्यि ईश्वररुप पवहिे र् ज्ञवनवने जवििे यव दोन्सहीिध्ये 

ज्ञवनवने ईश्वरवचे अश्तत्र् जवििे ह ेअशधकवरवत असते. जीर्नवांत 

सकवरवत्िक उजवा धवरि होण्यवसवठी ज्ञवनवचे िहत्र् भगर्तगीतव 

्पष्ठ करते.  

 



चवांगल्यव व्यशक्तलवही सिवजवत (व्यर्हवरवत) अडचि जविर्ते, 

दःुख जविर्ते, शनरवि होतो, तेंव्हव यव अडचिी ईश्वरवने 

शर्कवसवसवठी शदलेली सांशध आह ेह ेयवच ज्ञवनवने अनभुर्तव येते. 

अथवात नकवरवत्िक शर्चवर, भय यवांचव त्यवग करण्यवसवठीच 

ईश्वरवचे ज्ञवन जविनु त्यवचव आश्रय जीर्नवांत िहत्र्वचव असतो.  

 

ईश्वरशनशिात जग चवांगले आह,े (आपल्यव) कल्यविवसवठीच यव 

जगवत आपल्यवलव आिले आहे. असव शर्श्ववस धवरि होतो. 

िनषु्ट्यवलव त्यवच्यव जीर्नवचे रह्य उलगडते. यव ज्ञवनवद्ववरे 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव त्यवच्यव जीर्नवचव आदर करण्यवचव सांदिे 

दतेे.  

******** 

  



अध्यवय ११-िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

 

(११. १)/१: 

"िद ्अनगु्रहवय परिां गहु्ां अध्यवत्ि सांशज्ञति"् 

(अज्ञवनवचव शर्नवि) 

(११-१)/२: 

" यत ्त्र्यव उक्तां  र्चः तेन िोहो अयां शर्गतो िि "(Religion 

vs. Spirituality) 

११-६ : 

"बहुशन अदृिपरु्वाशि पश्य आियवाशि भवरत" 

(Author of Universe) 

(११-७): 

"िि दहे ेगडुवकेि यत ्च अन्सयत ्द्रिुि ्इच्छशस" 

(११. ८): 

"शदव्यां ददवशि ते चिःु पश्य िे योगि ्ऐश्वरि ्" 

(Change of Perception) 

११. १८/१: 

"त्र्ि ्अव्ययः िवश्वतधिागोिव 

 सनवतनः त्र्ां परुुर्षो ितो िे" 



(शर्श्ववतील बदल र् िवश्वत अश्तत्र्) 

(११-१८)/२ : 

"त्र्ि ्अव्ययः िवश्वतधिागोिव 

 सनवतनः त्र्ां परुुर्षो ितो िे" 

(Maintainer of eternal religion of Universe) 

११. २४ :"नभः्पशृ्य दीिि ्अनेक र्िां" 

(११-२८): "यथव नदीनवां बहर्ो अम्बरेु्गव" 

 (NATURE ) 

(११-३१)/१: 

"आख्यवशयिे को भर्वन ्उग्ररुपो। 

 निो अ्त ुते दरे्र्र प्रसीद" 

 (Design of God/िनोधैयवाचे रह्य) 

११. ३१/२ :"शर्ज्ञवतिु ्इच्छवशि भर्न्सति ्आद्यां-न ही प्रजवनवशि 

तर् प्रर्शृत्ति ्" 

 (God 's Will For Present) 

११. ३२/१: "कवलो अश्ि"  

 ( I am the TIME) 

११. ३२/२: "कवलो अश्ि लोकिय प्रर्दृ्धः " 

 (र्तािवन) 



(११-३२)/३ : 

 "ऋतेअशप त्र्वि ्न भशर्ष्ट्यशन्सत सर्े" 

(आत्िोद्धवर Mindpower ची सांधी) 

११. ३३/१: 

"त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र् 

शजत्र्व ित्नू ्भङ्ु्कक्ष्र् रवज्यां सिदृ्धि ्" 

११. ३३/२: " यिो लभ्र् " 

११-३३/३: "यिो लभ्र्" 

११. ३३/४ : "शनशित्तिवत्ां भर्  

११-३३/५ : "शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन ्" 

(Spiritual Revolution) 

(११-३३)/६ : "ियव एरै्ते शनहतवः परू्ािेर्  

 शनशित्तिवत्ां भर् स व्यसवशचन ्" 

(शनयांतव र् शनयशत Designer-Destiny ) 

(११. ३४)/१:"ियव हतवन ्त्र्ां जशहां िव व्यशथष्ठव"  

 (Internal battle of ego) 

(११-३४)/२:"यधु्य्र् जेतवअशस रिे सपत्नवन"् 

 (चवांगल्यवचव र्वईटवर्र शर्जय) 



(११-३७):" "अनांतदरेे्ि जगत ्शनर्वसां। 

त्र्ि ्अिरां सत ्असत ्तत्परां यत ्" 

(The Supreme Power) 

११-३८ : 

"रे्त्तवअशस रे्द्यां च परां च धवि 

त्र्यव तति ्शर्श्वि ्अनन्सतरुपि"् 

(शर्श्ववचे व्यर््थवपन) 

(११-४३)/१:"शपतवअशस लोक्य चरवचर्य 

 त्र्ि ्अ्य पजु्यि गरुुः गररयवन" 

११. ४३/२: "त्र्ि ्अ्य पजु्यि गरुुःगरीयवन ्" 

११. ५४/१: 

"भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्यां अहां एर्ां शर्धःअजुान" 

(११. ५४)/२ : "ज्ञवतिु ्द्रिुां च तत्त्रे्न ्प्ररे्िुां च परांतप " 

(Higher level of consciousness ) 

११. ५५/१ : "ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः" 

११. ५५/२:"शनरै्रः सर्ाभतूरे्ष ुयः स िविेशत पवांडर्" 

****** 

  



 (११-१) 

*********************** 

िद ्अनगु्रहवय परिां गहु्ां अध्यवत्ि सांशज्ञति।् 

यत ्त्र्यव उक्तां  र्चः तेन िोहोअयां शर्गतो िि।। 

************************* 

 

(११-१): 

"िद ्अनगु्रहवय परिां गहु्ां अध्यवत्ि सांशज्ञति"् 

(अज्ञवनवचव शर्नवि) 

 

*र्तािवन र् ज्ञवनशर्ज्ञवन 

र्तािवनकवळवत "व्यर्सवय" यव सांदभवात शर्ज्ञवनवने नर्िवांशत केली. 

पररर्तान घडुन आले र् सवतत्यवने यवचव अनभुर् जग घेत आह.े 

शर्ज्ञवनवच्यव कवळवलव यरुोपने Age of Reasoning/ Age of 

Enlightenment असे सांबोधले होते. यवचिळेु फ्रवांसिध्ये 

रवज्यिवांशत घडुन आली. र् यवनांतर यरुोपने जगवर्र आपल्यव 

सवम्रवज्यवची पकड िजबतु केली हव इशतहवस आह.े  

 



 शर्ज्ञवनवने केलेल्यव िवांशतचे चवांगले-र्वईट पररिवि जग अनभुर्त 

असते.  

*कवला िवक्साच्यव सवम्यर्वदी िवांशतने सिवजवतील आशथाक 

िोर्षिवर्र प्रकवि टवकलव. जगवतील कविगवर आांदोलनवांचव उदय 

िवलव. सिवजवतील आशथाक िोर्षिवस सिवजव्यर््थव कवरि 

असते, हव शसद्धवांत यव िवांशतने जगवसिोर आिलव.  

*दसुर् यव िहवयदु्धवतील शहरोशििव नवगवसवकी शर्नविवने सांपिुा जग 

हवदरले.  

  

यवच पवश्वाभशुिर्र अध्यवत्िवशिर्वय शर्ज्ञवन अधरेु र् 

शर्ज्ञवनवशिर्वय अध्यवत्ि अधरेु आह.े असे अनेक सिवजिवस्त्रज्ञ, 

िहवनभुवर् यवांनी जगवलव सांदिे शदलव. यवचवच अथा अध्यवत्िवची 

िनषु्ट्यजीर्नवत, सिवजव्यर््थव शनशिाती यवांत िहत्र्वची भशूिकव 

असते. ह ेसिजनु घेिे र्तािवनवत आर्श्यक आह.े भवरशतय 

िहवनभुवर्वांनी जीर्नशर्कवसवसवठी, सिवजशर्कवसवसवठी "आत्िनो 

िोिवथा जगतहीतवय च" हव सांदिे शदलव. र् यवद्ववरे 

अध्यवत्िज्ञवनवचे जीर्नवतील िहत्र् र् ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे 

सिवजशर्कवसवसवठी िहत्र् ्पि केले.  

 

ज्ञवनशर्ज्ञवन— 



 

िनषु्ट्यजीर्नवत ज्ञवनशर्ज्ञवन पररर्तान घडर्नु आिते. िनषु्ट्यवच्यव 

व्यर्सवयवलव ज्ञवनशर्ज्ञवन आकवर दतेे. तसेच सिवजवचव शर्कवस 

घडर्नु आिते. यवच िखु्य हतेनेु शिििवकडे पवशहल्यव जवते.  

 

शर्ज्ञवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचवच भवग आह.े त्यवचव र्वपर "ज्ञवन" यव 

सांदभवातच शर्श्ववत होत रवहिवर. र् सिवज त्यवचे चवांगले-र्वईट 

पररिवि अनभुर्त रवहिवर. पि सिवजवच्यव दशुर्षतीकरिवचे 

शनशित कवरि िवत् शर्ज्ञवनच दिार्नु दतेे . र् सिवजवलव शनशित 

शदिेने र्वटचवल करण्यवसवठी िवगादिान करते.  

 

सिवजवतील प्रश्न असो र्व िनषु्ट्यजीर्नवतील असो, त्यव प्रश्नवचे 

शनशित शनदवन होिे, र् यवसवठी र्व्तर्वचव श्र्कवर करि ेही 

प्रवथशिकतव असते. तरच दोर्ष दरु करण्यवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवन 

सहवय्यक होईल. ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवातील यवच प्रवथशिक 

ज्ञवनवर्र भगर्तगीतव प्रकवि टवकते. ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात ह े

Scientific thinking ठरते.  

 

टॉल्टवॅयॅ म्हितो, जग बदलवर्े असे ज्यवांनव र्वटते, त्यवांनी 

सर्ाप्रथि ्र्तःिध्ये बदल घडर्नु आिवर्व. (Be the 



Change)अजुानवलव प्रश्न येतो, तेंव्हव तो म्हितो कवय योग्य आह े

ह ेइतरवांनव कळत नवही, पि ज्यवांनव कळते ते आपि! आपि 

पवपवपवसनु शनर्तृ्त होिे, हचे कताव्य ठरते.  

यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसव।(१-३७) 

कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवत ्अ्िवन ्शनर्शतातिु ्।(१-३८) 

 

िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव आश्रय करतो. र् 

यव प्रशियेत (Scientific thinking ऐर्जी) Judgement 

thinking चव र्वपर करतो. अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी आपल्यव शनशककयतेर्र धिवाचे शिक्कविोताब करतो, 

यवसवठी ज्ञवनवचव आश्रय करतो.  

उत्सवद्यन्सते जवशतधिवाः कुलधिवाि िवश्वतवः। 

उत्सन्सनकुलधिवािवां िनषु्ट्यविवां जनवदान। 

नरके शनयतां र्वसो भर्शत इशत अनिुशु्रिु।्।(१- ४४) 

 

*धिा-अधिा र् ्र्धिा 

अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनी सिजनु धिवाचव 

र्वपर करतो म्हिनु ज्ञवन र् धिा ह ेदोन्सही शर्र्षय भगर्तगीतते 

आल.े  



 

धिा-अधिा यव सांदभवात सिवजव्यर््थतेील िोर्षि बवह्शर्घ्न ठरते 

अथवात अधिा श्थशत दिाशर्ते. यवच अधिवालव दरु करण्यवसवठी, 

रांजल्यव गवांजल्यवांचे दःुख दरु होण्यवसवठी परिवथा सिवजवत असतो. 

यवच धिा-अधिवाच्यव जवळ्यवत अजुान अडकतो. धिवालव 

अधिा(्र्धिवाचे अज्ञवन) र् अधिवालव(्र्तःची शनशककयतव) धिा 

सांबोधतो. यविळेु धिा कवय?अधिा कवय? ्र्धिा कवय? यवचे 

्पशिकरि भगर्तगीतेने केलेले आह.े  

 

*्र्धिा : 

 (सिवजव्यर््थेतील )िनषु्ट्यवच्यव सहजकवयवालव ्र्धिा सांबोधले 

आह.े ्र्तःच्यव कवयवातील बवह्शर्घ्न (िोर्षि, नकुसवन) र् 

आांतशर्ाघ्न (सांिय, धिासांकट, कवयवाचव शनिय न होिे)दरु व्हवरे् 

यवसवठी "शनशर्ाघ्नां कुरुिे दरे्" ही प्रवथानव सर्ाश्रतु आह.े  

 

(जगवतील )िनषु्ट्यवने ्र्तःच्यव शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे 

शिक्कविोताब केले तर ्र्धिवालव जीर्निलु्यवचे िहत्र् प्रवि होते. 

जीर्निलु्यवांचव िनषु्ट्य Determination सवठी उपयोग करतो. 

धिा-अधिा यवतील द्वांद्व शिटतो. अथवात ्र्धिा Tiebreaker 

ठरतो.  



 

यवद्ववरे धिा, अधिा, ्र्धिा यवची Universal व्यवख्यव जगवसिोर 

आली आह.े  

 

सवर: 

सिवजवत प्रश्नवची सोडर्िकु करण्यवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव र्वपर 

होतोच. पि सिवजवच्यव र्वटचवलीत प्रश्न पनुः शनिवािही होतवत र् 

सिवजवत शर्द्यवपीठवांची रेलचेल असली तरी प्रश्न अनतु्तरीत 

रवहतवत. ह ेअनतु्तरीत प्रश्न रवजकवरि शनशिात आह ेअसे 

शिक्कविोताब करुन रवजशकय िेत्वत पर्पर आव्हवने होत 

असतवत. ह ेसिवज अनभुर्त असतो.  

 

िहवभवरतवत पवांडर्वर्रील अन्सयवय दरु करण्यवसवठीच अखरे 

धिायदु्ध ह ेSolution असते. यव धिायदु्धवत अजुानवचे Active 

participation असते.  

पि प्रत्यि कुरुिेत्वर्र...  

अजुानवलव शर्द्यव असनुही, त्यवचव र्वपर करण्यवस त्यवची शर्द्यव 

अपिुा ठरत.े अथवात शर्द्यवपीठवचे शििि(प्रत्यि कुरुिेत्वर्र) 

त्यवच्यव उपयोगी पडत नवही. हीच अपिुातव भगर्तगीतव भरुन 

कवढत.े यवचसवठी अध्यवत्िज्ञवनवचव र्वपर र् त्यवचे िहत्र् ्पि 



होते. ज्ञवनशर्ज्ञवन योग(७) यव अध्यवयवपवसनु अध्यवत्िज्ञवन सरुु 

होते.  

७. ज्ञवनशर्ज्ञवनयोग- अव्यक्त परव प्रकृशत  

८. अिरब्रह्म-अिवश्वत र् िवश्वत(सनवतन) अव्यक्त 

९. अनन्सययोग-जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा, (अितृत्र्वय कल्पते) 

हवच ईश्वरभशक्तचव अनन्सयभशक्त िवगा आह.े येथे ईश्वरवची सशृिचव 

अध्यि अिी ओळख होते.  

१०-शर्भशूतयोग: शर्श्ववतील ईश्वरवच्यव व्यक्त अव्यक्त 

शर्भशूत(श्रीिति ्उशजाति ्एर् र्व) 

ह ेज्ञवन ऐकल्यवर्र अजुान म्हितो, अज्ञवनवचव नवि अध्यवत्ि 

ज्ञवनविळेु िवलव असे िनोगत व्यक्त करतो  

 

िद ्अनगु्रहवय परिां गहु्ां अध्यवत्ि सांशज्ञति।् 

यत ्त्र्यव उक्तां  र्चः तेन िोहोअयां शर्गतो िि।।(११-१) 

 

 ****** 

(११-१) : 

" यत ्त्र्यव उक्तां  र्चः तेन िोहो अयां शर्गतो िि " 

(Religion vs. Spirituality) 



 

सखव, शित् यव नवत्यवने जरी श्रीकृष्ट्ि अजुानवसोबत त्यवचव सवरथी 

बननु सोबत करतवत, श्रीकृष्ट्ि आपली खरी(ईश्वर) ओळख दतेवत, 

ईश्वरवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह सवांगतवत. यवच ज्ञवनवचे िनषु्ट्यविी 

असलेले नवते ्पि करतवत. ह ेसर्ा ज्ञवन अध्यवत्ि म्हिनु 

ओळखल्यव जवते. (्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यत)े. यवांत ज्ञवनशर्ज्ञवन 

(अ. ७), अिरब्रह्म (८), अनन्सयभशक्त/रवजशर्द्यव/ईश्वरवची अध्यि 

ही ओळख(९), ईश्वरवच्यव शर्भशूत(१०) यवांचव सिवर्ेि असतो. ह े

ज्ञवन ऐकुन अजुानवलव ्र्तःच्यव जीर्नवचे ज्ञवन कळते र् तो 

म्हितो, िविव िोह दरु िवलव.  

िद अनगु्रहवय परिां गहु्ां अध्यवत्ि सांशज्ञति।् 

यत ्त्र्यव उक्तां  र्चः तेन िोहो अयां शर्गतो िि।।(११-१) 

 

व्यर्हवरवत अजुानवने धिा ऐकले असते. पि अध्यवत्िज्ञवन प्रथिच 

ऐकतो. र्ैद्यकिवस्त्रवत जसे िरीरिवस्त्र असते तसेच 

जीर्नशर्कवसिवस्त्रवचे (Journey of life) ह ेज्ञवन असते.  

 

धिा आशि अध्यवत्ि यवांतील भेद कवांही तत्र्ज्ञवांनी ्पि केले आह.े  

 

"Spiritual journey " 



Each one of us have our own evolution of life. As 

certain things are common, while performing 

physical journey, we do learn things from each 

others (व्यर्हवर आशि अध्यवत्ि) experience.  

 

Religion vs. Sprituality 

1. Unity  

a). Religion Separates from Other Religions – 

Spirituality unites them.  

b). Religion tells us the Then Truth – 

 Spirituality Lets us Discover It for present.  

 

2. Freedom 

a). Religion Makes us Dependent – Spirituality 

Makes us Independent 

b). Religion Makes us to obey – Spirituality Sets us 

Free.  

c) Religion makes us to follow other's Journey – 

Spirituality Lets us Create our Own path.  



d) Religion applies Punishment(heaven –hell)cause 

fear-  

Spirituality Applies work for regulating principles 

of freedom.  

3. Empowerment 

 Religion Shows us Fear – Spirituality Shows us 

How to be empowered in order to break cycle of 

fear.  

 

 

र्रील भेद Unity, Freedom, Empowerment यव सांदभवात 

भगर्तगीतेत अनिुिे  

१. एकत्र् : द्वन्सद्व vs शनद्वान्सद्व 

२. ्र्वतांत्र्य : बांधन vs िोि 

३. योग(दःुखवन्सत) : 

व्यवर्हवररक जीर्नयवत्व vs आध्यवशत्िक जीर्नयवत्व(अितृत्र्वय 

कल्पते)  

-शर्चशलत होिे(चांचलतव) vs श्थरत्र् 

 -सकवि vs. शनष्ट्कवि(सित्र्योग) 



-lower consciousness vs Higher consc.  

-त्वयते िहतो भयवत ् 

 

यवप्रिविे ्पि होते. श्रीकृष्ट्ि म्हितवत,  

 

ज्ञवनी िलव शर्श्ववचव अध्यि म्हिनु जवितवत र् शनत्य ्िरि 

करतवत, भजतवत.  

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्तः सर्ां प्रर्ताते। 

इशत ित्र्व भजन्सते िवि ्बधुव भवर् सिशन्सर्तवः।।(१०-८) 

 

 ******* 

  

  



११-६ 

*********************** 

पश्य आशदत्यवन ्र्सनु ्रुद्रवन ्अशश्वनैव िरुतः तथव। 

बहुशन अदृिपरु्वाशि पश्य आियवाशि भवरत।। 

*********************** 

 

११-६ : 

"बहुशन अदृिपरु्वाशि पश्य आियवाशि भवरत" 

(Author of Universe) 

 

सांदभा : अजुानवलव "भवरत" यव सांबोधनवतनु आलेलव सांदिे.  

 (शर्श्वरुपदिानयोग ) 

 

शर्श्वरुपदिानयोगवत ईश्वरवचे दिान आह.े  

यवांत ईश्वरवचे आनांददवयी रुप आह े.  

बहुशन अदृिपरु्वाशि पश्य आियवाशि भवरत।(११-६) 

 



पि सर्वात लिरे्धी सांदिे आह,े र्तािवनवत कवय घडत आह,े 

ईश्वरवलव कवय घडर्वयचे आह ेयवचे दिान आह.े यवलव "कवळ" 

The Time ह ेसांबोधन आह.े  

 

जे घडते ते ईश्वर घडशर्तो?शक िनषु्ट्यवचे दरै् घडर्ते ?शक िनषु्ट्य 

घडशर्तो?यवच पवश्वाभशुिर्र िनषु्ट्यवकडुन घडिवर् यव कवयवासांदभवात 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव सवांगत आह:े 

 

प्रकृशतच्यव प्रभवर्वखवली िनषु्ट्य जगत असतो. ईश्वर यांत्वर्र 

शफरशर्ल्यवप्रिविे यव प्रकृशतकडुन कवया घडर्ीत असतो. 

अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य ्र्तःलवच कतवा जवितो.  

 

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः। 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।।(३-२७) 

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

शर्श्वरुपदिानयोगवतनु सांदिे शिळतो,  



शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन।(११-३३) 

 

*चवांगलेपिव र् आत्िशर्श्ववस 

(द्वन्सद्व vs. द्वन्सद्विशुक्त) 

 

"God is not the author of all things, but of good 

only. " 

PLATO,  

 

व्यर्हवरवत किा घडत असतवत. व्यर्हवरवत सकवि कवया असते. 

यविळेु िनषु्ट्य द्वन्सद्वर्ि असतो. अजुान चवांगलव िनषु्ट्य असतो. पि 

सखुदःुखवच्यव प्रभवर्वखवली येतो. शनयतकवया टवळण्यवसवठी त्यव 

कवयवालव पवप ठरशर्तो. ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो. अथवात यथेे 

(चवांगले-र्वईट ) द्वन्सद्वर्ि होतो.  

 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सम्िोहां सगे यवशन्सत परांतप ।।(७-२७) 

 



सिवजवत चवांगले किा ईश्वरवचे कवया, ईश्वरभशक्तसवठी कवया असे 

जविल्यव जवते. यवचिळेु द्वन्सद्विोहिशुक्त होते. हव भगर्दगीतेचव 

सांदिे आह.े  

 

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

आत्िशर्श्ववस (State of mind): 

किा शर्कवसवचे सवधन असत.े कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यव सांदभवात 

कवयवाद्ववरे योग/शसशद्ध सवध्य करिे, यवद्ववरे श्थतप्रज्ञ होिे ह ेज्ञवन 

भगर्दगीतव ्पि करते.  

 

जीर्नवत दःुखविळेु, इच्छेच्यव अतशृििळेु िनषु्ट्य शर्चशलत होतो. 

यवचिळेु Stress, Tension, Worries इ. िवनशसक 

Weakness यतेवत. यवचवच अथा सखु यव सांदभवात State of 

mind/िवनशसक ्थैया(शर्चशलत न होिे) /आत्िशर्श्ववस यवचे 

जीर्नवत िहत्र् आह.े यवच सांदभवात अजुानवलव म्हटले,  

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।(११-३३) 

 



"भरोसव ह ैखदुवपर तो र्ही होतव ह ैजो खदुव शलखतव ह।ैपर.. 

भरोसव ह ैखदुपर तो खदुव र्ही शलखेगव जो तमु्हवरी चवह ह।ै" 

 

सवर : 

दरै्, ईश्वर, धिा यवांचव दवखलव दरे्नु िनषु्ट्य शनशककय होतो, त्यवचव 

बशुद्धभेद होतो असव सिवजवत आिेप घेिवरव र्गा असतो. 

भगर्दगीतव ज्ञवनवलव जगवत सर्ाश्रेष्ठ ्थवन दतेे. ज्ञवन यव सांदभवातच 

दरै्, ईश्वर, धिा यवांची जीर्नशर्कवसवतील शनशित भशूिकव 

भगर्दगीतेतनु ्पि होते. जीर्नशर्कवसवचव रथ अज्ञवनविळेु 

थवांबतो, पि थवांबलेलव अजुानवचव रथ ज्ञवनविळेुच चवल ुहोतो.  

 

 ******** 

  



 (११-७) 

*********************** 

इह एक्थि् जगत ्कृत््नां पश्य अद्य सचरवचरि ्। 

िि दहे ेगडुवकेि यत ्च अन्सयत ्द्रिुि ्इच्छशस।। 

************************* 

 

 

(११-७): 

"िि दहे ेगडुवकेि यत ्च अन्सयत ्द्रिुि ्इच्छशस" 

 

ईश्वरवर्र श्रद्धव असलेले ईश्वरवलव भजतवत. ईश्वरवचव आश्रय 

करतवत. िनकविनवपशुता करिवर् यव (जवगतृ) िांशदरवत गदी असते. 

ईश्वरवची "दिेवरव" अिी ओळख िनषु्ट्य जवितो. अजुानवलव िवत् 

कवांहीच िवगवयचे नसते. म्हिनु अजुानवलव "िवगण्यवसवठी" ईश्वरवचे 

दिान घ्यवयचे नव्हते, तर श्रीकृष्ट्िवांनी ्र्तःची ईश्वर अिी ओळख 

शदली होती र् र्तािवनवत कवय "योग्य" आह ेह ेसवांशगतले होते, ते 

ईश्वररुप पवहण्यवची इच्छव होती. येथे जे प्रत्यिवत योग्य आह ेर् 

तेच घडिवर आह ेह ेदिान होिवर होते. म्हिनु येथे ्पि इच्छेचव 

उल्लेख आह.े (तलुव जे पहवयची इच्छव आह)े 



 

इह एक्थि् जगत ्कृत््नां पश्य अद्य सचरवचरि ्। 

िि दहे ेगडुवकेि यत ्च अन्सयत ्द्रिुि ्इच्छशस।।(११-७) 

 

जेंव्हव प्रत्यिवत शर्श्वरुपदिान होते, तेंव्हव अजुान ईश्वरवची 

र्तािवनवतील प्रर्शृत्त शर्चवरतो, अथवात ही ईश्वरवची इच्छव असते.  

 

शपतविह भीष्ट्ि र् द्रोिवचवया यवांचव ितृ्य ुआपल्यव हवतनु होर् ुनये 

ही अजुानवची इच्छव असते म्हिनु तो म्हितो िलव शर्जय नको, 

ऐश्वया नको. अजुानवची इच्छव कवांशहही असली तरी शर्श्व त्यवच्यव 

इच्छेनसुवर चवलिवर नव्हते. कवरि जगतशहतवय कवय घडिवर हव 

ईश्वरवचव अशधकवर असतो, किा करिे िनषु्ट्यवचव अशधकवर असतो. 

अिव श्थतीत जगतशहतवय ईश्वरवचे कवया जविनु ईश्वरभशक्तसवठी 

करिे हवच उपवय असतो.  

 

(Purpose) 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः।(११-५५) 

 

तसेच उपलशब्ध भगर्तगीतव दिाशर्ते.  



 

तत् श्री शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि ।(१८-७८) 

अथवात श्री(ऐश्वया), शर्जय(यि), भशूत (िशक्त, योग, शनभायतव, 

सवहस), नीशत(Rightous) अथवात प्रत्यि प्रवशि  

ही उपलशब्ध असते. तसेच कवया करतवांनव िवनशसकतव किी 

असवर्ी यवचव बोध होतो.  

 

अजुान म्हितो श्री(ऐश्वया) नको, पि ते अजुानवच्यव शनयतकवयवाचे 

फशलत असते. तो म्हितो शर्जय नको पि हचे फशलत असते. 

म्हिनु ईश्वरवचव आश्रय करुन कवया करतवांनव "यिो लभ्र्" हव 

आत्िशर्श्ववस असिे अपेशित असते.  

 

शर्श्ववच्यव अनांतकवळवत िनषु्ट्यजीर्न ्र्ल्प कवळवसवठी लवभले 

असले तरी त्यव अनांतविी नवते असते, यवच नवत्यवची ओळख 

भगर्तगीतव दते आह.े यवद्ववरे  

१. िनषु्ट्यवलव सकवरवत्िक उजवा(यिो लभ्र्) प्रदवन होते. 

िवनशसकतव बदल होतो . िवनशसकतव बदल अथवात दबुाल 

िवनशसकतेर्र िवत करण्यवसवठी "योगः किास ुकौिलि"् ्पि 

होते.  

 



२. िनषु्ट्य व्यर्हवरवत कवया करतो. हचे व्यर्हवरवतील कवया ईश्वरवचे 

कवया बनते, तेंव्हव ्र्तःचे अशधकवरिेत् कळते र् 

"किाण्येर्वशधकवर्ते िव फलेर्ष ुकदवचन" यव verseचव, तसेच 

शनष्ट्कवि किवाचव बोध होतो.  

 

३. यव जीर्नवत सखुवसवठी ऐश्वयाभोग र् ऐश्वयवासवठी कवया असते . 

हवच अजुानवचव कवयवाशर्र्षयी सिज असतो. र् नरकप्रवशिसवठी 

कवया करण्यवपेिव शनशककय रवहिेच योग्य ही अजुानवची भशूिकव 

असते. कवयवाशर्र्षयी ह ेअधरेु ज्ञवन(अज्ञवन) असते. यवच 

अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य आळिी होतो. िवनशसक दबुाल होतो. कवयवाची 

िहशत र् गशत जवित नवही. कवया हचे शर्कवसवचे सवधन आह े

"गहनव किािो गशतः" यवद्ववरे भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवच ेरह्य 

्पि करत.े  

"The great aim of education is not knowledge but 

action. " 

Herbert Spencer 

****** 

  



 (११-८) 

*********************** 

न त ुिवां िक्यसे द्रिुां एनेनैर् ्र्चिरु्षव। 

शदव्यां ददवशि ते चिःु पश्य िे योगि ्ऐश्वरि ्।। 

************************* 

(११. ८): 

"शदव्यां ददवशि ते चिःु पश्य िे योगि ्ऐश्वरि ्" 

(Change of Perception) 

 

"We are all one Energy Stream, but what makes the 

separations or distinguishes the differences is 

perspective. You are a unique and individual 

perspective. " 

Abraham-Hicks 

 

सर्ाभतूेर्ष ुएनैकां  भवर्ि ्अव्ययि ्ईिते। 

अशर्भक्तां  शर्भकै्त्त ुतद ्ज्ञवनां शर्शद्ध सवशत्र्कि ्।।(१८-२०) 

 



यव शर्श्ववत ईश्वर(ज्ञवन) एकत्र्वची दृशि दतेे. तर व्यशक्तिधील भेद 

हव दृशिकोनवचव(Perspective) असतो. यविळेु व्यशक्तगत दृशि 

लवभलेली असते. ज्ञवनविळेु जी दृशि लवभते त्यवलव ज्ञवनचि ु

म्हटले आह.े  

"Your eyes cannot see if your mind does not know. 

" 

 

अजुानवलव जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन सवांशगतले, जीर्नवचे रह्य ज्ञवन 

शर्ज्ञवनवसह सवांशगतले. यव सांदभवातच अध्यवत्िज्ञवन सवांगण्यवत येते. 

यवांत ईश्वर ही सांकल्पनव असते. अजुान अध्यवत्िवचव श्र्कवर 

करतो. पि ईश्वर यव सांकल्पनेशर्र्षयी कुतहुुल असते. तो म्हितो, 

िक्य असेल तर पवहण्यवची इच्छव आह.े  

िन्सयसे यशद तत ्िक्यां ियव द्रिुि ्इशत प्रभो।(११-४) 

यवर्र उत्तर येते,  

न त ुिवां िक्यसे द्रिुां एनेनैर् ्र्चिरु्षव। 

शदव्यां ददवशि ते चिःु पश्य िे योगि ्ऐश्वरि ्।।(११-८) 

 

अजुानवलव शदव्यदृशि (Divine vision)शदली तर यवद्ववरे 

भगर्तगीतव(ईश्वरश्रद्ध भक्तवांनव)ज्ञवनचि ु(Perspective) प्रदवन 

करते. यवच ज्ञवनचिचुव उल्लेख भगर्तगीतव करते.  



 

"प्रत्यि दिान vs. ज्ञवनचि ु"यव सांदभवात भगर्तगीतेचे यथेे 

्पशिकरि आह.े ईश्वरवच्यव शर्श्वरुपवलव पवहण्यवस दरे्लोकही 

शनत्य उत्सकु असतवत, ते रुप यव लोकी प्रत्यिवत पवहण्यवची सांशध 

फक्त अजुानवलवच लवभलेली आह.े यवच िवध्यिवतनु ज्ञवनचिचुव 

लवभ होतो.  

भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्यां अहां एर्ां शर्धोअजुान । 

ज्ञवतुां द्रिुां च तत्रे्न प्ररे्िुां च परांतप।।(११-५४) 

 

*िरीरवतील ईश्वरवचे अश्तत्र् यव सांदभवात: 

उत्िविांतां श्थतां र्व अशप भु् जवनां र्व गिुवशन्सर्ति ्। 

शर्िढूव न अनपुश्यशन्सत पश्यशन्सत ज्ञवनचिरु्षः।।(१५-१०) 

 

*Consciousness र् शर्कवस यव सांदभवात: 

िेत्िेत्ज्ञ योः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव। 

भतूप्रकृशत िोिां च ते शर्दःु यवशन्सत िे परि ्।।(१३-३५) 

 

Once we begin to change our perception, our 

thinking, it's amazing how other things in our lives 



start changing also. The domino effect* begins with 

the first step within ourselves. It's not esoteric; it's 

human energy. " 

Kingsley Dennis 

 

(*A domino effect or chain reaction is the 

cumulative effect produced when one event sets off 

a chain of similar events. ) 

 ****** 

 (११-१८) 

*********************** 

त्र्ि ्अिरां परिां रे्शदतव्यां 

 त्र्ि ्अ्य शर्श्व्य परां शनधवनि ्। 

त्र्ि ्अव्ययः िवश्वतधिागोिव 

 सनवतनः त्र्ां परुुर्षो ितो िे ।। 

************************* 

११. १८/१ : 

"त्र्ि ्अव्ययः िवश्वतधिागोिव 

 सनवतनः त्र्ां परुुर्षो ितो िे" 



(शर्श्ववतील बदल र् िवश्वत अश्तत्र्) 

 

 

* भगर्तगीतव 

यव शर्श्ववत ईश्वरवचे अश्तत्र् जविण्यवचे प्रयोजन कवय?यव प्रश्नवचे 

उत्तर भगर्तगीतव दते आह.े िनषु्ट्यवलव जीर्नवत अडचिी 

जविर्तवत र् तो उत्तर िोधतो. उत्तर सवपडले नवही तर 

Frustrated भवष्ट्य करतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न 

करतो. जीर्न भवर र्वटवयलव लवगत!े 

 

भगर्तगीतव जीर्नवचे िहत्र् र् प्रयोजन सवांगते. यवच सांदभवात 

िवश्वत र् अिवश्वत(बदल) यवचे ज्ञवन ्पि होते.  

 

िनषु्ट्यवचे जीर्न शसिीत आह ेपि शर्श्ववचे अश्तत्र् कवयि 

रवहिवर ह ेआपि जवित असतो. यव शर्श्ववचव अशधपशत ईश्वर 

िवश्वत आह.े अजुानवलव यवच ईश्वरवची ओळख शदल्यव जवते. 

त्यवचव परुवर्वच शर्श्वरुपदिान असते. अजुान आपले ित व्यक्त 

करतो. ईश्वर सनवतन परुुर्ष आह.े धिा्थवपनेसवठी िवश्वत 

धिा(Eternal) जवििवरव र् त्यवच अनरु्षांगवने न्सयवय करिवरव आह.े  

 



त्र्ि ्अिरां परिां रे्शदतव्यां 

 त्र्ि ्अ्य शर्श्व्य परां शनधवनि ्। 

त्र्ि ्अव्ययः िवश्वतधिागोिव 

 सनवतनः त्र्ां परुुर्षो ितो िे ।।(११-१८) 

 

*Existence of God: 

यव शर्श्ववतील ईश्वरवचे अश्तत्र्, त्यवचे शदव्य जन्सि, किा जवििे हव 

ज्ञवनवचवच भवग असतो. ज्ञवन यव सांदभवातच ईश्वरवचे िहत्र् जविनु 

त्यवचव उपयोग व्यर्हवरवत करिे अथवात िनषु्ट्यवचव ईश्वरविी 

असलेलव सांबांध जवििे र् ्र्तःच्यव िवश्वत शर्कवसवचव िवगा 

जविनु ्र्तःचे व्यवर्हवररक (सकवि)किा शनष्ट्कवि किवात 

Transform करिे. ह ेTransformation िहत्र्वचे असते.  

 

* बदल (Change) - िवश्वत, शर्कवसतत्र् (Transformation) 

 

"If you don't get what you want, you suffer; 

if you get what you don't want, you suffer;  

even when you get exactly what you want, you still 

suffer because you can't hold on to it forever.  



Your mind is your predicament. It wants to be free 

of change. Free of pain, free of the obligations of 

life and death.  

But change is law and no amount of pretending will 

alter that reality. " 

-Socrates 

 

जन्सिितृ्यजुरवव्यवधी दःुखदोर्षअनदुिानि ्।(१३-८) 

 

शनत्यां च सिशचत्त त्र्ां इि-अशनि उपपशत्तर्ष।ु(१३-९) 

 

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथादिानि ्। 

एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्तां  अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।।(१३-११) 

 

"ज्ञवन" यव सांदभवातच शर्श्ववतील िवश्वत-अिवश्वत तत्र् 

(जीर्नवतील बदलतत्र् र् शनत्य) शर्कवसतत्र्वचव आधवर आहे. 

िवश्वत शर्श्व (ईश्वर) र् अिवश्वत जीर्न(िरीर) यवच आधवरवर्र 

आत्िव र् िरीर यवांचे नवते Stable- Changable यव सांदभवात 



्पि होते. अिवश्वत म्हिजे changable बदल. जगवत बदल होत 

असतो. शर्कवसवत हचे बदल Transformation ठरते.  

 

 ****** 

 

(११-१८)/२: 

"त्र्ि ्अव्ययः िवश्वतधिागोिव 

 सनवतनः त्र्ां परुुर्षो ितो िे" 

(Maintainer of eternal religion of Universe) 

 

 

जगवत अनेक धिा अशलकडे ्थवशपत िवले असले तरी शर्श्ववचे 

सांचलन यव सांदभवात सनवतन धिवाचव सांचलन करिवरव प्रत्यि ईश्वर 

असतो, असेच ित शर्श्वरुप पवहुन अजुान व्यक्त करतो.  

त्र्ि ्अिरां परिां रे्शदतव्यां 

 त्र्ि्य शर्श्व्य परां शनधवनि्। 

त्र्ि ्अव्ययः िवश्वतधिागोिव 

 सनवतनः त्र्ां परुुर्षो ितो िे।।(११-१८) 

 



भगर्दगीतव यवच धिवासांदभवात भवष्ट्य करते. शर्श्वधिवाचे सांचलन 

यव सांदभवातच म्हटले आह,े  

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत। 

अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद ्आत्िवनां सजृवम्यहि ्।।(४-७) 

 

सनवतन धिा/शर्श्वधिा म्हटले शक, "सत्यिेर् जयते", "आत्िनो 

िोिवथा जगतहीतवय च", चवांगलेपिवलव प्रोत्सवहन र् दषु्ट्कृत्यवलव 

Discourage करिे (पररत्विवय सवधनुवि शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि ्

) असे अशभप्रेत असते.  

 

सत्यवचव, चवांगलेपिवचव शर्जय होतो, पवहिवरव(सविी) र् 

घडर्िवरव(गशतभातवा) ईश्वरच आह ेअिी ईश्वरभक्तवची श्रद्धव असते.  

 

गशतभातवा प्रभःु सविी शनर्वसः िरिां सहुृत।् 

प्रभर्ः प्रलयः ्थवनां शनधवनां बीजि ्अव्ययि ्।।(९-१८) 

 

*एकव पणु्यर्वनविळेु सर्ा र्वचतील! 

"तीन जांगलवचे व्यवपवरी घरी परतत असतवत. र्वटेत र्वदळ र् 

शर्जवांचव कडकडवट होतो. एकव िशिदीजर्ळ िोपडीर्जव घर 



असते. तेथे व्यवपवरी आश्रय घेतवत. यव िशिदीजर्ळ पवप्यवच्यव 

अांगवर्र शर्ज पडते, तोर्र शर्जव कडकडिवर! अिी आख्यवशयकव 

असते. असे आपसवत भवष्ट्य करतवत. घरवत एक बवई र् तीचे 

लहवन िलु असते. व्यवपवरी म्हितवत, आपल्यवपैकी कुिीतरी 

पवपी आह ेत्यवने बवहरे जवर्नु िशिदीलव हवत लवर्नु यवरे्. म्हिजे 

इतर तरी र्वचतील . घरिवलशकि बवई म्हिते, घवबरु नकव, एकव 

चवांगल्यविळेु(पणु्यर्वनविळेु)सर्ा र्वचतील. पि तीचे न ऐकतव त्यव 

बवईलवच प्रथि िशिदीलव हवत लवर्नु यवयलव सवांगतवत. 

एकवपवठोपवठ सर्ा हवत लवर्नु येतवत. िग पवपी कोि?तर त्यव 

बवईचे िलु तेथे असते. हचे िलु पवपी आह ेम्हिनु त्यव िुलवलव 

बवहरे फेकतवत. बवई िलुवलव घेण्यवसवठी घरवबवहरे पडते. शर्ज 

िोपडीर्र पडते र् शतन्सही व्यवपवरी ितृ्यिुखुी पडतवत. " 

 

"एकव पणु्यर्वनविळेु सर्ा र्वचतील हव त्यव पणु्यर्वन बवईचव 

शर्श्ववस असतो, तर भयग्र्त व्यवपवरी हव िहविपिव ऐकत नवही. 

" 

 

चवांगलेपिव आशि आत्िशर्श्ववस यवचे दृढ नवते असते. पि 

चवांगलेपिव यव सांदभवातच अजुानवचव भ्रि होतो. आपि लोभी 

आहोत अिी त्यवची अपरवशधक भवर्नव बनते. र् शनशककयतेलव 



धिा दिाशर्तो. यव पवश्वाभशुिर्र ईश्वरवलव अशभपे्रत(अथवात 

शर्श्वधिवालव िवन्सय ) असिवरी अजुानवची भशूिकव कवय असवर्ी, 

यवचे ज्ञवन भगर्दगीतव ्पि करते.  

 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव शनशककयतव, भय, दबुालतव शर्श्वधिवालव िवन्सय 

नवही तर चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव ्र्तःर्र प्रगवढ शर्श्ववस असवर्व, 

श्थर असवर्े, त्यवच्यव कतृात्र्वची जगवलव गरज असते. यव 

पवश्वाभशुिर्र चवांगल्यव िनषु्ट्यवने कवयवाद्ववरेच 

अनन्सयभशक्तद्ववरव(ईश्वरवने शनयोजलेले किा जविनु ईश्वरवच्यव 

भशक्तसवठी किा करिे) दबुळेपिवर्र (नकवरवत्िकतव, भय, 

हृदयदौबाल्य) िवत करवर्ी. अथवात चवांगल्यव िनषु्ट्यवची सशियतव 

ईश्वरवचेच कवया करीत असते. हचे सत्य र् कवयाकौिल्य 

भगर्दगीतव सवांगत आह.े  

 

सांियविळेु, सकवि कवयवािळेु िनषु्ट्य द्वन्सद्वर्ि होतो. र् बांधनवत 

अडकतो. म्हिनु दबुळव ठरतो. भगर्दगीतव िोिवची भवर्षव बोलते. 

यवसवठी शनष्ट्कवि किवाचव सांदिे आह,े  

 

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्त्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।्(२-४५) 

 



सवर : 

पवप र् पणु्य यव सांदभवात अजुानवचव भ्रि होतो. चवांगलेपिवलव 

(दरै्ीगिुसांपशत्त) भय, दबुालतव अिोभशनय आह.े चवांगलेपिव 

सिवजवत सशिय असवर्व, म्हिनु सिि व्हवर्व यवसवठीच 

भगर्दगीतव ज्ञवन आह.े  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५)  

 

Goodness is the only investment that never fails.  

 - Henry David Thoreau 

 ************ 

  

  



(११. २४)  

*********************** 

नभः्पशृ्य दीिि ्अनेक र्िां  

व्यवत्तआननां दीिशर्िवलनेत्ां। 

दृि्र्व शह त्र्वां प्रव्यशथतव अांतरवत्िव 

धशृतां न शर्न्सदवशि ििां च शर्ष्ट्िो।। 

************************* 

 

 

(११. २४) :"नभः्पशृ्य दीिि ्अनेक र्िां" 

 

The message of Diwali: 

 

"Diwali night is considered to be darkest night of 

the year. Bursting of crackers and lighting the sky 

signifies our commitment to the world, to the 

Celestial and the Supreme Divine being that we will 

fight out the darkness surrounding us. We will light 

the lamp of inner knowledge. " 



नभः्पशृ्य दीिि ्अनेक र्िां (भगर्तगीतव११-२४) 

 

This is uttered by Arjuna in Bhagwatgeeta, While 

talking about the existed form of Supreme Divine.  

 

Message of Bhagwatgeeta in the context of Diwali: 

 

In Bhagwatgeeta, Darkness signifies ignorance and 

light signifies knowledge.  

 

The motive of Shrikrishna was to guide Arjuna , 

through the right path in life and give salvation from 

not only the birth and death but from pains, sorrows 

and miseries of the world attracted out of ignorant 

livings.  

 

"HAPPY DIWALI " 

 ****** 

  



 (११-२८) 

*********************** 

यथव नदीनवां बहर्ो अम्बरेु्गवः। 

सिदु्रिेर् अशभशर्द्रर्शन्सत। 

तथव तर्वशि नरलोकर्ीरव। 

शर्िशन्सत र्क्त्वशि अशभशर्ज्र्लशन्सत।। 

************************* 

 

 

(११. २८): "यथव नदीनवां बहर्ो अम्बरेु्गव" 

 (NATURE ) 

 

We do what we are and we are what we do  

-ABRAHAM MASLOW  

 

िनषु्ट्य ्र्तःच्यव जीर्नवलव कवय सिजतो, जीर्नवचव हते ु

कवय?अथा कवय?त्यवच्यव सखुवच्यव सांकल्पनव कवय?िनषु्ट्यवच्यव 

यव "सिज" नसुवरच भगर्तगीतव ्पशिकरि दतेे. म्हिनुच 



िरीरवलव कधी र्स्त्र(र्वसवांशस शजिवाशन यथव शर्हवय), कधी 

नवर्(नवर्वि ्इर् अम्भशस) ही उपिव शदली आह.े  

िनषु्ट्य यव शर्श्ववत आलव, र् त्यवचव जगण्यवचव प्रर्वस सरुु िवलव. 

आजच्यव शर्ज्ञवनयगुवत ईश्वरवचे अश्तत्र् िवन्सय करिे र्व न करिे 

हव िहत्र्वचव शर्र्षय र्वटत नसलव तरी ्र्तःच्यव जीर्नवचव प्रर्वस 

जवििे िहत्र्वचव शर्र्षय आह.े यवच प्रर्वसवची ओळख 

भगर्तगीतव करुन दतेे.  

जसे जिीनीर्र पवर्सवचे पविी पडले तर र्वट शिळेल तसे ्र्ैर 

र्वहते. तर यवच शर्श्ववत शनसगवाची सशुनयोशजत व्यर््थवही 

पहवयलव शिळते. पहवडवर्रुन र्वहिवरे पविी नवले बनते, नदी 

बनते, अखेर नदी सिदु्रवलव शिळते. यवच प्रसांगवचव र्वपर "प्रर्वस " 

यव सांदभवात दोनदव आलेलव आह.े  

१. Nature: 

जीर्नवच्यव प्रर्वसवतील (ितृ्य)ुसत्य जे अजुान (शर्श्वरुपदिान) 

पहवत असतो र् र्िान करतो,  

 

यथव नदीनवां बहर्ो अम्बरेु्गवः। 

सिदु्रिेर् अशभशर्द्रर्शन्सत। 

तथव तर्वशि नरलोकर्ीरव। 

शर्िशन्सत र्क्त्वशि अशभशर्ज्र्लशन्सत।।(११-२८) 



२. Knowledge : 

शर्चशलत न होिे (श्थतप्रज्ञ). िवांशत 

सां्कवरीत कवां व्हवरे्?कोिती (State of mind) श्थशत achieve 

करवयची आह?े 

आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ्। 

सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्। 

तद्वत ्कविवयां प्रशर्श्यशन्सत सरे्। 

स िवांशति ्आप्नोशत न कविकविी।।(२-७०) 

"There are the fixed laws authored by Nature and 

the flexible laws authored by people which bring 

order and dignity to existence.  

* Nature is the source of all true knowledge. She has 

her own logic, her own laws, she has no effect 

without cause nor invention without necessity. " 

Leonardo da Vinci 

 

्र्भवर्प्रकृशतनसुवरच िनषु्ट्य जगत असतो, कवयारत असतो. 

सां्कवरीत नसेल तर द्वांद्विोहवच्यव जवळ्यवत अडकतो(यविळेुच 

Stress, बांधन, दःुख, आसशक्त) र् सां्कवरीत असेल तर 



अडथळ्यवचव Victim न होतव ्र्तःचव ्र्धिा जविनु शनशित 

शदिेने प्रर्वस करतो.  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३ 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

शनशर्ार्वद !िरीरवचव प्रर्वस ितृ्यकुडे आह.े पि िनषु्ट्यवचव ्र्तःचव 

प्रर्वस ईश्वरवप्रत आह ेहे जविले तर यव प्रर्वसवतील र्वहन 

िरीर(दहेरथ) आह ेही ओळख होते. िरीरवची "र्वहन" यव अथवाने 

ओळख िवली तर जीर्नप्रर्वसवतील शर्शर्ध पैल ुजविनु 

घेण्यवसवठी त्यवचव (अथवात शर्कवसवसवठी) उपयोग होतो. जसे 

"नवर्" ही उपिव शिळते तेंव्हव " िनोर्ि vs आत्िर्ि" अर््थव 

अथवात "्र्ैर vs सां्कवरीत "( Error vs. Discipline) 

अर््थव सिजनु घेिे सोपे जवते.  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनो अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञव र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

"Your philosophy determines whether you will go 

for the disciplines or continue the errors. " - Jim 

Rohn 

 ****** 

  



(११-३१) 

*********************** 

आख्यवशयिे को भर्वन ्उग्ररुपो 

निो अ्त ुते दरे्र्र प्रसीद। 

शर्ज्ञवतिु ्इच्छवशि भर्न्सति ्आद्यां 

न शह प्रजवनवशि तर् प्रर्शृत्ति ्।। 

************************* 

 

(११-३१)/१: 

"आख्यवशयिे को भर्वन ्उग्ररुपो। 

 निो अ्त ुते दरे्र्र प्रसीद" 

 (Design of God/िनोधैयवाचे रह्य) 

 

सिवजवत लोक जगत असतवत. शनसगा कवयारत असते र् लोक 

भवष्ट्य करीत असतवत(Nature acts people argues). 

शर्श्ववतील हव नैसशगाक प्रर्वह असतो. यवच प्रर्वहवत आपि ्र्तः 

जगत असतो.  

 



सिवजवत व्यर्हवर असतो. यवच व्यर्हवरवनसुवर यदु्ध(कवया) ठरले 

असते. प्रत्यि कृती करण्यवची रे्ळ असतवांनव अजुानवलव हव 

व्यर्हवरशसशद्धचव िवगा शर्पररत जविर्तो. र् ठरलेले कवया न 

करण्यवचव बेत करतो.  

 

व्यवर्हवररक प्रशियेत िवगा सवपडलव नवही तर चवांगलव िनषु्ट्यही 

शनशककयतेचे सिथान करतो. यव प्रशियेत शनरवि 

िनवने(नकवरवत्िक) जगण्यवची शनर्ड करतो. यवउलट सां्कवरीत 

असलेलव आत्िशर्श्ववसवने जगत असतो. हवच भेद िवनशसक 

दबुालतव, Purpose loyalty अथवात सिितव दिार्ीत असते.  

 

आत्िशर्श्ववसवने जगण्यवच्यव सांदभवात ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी 

"Paradize lost"िधील सतैवनवचे उदवहरि quote केल,े जो 

आत्िशर्श्ववसवने लढत असतो. जगवत चवांगले-र्वईट, दरै्ी-असरु 

हव भेद असतो. पि चवांगलेपि जेंव्हव दबुाल ठरते, तेंव्हव चवांगलव 

िनषु्ट्यही शनरवि िनवने जगत असतो. हीच िवनशसक दबुालतव, 

िवनशसक गररबी ठरत असते. अजुान गोंधळतो तेंव्हव यवच 

िवनशसकतेचे दिान होते.  

 



िनषु्ट्य गोंधळलव शक ईश्वरवचे ्िरि करतो, िी योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी धिवाची आदिवाची भवर्षव बोलतो. असवच अजुान 

गोंधळतो, तेंव्हव धिवाची भवर्षव बोलतो.  

 

धिा यव सांदभवात धिवाचरि करिवरव चवांगलव/योग्य असे िनषु्ट्य 

जवितो. पि यवच चवांगलेपिविळेु अजुान दःुखी होतो. येथ े

धिवाचरिवचव दसुरव Chapter उघडतो. धिवाचरि म्हिजे 

्र्धिवाचरि, सांियिकु्त असिे. यवत िवगा दृढ असतो. यवप्रिविे 

िवगवाचे "ज्ञवन" यव सांदभवात आत्िशर्श्ववसवने जगण्यवचव िवगा 

सवांगतवत. जेंव्हव ईश्वर म्हिनु श्रीकृष्ट्ि ओळख दिाशर्तवत, तेंव्हव 

अजुान प्रश्न करतो, त ुकोि आह?ेतझु्यव िनवत कवय आह?े  

 

आख्यवशयिे को भर्वन ्उग्ररुपो।निो अ्त ुते दरे्र्र प्रसीद। 

शर्ज्ञवतिु ्इच्छवशि भर्न्सति ्आद्यां।न शह प्रजवनवशि तर् प्रर्शृत्ति ्

।।(११-३१) 

 

तेंव्हव ईश्वरवचे Design कळते. र् ्र्तःची Destiny कळत.े 

ईश्वरवचव आश्रय म्हिजे कवय? यवचव उलगडव होतो. र् 

"अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवाचे िहत्र् कळते. यव िवगवार्र 



शर्श्ववसवने िवगाििि होते, ईश्वरभशक्त होते, िशक्तची(योग) सवधनव 

होते.  

 

ईश्वरवचे Design यव सांदभवात रविवयिवत सर्र्ती िनथरेची 

शनयशुक्त करते. ही िनथरव कैकयीचे िनोधैया दबुळे करण्यवत 

यि्र्ी होते. िनोधैया यव सांदभवातच िहवभवरतवत अजुानवच े

िनोधैया दबुळे होते र् यव दबुालतेर्र शर्जय शिळशर्ण्यवचे रह्य 

भगर्तगीतव उलगडते.  

 

व्यवर्हवररक बोध:िनषु्ट्यजीर्नवत शर्कवस यव सांदभवात िनोधैयवाची 

िहत्र्वची भशूिकव असते. यवच सांदभवात "War is won in the 

mind first, then on battlefield" असे आपि ऐकतो. 

भगर्तगीतेत "त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्" हव शर्श्ववस 

अजुानवलव शिळतो. यवच सांदभवात ईश्वर, धिा यवांची भशूिकव 

भगर्तगीतव ्पि करीत आह.े  

 

"God will not allow any person to keep you from 

your Destiny. They may be bigger, stronger, or 

more powerful, but God knows how to shift things 



around and get you to where you're supposed to be. 

" 

 

 

***** 

(११. ३१)/२ : 

"शर्ज्ञवतिु ्इच्छवशि भर्न्सति ्आद्यां-न ही प्रजवनवशि तर् प्रर्शृत्ति ्" 

 (God 's Will For Present) 

 

अजुान ईश्वरवचे शर्श्वरुप पवहतवांनव भयशभत होतो र् प्रश्न करतो.  

आख्यवशह िे को भर्वन ्उग्ररुपो 

निोअ्त ुते दरे्र्रप्रसीद। 

शर्ज्ञवतिु ्इच्छवशि भर्न्सति ्आद्यां 

न ही प्रजवनवशि तर् प्रर्शृत्ति।्।(११-३१) 

 

र्तािवनवतील ईश्वरवची प्रर्तृी जवि ुइशच्छतो. यव प्रश्नवचे उत्तर 

God's Will यव सांदभवात येत.े  

 



God's Will हव ईश्वर यव सांदभवात Universal िब्द आह.े िनषु्ट्य 

व्यर्हवरवत ्र्तःच्यव जीर्नवतील घडविोडीिी (अथालवभ, 

किाशसशद्धलवभ, लग्न इ. ) ईश्वरवची इच्छव(God'sWill) चव सांबांध 

लवर्तो. िनषु्ट्यवलव सखु, किाशसशद्धलवभ हर्व असतो. यवचव सांबांध 

Endलवभविी (किाफल) असतो. अथवात ही Self Will असते, 

र् ह े्र्तःचे Lower Circle असते.  

 

ईश्वरवचे शर्श्व Universal Circle असते. यव Circle िध्ये 

ईश्वरवचे Creation असते. यवच Creationचे र् त्यवतील 

शर्भशूत(सिदृ्ध, उजवा)चे दिान शर्भशूतयोगवत शदले आह.े ईश्वरवचे 

Creation जविले तर God'Will जवितव येते. यवसवठी 

"बशुद्धयोग" ईश्वरवची कृपव असते.  

 

िनषु्ट्यजन्सिवत किवाचे िहत्र् कळवरे् म्हिनु जगवलव अजुानवच्यव 

िवध्यिवतनु भगर्तगीतव ज्ञवन सवांगवयचे होते. व्यशक्तगत सांदभवात 

अजुानवच्यव कवयवािी God'Willचव सांदभा येतो. म्हिनु अजुान 

अिव Environment िध्ये सवपडतो, जेथे अजुान दःुखी होतो. 

्र्जनवांनव िवरिे अयोग्य आह,े म्हिनु यदु्ध करिवर नवही ही 

अजुानवची Self Will बनते. तर यवउलट भीष्ट्ि, द्रोि, किा सर्ा 



यदु्धवत िवरले गेले आहते, ही God'Will असते. र् असव 

शर्रोधवभवस( Self Will vs God's Will ) शनिवाि होतो.  

चवांगलव िनषु्ट्य असलव तरी, िनषु्ट्यवलव अिव Environment चव 

अनभुर् येतो, जेथे शर्रोधवभवस अनभुर्त असतो. यवलव कधी 

धिासांकट सांबोधतो. म्हिनु ्र्तःचे Lower Circle vs ईश्वरवचे 

Universal Circle, Self Will vs God's Will यवांतील भेद 

भगर्तगीतव ्पष्ठ करते. र् यवच सांदभवात सकवि किा vs शनष्ट्कवि 

किा यवचे िहत्र् ्पष्ठ करते. अहांकवर ्र्तःचे Lower circle 

शियविील करते. म्हिनु ईश्वरवचव आश्रय अथवात बशुद्धयोग 

सवांशगतलव.  

बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

"Since God’s will is lofty and eternal, man must 

come out of his own little circle and get into the 

larger circle of God. It is as he is brought into the 

great circle of God that he will see God’s eternal 

plan and his own part in it. " 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनर्रैः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

  ****** 

  



 (११-३२) 

*********************** 

कवलोअश्ि लोकियकृत ्प्रर्दृ्धो 

लोकवन ्सिवहतुाि ्इह प्रर्तृ्तः। 

ॠतेअशप त्र्वां न भशर्ष्ट्यशन्सत सरे् 

ये अर्श्थतवः प्रत्यनीकेर्ष ुयोधवः।। 

************************* 

 

(११-३२) : "कवलो अश्ि"  

 ( I am the TIME) 

 

"God will not allow any person to keep you from 

your Destiny. They may be bigger, stronger, or 

more powerful, but God knows how to shift things 

around and get you to where you're supposed to be. 

" 

Joel Osteen 

 



िनषु्ट्यवची जगवकडे पवहण्यवची दृशि (Perception) जिी असेल 

तसे जग शदसते, ही दृशिच ्र्तःच्यव जीर्नवकडे पवहण्यवचव 

दृशिकोन (Perception) बनर्ते. र् यवच दृशितनु जगवकडे पवहतो. 

असे ह ेचि चवल ुअसते. यविळेु िनषु्ट्य तेच पवहतो, ऐकतो, 

त्यवलव जे पहवयचे असते शकां र्व ऐकवयचे असते.  

 

अजुानवने अिवच परु्ाग्रहदशुर्षत नजरेतनु यव ज्ञवनवलव ऐकले असते, 

तर यदु्ध करिे कसे चकु आहे, हचे िोधले असते. र् तसव तो 

प्रश्नही करतो(३-१), बशुद्ध श्रषे्ठ तर किवाचे प्रयोजन किवलव?  

 

यव प्रश्नवचे त्यवलव उत्तर शिळते. र् आतव यदु्ध करिे कसे योग्य 

आह ेह ेजविनु घ्यवयचे होते. जीर्नवचे सांपिुा ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह 

ऐकुन घेतो र् अव्यक्त ईश्वरवचे दृश्य रुप पवहण्यवची इच्छव होते. 

श्रीकृष्ट्ि त्यवलव दृशि (शदव्यदृशि) दतेवत. अजुान शर्श्वरुपवचे र्िान 

करतो र् उग्ररुप पवहुन भयशभत होतो. र् प्रश्न करतो,  

त ुकोि आहसे?र्तािवनवत तिुी प्रर्तृ्ती िी जवित नवही!भगर्ांतवचे 

उत्तर असत,े  

 

"कवलो अश्ि" 

 



यदु्ध करिे त ुनवकवरले तरी ित्पुिवतील योध्यवांचव ितृ्य ुयदु्धवत 

शनशित आह.े तलुव केर्ळ सांधी आह े. म्हिनु तझु्यव व्यवर्हवररक 

दृशिनसुवर "यि शनशित"हव शर्श्ववस धवरि करुन शजांकण्यवसवठी 

यदु्ध कर र् रवज्यवचव उपभोग घे.  

 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ "यिो लभ्र्"। 

शजत्र्व ित्नु ्भु् गक्ष्र् रवज्यां सिदृ्धि ्। 

ियव एर्ैते शनहतवः परु्ािेर्। 

 "शनशित्तिवत् भर् "सव्यसवशचन ्।।(११-३३) 

 

येथे भगर्ांतवच्यव नजरेतनु ्र्तःकडे, ्र्तःच्यव कवयवाकडे 

पवहण्यवची दृशि शिळते. र् ्र्तःच्यव हृदयी ईश्वर (अांि) आह,े 

यवची (Higher consciousness) जवि होते. र् ्र्तःलव 

ईश्वरवचव (प्रशतशनधी)भक्त जविनु कवयारत होतो.  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तव सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्।।(११-५५) 

 



यवप्रिविे भगर्ांतवच्यव नजरेतनु ्र्तःकडे, ्र्तःच्यव कवयवाकडे 

पवहि,े हचे शदव्य दृशिचे रह्य आह.े यवसवठी भगर्तगीतनेे ज्ञवन 

उपलब्ध करुन शदले आह.े र् जगवतील ह ेअदु्भत र् िहवन रह्य 

ठरते.  

 

"र्तािवनवत भगर्ांतवच्यव नजरेतनु ्र्तःलव पवहिे "हवच "कवलो 

अश्ि" चव सांदिे आह.े  

 

यव सशृिचव शनयांतव कोि?ईश्वरवचे अश्तत्र् आह ेशकां र्व नवही 

?कोिवचव ईश्वर श्रेष्ठ?अिव प्रकवरचे र्वद चवलतच रवहील पि 

कवळ सत्य असतो. त्यवनेच जीर्नरुपवने िनषु्ट्यवलव सांधी शदली 

आह.े "नरजन्सि दलुाभि ्" 

यव जीर्नवचव आदर करण्यवसवठी कवळवचव आदर करिे ("कवलवय 

त्िै निः") िवत् कताव्य ठरते.  

 

"Lost wealth may be replaced by industry, lost 

knowledge by study, lost health by temperance or 

medicine, but lost time is gone forever. " 

Samuel Smiles 

 



 ****** 

११. ३२: "कवलो अश्ि लोकिय प्रर्दृ्धः " 

 (र्तािवन) 

 

िनषु्ट्यवचव र्तािवन त्यवचे कतृात्र्, त्यवची शर्कवसपवतळी शसद्ध 

करीत असते. अजुानवने शनयतकवयवातील यदु्ध करिे चकुीच ेठरशर्ले 

होते. पि ही अजुानवची गैरसिजतु आह ेअसे श्रीकृष्ट्ि दिार्नु 

दतेवत. तेंव्हव (अिव आशिबविीप्रसांगी) र्तािवनवतच अजुानवलव 

शनशित उत्तर हरे् होते.  

 

अजुानवलव र्तािवनवत दःुख िवले होते. दसुरीकडे शनयतकवया करिे 

आर्श्यक होते. केर्ळ सहन कर ह ेिब्द परेुसे नसते.  

 

एखवदी गोि योग्य शक अयोग्य हव र्वदवचव प्रश्न होर् ुिकतो. 

अजुानवने शर्चवर करुन ्र्तःच्यव यदु्धकवयवालव पवपकिा ठरशर्ले 

होते. यविळेु हव शनशित ज्ञवनवचव र् र्तािवनवतील शर्श्ववसवचव प्रश्न 

ठरतो.  

 



श्रीकृष्ट्ि जीर्नशर्कवस यव सांदभवात अध्यवत्िवसह ज्ञवनशर्ज्ञवन 

सवांगतवत र् अजुान ते कबलु करतो.  

 

िद अनगु्रहवय परिां गहु्ां अध्यवत्ि सांशज्ञति ्।(११-१) 

 

(The main “flaw” of spiritual and Ideal personal 

development methods in the past has been their 

tendency to lose the practical side of things. Despite 

they offer good directions and ideas, it has made it 

difficult to follow . The intellectual level allows you 

to think about it, but the physical level allows you to 

actually feel, experience and be it.  

 

What this means is that this is power that you can 

use - power that can affect the real physical world in 

massive ways! ) 

 

 यवच ज्ञवनवची Practical side पवहण्यवची इच्छव अजुान व्यक्त 

करतो. र्तािवनवचे शर्श्वरुप अजुान पवहतो. (अजुानवची State of 

Art योदध््यवची असते. यवच अनरु्षांगवने शर्श्वरुपदिान आह)े 



 

कवलो अश्ि लोकिय प्रर्दृ्धः 

लोकवन ्सिवहतुाि ्इहप्रर्तृ्तः। 

ऋतेअशप त्र्वि ्न भशर्ष्ट्यशन्सत सरे् 

ये अर्श्थतवः प्रत्यशनकेर्ष ुयोधवः।।(११-३२) 

 

अथवात ईश्वरच यव सशृिची िळु िशक्त आह.े त्यवचवच अांि 

प्रवितत्र्वत आह.े सशृिसांचलनवत सर्ाकवयवाचे योगदवन असते.  

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।।(४-३२) 

 

ईश्वरवचेच किा जविनु ईश्वरवच्यवच भशक्तसवठी(अथवात शनष्ट्कवि 

किा) करिे. सर्वांप्रशत अद्विेव असतो, तो "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

िवगवार्र असतो.  

 

Courage is one of the 24 character strengths 

identified by positive psychology founders Chris 

Peterson and Martin Seligman. Developing courage 

is a matter of learning how to manage fear so it 



doesn’t prevent you from action, and of finding 

ways to motivate yourself to act.  

 

Biswas-Diener found that courage is made up of two 

processes. The first part is the willingness to take 

action, and the second is the ability to control fear.  

 

दःुखवने, भयवने शर्चशलत होिे अथवात भय िवनशसक दबुालतव 

ठरते. र् अभय ही दरै्ी सांपशत्तत प्रथि quality आह.े म्हिनु 

शर्कवस यव सांदभवात भयवर्र शर्जय शिळशर्िे िनषु्ट्यवचे दवशयत्र् 

ठरते. भगर्तगीतव चवांगल्यव िनषु्ट्यवच्यव दरै्ी सांपशत्तत पिुात्र् 

आिण्यवसवठी िवनशसक दबुालतेर्र शर्जय शिळशर्ण्यवचव सांदिे 

दतेे.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 



सवर : जीर्न म्हटले शक कवया घडत असते. कवया किवसवठी करतो 

हव ज्यवचव त्यवचव (त्यवच्यव िवनशसकतेनसुवर) व्यशक्तगत प्रश्न 

असतो. हवच प्रश्न अजुानवलव पडलव होतव. कवांहीच नको तर कवया 

किवलव करवयचे? र् यवच प्रश्नवने भगर्तगीतव ज्ञवनवचे द्ववर उघडते.  

 

सर्ा ईश्वरच घडर्ीत आह ेअिी ईश्वरश्रद्ध व्यशक्तची श्रद्धव असते. 

्र्तःच्यव बवबतीत जे घडते त्यवलव दरै् म्हितो. यव सांदभवात ईश्वर 

अशधदरै् असतो. भगर्तगीतव सप्रिवि, सशर्ज्ञवन हचे दिाशर्तवांनव 

यवचे शनशित ज्ञवन ्पि करते.  

 

आपले व्यर्हवरवतील कवया ह ेशनशित्त आहे. िवनशसक िशक्त (योग-

दःुखवन्सत, शनभाय) सवध्य करण्यवसवठी कवयवाद्ववरे भशक्त आर्श्यक 

आह.े हचे Transformation असते.  

 

 ******* 

 

(११-३२) : 

 "ऋतेअशप त्र्वि ्न भशर्ष्ट्यशन्सत सरे्" 

(आत्िोद्धवर Mindpower ची सांधी) 



 

"Never discount your capacity as an individual. One 

person can make a difference in the world. You can 

be that person. " 

-Jack Canfield 

 

िनषु्ट्यवलव पे्ररिव शिळतवत, िनषु्ट्यवची ्र्प्ने असतवत. यव सांदभवात 

प्रत्येक िनषु्ट्य Unique असतो. ही पे्ररिव शकां र्व ्र्प्ने सवकवर 

करण्यवसवठी कवयवाची गरज असते. जेंव्हव ही प्रेरिव Unique 

असते, जगतहीतवय असते, ती शदव्यप्रेरिव असते. जि ुईश्वरवने यव 

शर्शिि कवयवासवठी त्यवचीच शनयशुक्त केलेली आह.े 

भगर्तगीतेतील शर्श्वरुपदिानयोग हचे ्पि करीत आहे.  

 

शर्श्ववचे सांचलन व्यर््थवपन यव सांदभवात ईश्वरवची भशूिकव 

शर्श्ववचव अध्यि ही असते. Survival यव सांदभवात िनषु्ट्य 

आपल्यव सखुवसवठी कवयारत असतो. िनषु्ट्य ्र्तःलव ऐश्वया 

लवभवर्े, शकती लवभवर्ी फवर तर ्र्गा शिळवर्व यवसवठी कवयारत 

असतो. चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे हचे कवया जगतकल्यविवत िहत्र्वची 

भशूिकव बजवर्ीत असते, पि यवचे त्यवलव अज्ञवन असते. यवच 

िवगवात अजुान दःुखी िवलव असतव "िलव कवांही नको" ही भशूिकव 



घेर्नु शनशककयतचेे सिथान करतो. यव भशूिकेद्ववरे अजुान जीर्नवच्यव 

िहवन सांधीलव िकुिवर असतो. िनषु्ट्यवच्यव यवच अज्ञवनवलव 

भगर्तगीतव प्रकविवत आिते.  

 

एकव शर्शिि शर्चवरसरिीने (भौशतक पवतळी/सकवि िवनशसकतव) 

"िी कतवा" यव भशुिकेत अजुान बोलत असतो. श्रीकृष्ट्ि ्र्तःची 

ईश्वर यव भशूिकेची ओळख दतेवत.  

 

कवलोअश्ि लोकियकृत ्प्रर्दृ्धः 

लोकवन ्सिवहतुाि ्इह प्रर्तृ्तः। 

ऋतेअशप त्र्वि ्न भशर्ष्ट्यशन्सत सरे् 

ये अर््थीतः प्रत्यनीकेर्ष ुयोधवः।।(११-३२) 

 

त ुअसलवस कवय शकां र्व नसलवस कवय, जे र्तािवनवत पहवत आह े

ते कवया िवत् घडलेले आह.े ह ेईश्वरवचे कवया आह.े त ुकेर्ळ 

शनशित्तिवत् आहसे.  

शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन ।(११-३३) 

 



तलुव तझु्यव शर्कवसवसवठी(आत्िोद्धवर) ईश्वरवने शदलेली सांधी जवि. 

भगर्तगीतेच्यव भवर्षेत हीच आध्यवशत्िक पवतळी (Spiritual 

journey) ठरते. अथवात शनयतकवया ईश्वरवचे कवया जविनु केले तर 

अहांकवरवर्र(कतवापि) िवत होते, िवगवातील सांियरुपी अडथळव 

दरु होतो. ईश्वरवचे कवया ईश्वरवलवच सिशपात होते.  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तवः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

आध्यवशत्िक पवतळी : 

सहसव भगर्तगीतेलव लोक शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र असे 

ओळखतवत. यव शनष्ट्कवि किवाचे रह्यच ईश्वरवचे कवया आह.े  

 

कुिी एखवदव िोठ्यव उद्योगसिहुवचव उद्योगपशत अध्यि यव 

भशूिकेत घरी बसनुच सिहुवर्र शनयांत्ि करतो. जरी प्रत्यिवत 

उद्योग िवत् CEO/MD/व्यर््थवपक चवलर्ीत असतवत, यांते् 

चवलशर्िवरे रे्गळेच असतवत. हव व्यर््थवपनवचव शर्र्षय असतो. 

येथे अध्यि यव भशूिकेत अध्यिवचे अश्तत्र् र् कवयािितव 

लिवत येत असते. जरी सर्ा यांत्िव िोबदल्यवसवठी कवयारत 

असते, ते अप्रत्यिपिे अध्यिवचेच कवया असते. शर्श्वसांचलन यव 



सांदभवात ईश्वरवच्यव यवच भशूिकेची ओळख शर्श्ववचव अध्यि अिी 

होते, ज्यवचव अांि िनषु्ट्यवच्यव हृदयवत शर्रवजिवन असते. (नर्द्ववरे 

परेु दहेी नैर् कुर्ान्सन कवरयन ्) हवच आधवर जीर्नवच्यव Higher 

(आध्यवशत्िक) पवतळीचव असतो.  

 

सवर : 

िनषु्ट्य, त्यवचे किवािी नवते, ईश्वरविी असलेले नवते यवांची ओळख 

भगर्तगीतव "ज्ञवन" यव सांदभवात करुन दते आह.े  

किवानबुांधीशन िनषु्ट्यलोके ... (१५-२) 

सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्िो ... (१५-१५) 

 

"You and your choices are the only things you have 

control over in this life. Complaining or lamenting 

over external circumstances and events is the 

greatest waste of energy on the planet. " 

 -Jack Canfield 

 

"आपलां िन अशतिय िशक्तिवली असनु, आपल्यवलव ज ेहर्ां 

आह ेते शिळर्नु दणे्यवची िितव आपल्यवच िनवत आह.े "असव 



एक िशक्तिवली शर्चवर आधशुनक जगवलव दिेवरव जकॅ कॅनशफल्ड. 

एक अिेररकन लोकशप्रय र्क्तव आशि लेखक आहे.  

"Chickensoup for the SOUL"(Inspirational book 

series) 

The Success Principles: How to Get From Where 

You Are to Where You Want to Be.  

 

यवद्ववरे तो सांदिे दते आह.े.. िनषु्ट्यवचे ्र्प्न र् त्यवच्यव 

्र्प्नपशुतािध्ये एकच अडथळव असतो, भय/सांिय.  

 

Don't worry about failures, worry about the chances 

you miss when you don't even try. ” .. Jack Canfield 

 

भगर्तगीतव यवर्रच उपवय सवांगते. "ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि"् 

 

 ****** 

  

  



(११-३३) 

*********************** 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ "यिो लभ्र्"। 

शजत्र्व ित्नु ्भु् गक्ष्र् रवज्यां सिदृ्धि ्। 

ियव एरै्ते शनहतवः परु्ािेर्। 

 "शनशित्तिवत् भर् "सव्यसवशचन ्।। 

************************* 

(११. ३३)/१: 

"त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र् 

शजत्र्व ित्नू ्भङ्ु्कक्ष्र् रवज्यां सिदृ्धि ्" 

 

अशहांसव दरै्ी गिु आह.े यविळेु शहांसव करिे कोित्यवही धिवाची 

शिकर्ि नवही. हचे भगर्तगीतव ्पि करते. पि त्यवचबरोबर 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी धिवाचव र्वपर करिे यविळेु 

सिवजवत भ्रि शनिवाि होतो. सिवज आळिी बनतो. भगर्तगीतव 

हवच भ्रि दरु करुन सिवजवलव सशिय करण्यवची पे्ररिव दतेे.  

 

िनषु्ट्यवच्यव ठवयी असलेलव चवांगलेपिव, पे्रि यविळेु 

शदव्य(Divine) पे्ररिव िनषु्ट्यवलव शिळतवत. यव चवांगलेपिवचव 



ईश्वरविी सांबांध असतो. पि यवचेच अज्ञवन असल्यविळेु 

चवांगलव(दरै्ीगिुी) असलेलव अजुान दःुखी होतो. र् शनशककयतेचे 

सिथान करण्यवसवठी धिवाचव र्वपर करतो. म्हिनु धिवाचे शनशित 

Purpose कवय? 

ईश्वरवच्यव ज्ञवनवचे जीर्नवत िहत्र् कवय? 

चवांगलेपिवचव उपयोग कवय? 

ह ेप्रश्न उपश्थत होतवत र् यव सर्ा प्रश्नवचे भगर्तगीतेने शनरवकरि 

करुन सिवजवलव सशिय होण्यवचे ज्ञवन शदले. िनषु्ट्यवलव पे्ररिव 

शदली.  

 

िनषु्ट्यवने शर्श्ववसवने जीर्नयवत्व करवर्ी, सखु अनभुर्वरे् हवच 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े पि जीर्नयवते्त िनषु्ट्य दःुखी िवलव 

असतव दःुख टवळण्यवसवठी(शर्िेर्षतः चवांगलव िनषु्ट्य) प्रसांगी 

शनशककय होतो. र् ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी शनशककयतचेे 

सिथान करतो. म्हिनु यव दःुखविी, अडचिीिी deal 

करण्यवसवठी अध्यवत्ि सवांशगतले. ह ेजीर्न आत्म्यवच्यव शनत्य 

प्रर्वसवलव शिळवलेले सवधन आह.े यव ज्ञवनवचव उपयोग 

अडचिीर्र िवत करण्यवसवठी होतो, आत्िशर्श्ववस येण्यवसवठी 

होतो. यवचेच प्रवत्यशिक(अजुानवच्यव आग्रहवनसुवर) शर्श्वरुपवतनु 

दिाशर्ले आह.े  



 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र् 

शजत्र्व ित्नू ्भङ्ु्कक्ष्र् रवज्यां सिदृ्धि ्। 

ियैर् एते शनहतवः परू्ाि ्एर् 

शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन ्।।(११-३३) 

 

भगर्तगीतेत यदु्धवचव प्रसांग आह.े धिवासवठी यदु्ध करिे अजुानवच्यव 

सहजकवयवाचव(State of art) भवग होतव. यदु्धवच्यव प्रसांगी िवांत 

असिे(बशुद्ध श्थर असिे), आत्िशर्श्ववस असिे र् उत्सवहवने 

कवयारत होिे हव सांदिे अजुानवलव शदलव.  

 

****** 

 

 

(११-३३)/२ : " यिो लभ्र् " 

 

“If you don’t see yourself as a winner, then you 

cannot perform as a winner”.  

~ Zig Ziglar 



 

जगण्यवतील पवरदिाकतव (Clear intentions) िनषु्ट्यवच्यव 

जीर्नशर्कवसवचव पवयव आह.े सखुवसवठीच िनषु्ट्य जगतो ह े

्र्वभवशर्क आह.े अजुानवचे शनशककय रवहिे यवांत अजुानवचे 

Intention दःुखवपवसनु सटुकव असते पि तो आपले Intention 

चवांगले आह,े आदिार्वदी आह ेअसे दिाशर्तो.  

 

*When we don't live with clear intentions, many 

people can be pulled down a destructive path by 

circumstances.  

 

जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन िनषु्ट्यवलव असेल तरच र्तािवनवत त्यवचे 

जगण्यवचे Clear intention असते. र् ह ेज्ञवन जविनु घेि े

िनषु्ट्यवचे दवशयत्र् असते. एक चकु िनषु्ट्यवलव खवली खेंचते. पि 

चकु टवळण्यवसवठी शनशककय रवहिे र् यवलव आदिार्वदवचव बरुखव 

घवलिे हव जीर्नशर्कवसवतील अडथळव ठरतो. अजुानवलव हीच 

चकु कळल्यवनांतर तो आपले अज्ञवन (Confusion of Right or 

wrong)कबलु करतो.  

 



र्वघवचव बरुखव घवलनु कोल्हव र्वघ ठरत नवही. प्रत्यिवतील भेद 

िवनशसकतेचव असतो.  

 

भगर्तगीतव िवनशसकतेचेच िहत्र् सवांगते. "यिो लभ्र्" अथवात 

सकवरवत्िक िवनशसकतव धवरि होण्यवसवठीच भगर्तगीतव शनत्य 

योगयकु्त/योग्थ िवनशसकतव यवचे िहत्र् सवांगते.  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान ।(८-२७) 

 

जिी िवनशसकतव असते, तसे शर्चवर असतवत (Law of 

attraction). Motivators, Counselers शर्चवरबदल यवर्र 

कवयाप्रशियव सचुशर्तवत.  

* You can transform your thoughts from hate to 

love, looser to winner from fear to courage by 

consciously raising your vibrations.  

 

दबुालतव, भय, आत्िशर्श्ववस अभवर्, अिवांती (शर्चलीत होिे) 

दबुळ्यव िवनशसकतेचे लिि ठरते. हीच िनषु्ट्यजीर्नवतील गररबी 

असते. यवर्रुनच चवांगलेपिव दबुळी िवली तर हव जन्सि व्यथा 

जवईल कवय?असव अजुान प्रश्न करतो. चवांगलेपिव व्यथा जवत नवही 



पि यव जीर्नवत योगयकु्त िवनशसकतेशिर्वय चवांगलेपिव अपिुा 

असतो. ह ेसत्य श्रीकृष्ट्िवच्यव उत्तरवत ्पष्ठ होते.  

 

म्हिनु भगर्तगीतव िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिवलव सिि होण्यवचव 

सांदिे दते.े  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर् ।(१६-५) 

 

जीर्नवांत अहांकवरवचव आश्रय असतो. यवच अहांकवरविळेु 

िनषु्ट्यवलव त्यवनेच शनिवाि केलेल्यव अडथळ्यवचे अज्ञवन असते. 

ईश्वरवचव आश्रय(बशुद्धयोग) यवच अहांकवरवलव Replace करते. र् 

िनषु्ट्यवत सकवरवत्िक उजवा शनिवाि करते, ज्यविळेु शर्श्ववसवने कवया 

करतो. कवयवाद्ववरे योग (िशक्त)सवध्य होण्यवचे हचे रह्य आहे. 

कवया शनशित्त आह.े सिि िवनशसकतव सवध्य करवयची आह.े  

 

जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन सवांगनु श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव म्हितवत,  

"त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र् "..  

. शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन ।(११-३३) 

 

************ 



११-३३/३ : 

"यिो लभ्र्" 

 

जगवत धिा आलेत. धिवाने िवनशसकतव बदलशर्ली. िनषु्ट्यवलव 

जीर्न जगण्यवचे िवगादिान शिळवले. धिा िनषु्ट्यवलव जोडतो. धिवाने 

सिहुवत सांघटनिशक्त सवध्य केली. यव धिवाचव अांशति हते ु

्र्गाप्रवशि असते म्हिनु पणु्यकवया, सत्कवया यवचे िहत्र् असते. 

अजुानवने (दःुख िवल्यविळेु) यवच धिवाचव दवखलव दरे्नु आपल्यव 

शनयतकवयवालव अधिा ठरशर्ले. तेंव्हव धिवाचे शनशित प्रयोजन 

कवय? हव शर्र्षय पटलवर्र आलव.  

 

१. जीर्नयदु्ध लढण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय : 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नवत यिश्र् व्हवयची इच्छव असते. पि जीर्नवत 

दःुख आह,े अडचिी आहते. ह ेदःुखच िनषु्ट्यवलव जीर्नवत हरर्ते 

तेंव्हव िनषु्ट्य िनोदबुाल होतो. जगण्यवत आनांद र्वटत नवही. हीच 

िनःश्थशत अजुानवची होते. जीर्नवत हवरिे शकां र्व शजांकि ेयवच 

सांदभवात जीर्नवलव लढवई सांबोधले आह.े िहवभवरतवतील यदु्ध ह े



शनशित्त असनु यवच शनशित्तवने "जीर्नवची लढवई " हव शर्र्षय धिा 

यव सांदभवात आलेलव आह.े  

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

अथवात ईश्वरवचव आश्रय जीर्नवची लढवई शजांकण्यवसवठी आलेलव 

आह.े  

 

२. बांधन-िोि 

 

भगर्दगीतव ज्यव धिवाचे ज्ञवन सवांगते त्यवचव अांशति हते ु"िोि" 

आह.े पणु्यकवया(सत्कृत्य-दषु्ट्कृत्य) यव सांदभवात शनिवाि िवलेल्यव 

द्वन्सद्ववर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी "बशुद्धयोग", ईश्वरवचव आश्रय 

यवचे िहत्र् सवांशगतले.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।(१८-६६) 

 



हव जीर्निवगा ईश्वरप्रवशि यव सांदभवात "अितृत्र्वय कल्पत"े असव 

होतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

३. "शर्जयी भर्" 

 

श्रीकृष्ट्ि ्र्तःची ओळख (िवश्वत) ईश्वर अिी दतेवत, यव ईश्वरवचे 

रुप प्रत्यिवत पवहण्यवची इच्छव अजुान व्यक्त करतो. ह ेशर्लोभशनय 

रुप पवशहल्यवनांतर उग्र रुप पवहुन भयशभत होतो र् 

र्तािवनकवळवतील ईश्वरवची प्रर्शृत्त जविण्यवची इच्छव व्यक्त करतो. 

तेंव्हव "कवलो अश्ि" ही ओळख दरे्नु(जे कवया घडिवर आह े

त्यवच कवयवाची सांशध अजुानवलव शिळवली असत)े अजुानवलव सांदिे 

शिळतो.  

 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।(११-३३) 

 

 



********** 

(११-३३)/४ : "शनशित्तिवत्ां भर् " 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तवःसांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

ईश्वरवचे शर्श्वरुपदिान िवल्यवनांतर अजुानवलव कळुन येते शक, त्यवलव 

ईश्वरवचेच कवया करवयचे आह.े यवपरु्ी त्यवलव व्यवर्हवररक 

कवयवाची ओळख होती. पि ह ेकवया शनशित्तिवत् असते, ईश्वरच 

जि ुकवया करर्नु घेतो, असे ज्ञवन होते.  

 

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

िवश्वतवचे ज्ञवन (ईश्वर)नसल्यविळेु अहांकवरिन (Egomind) 

्र्तःलवच कतवा जविनु जीर्नयवते्त दःुखी होतो. हचे अज्ञवन 

असते.  

 

व्यर्हवरवतील सकवि कवयवािळेु पररिविभय सांियी करते. दःुखी 

होिे यवत Pain attachment असते. ह ेअिवश्वतवलव 

attachment असते. म्हिनु Detachment सवठी भगर्तगीतव 

िवश्वतवलव attach होण्यवसवठी, शनष्ट्कवि किािवस्र सवांगत.े अथवात 

कवयवाद्ववरे िवश्वत ईश्वरवची भक्ती सवांगते.  



अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

यव िवगवात कवयािवगा दृढ असतो(कवयवाचव एकशनिय). सकवि 

िवनशसकते िळेु चांचल िन असते र् शनिय होण्यवस बवधव येते. 

म्हिनु दृढत्र्वसवठी बशुद्धयोग प्रवर्धवन आह.े  

जगवतील तत्र्ज्ञवांनी आसशक्त र् यविळेु Painचे Mindर्र 

Reaction हचे दःुखवचे िनोशर्ज्ञवन सवांशगतले. भगर्तगीतनेे यवच 

Detachmentसवठी ईश्वरभशक्तद्ववरव िवश्वतवलव attach होिे, 

शनष्ट्कवि कवयवासवठी दृढत्र्वच ेकवयाकौिल्य सवांशगतले. हचे 

भगर्तगीतेचे Technical logic आह.े यवच ज्ञवनविळेु अज्ञवनवचव 

अांधवर शिटतो.  

न आदत्ते क्यशचत ्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःु। 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

ज्ञवनेन त ुतत ्अज्ञवनां एर्षवां नवशिति ्आत्िनः। 

तेर्षवां आशदत्यर्त ्ज्ञवनां प्रकवियशत तत ्परि ्।।(५-१६) 

 

अजुान( यवच िवश्वतवच्यव) अज्ञवनविळेु दःुखी होतो. र् दःुख 

टवळण्यवसवठी शनशककयतचेे सिथान करतो (यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो). 

यव भवष्ट्यवलव ज्ञवन म्हितो. हव प्रज्ञवर्वद (अहांकवरविळेु) असतो. 

सिवजवत (यवच)अज्ञवनविळेु असेच प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य चवलत असते. 



(ज्ञवन नसेल तर)यवच भवष्ट्यवने िोह पवर्तवत र् भ्रि होतो. पि 

ज्ञवनी िोह पवर्त नवही, ते शनियवने िवगा चवलत असतवत.  

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 

जीर्न आह ेतर कवया घडतच असते. प्रकृशत कवया करीत असते. ह े

प्रकृशतचे Automation आह.े ही प्रकृशत िोहवद्ववरे द्वांद्ववच्यव 

जवळ्यवत ओढुन िनषु्ट्यवलव (प्रकृशत)र्ि करते. म्हिनु केर्ळ 

प्रकृशतर्ि िरीरयांत् कवयारत आह ेही जवि सांियी, दःुखी करते. 

ही िनोर्ि अर््थव असते.  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

अथवात प्रत्यिवत जीशर्त तत्र्वतील िवश्वत ईश्वर ह ेिरीरयांत् 

सांचशलत ठेर्ते. म्हिनु ईश्वरवचव आश्रय करुन िनोर्ि अर््थेलव 

आत्िर्ि अर््थेनी Replace करिे र् कवयवाद्ववरे भशक्त करिे. हव 

Transformation सवठी सोपव सांदिे भगर्तगीतव दतेे.  

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशति ््थवनि ्प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(१८-६२) 



ईश्वर िनषु्ट्यवचे िवश्वत ्र्रुप र् अांत्थवन आह.े ज्ञवनवचव िळु स्रोत 

र् शर्श्ववस दिेवरे ज्ञवन आह.े चरवचरवतील Prospority ( श्रीिति ्

उशजाति ्)त्यवच्यवच शदव्य शर्भशूत आहते. यव शर्भशूतचे 

शचांतन(Think of prospority) िनषु्ट्यवलव सकवरवत्िक करते. 

बशुद्धयोग प्रदवन होतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यदु्धिैदवनवर्र कशठिप्रसांगी(अशटतटीची रे्ळ)यवच ज्ञवनवने 

अजुानवलव जीर्नवचे रह्य कळले. त्यवचे दृिीत Instant बदल 

िवलव. भगर्तगीतेचे ह े(आध्यवशत्िक)िनोशर्ज्ञवन आहे. रोग्यवलव 

और्षध कसे तयवर िवले ह ेजविण्यवत रस नसतो, त्यवलव र्वपरवयचे 

असते. तसेच ह ेआध्यवशत्िक िनोशर्ज्ञवन आह.े ते Instantly 

र्वपरवयचे आह.े कवरि जो चवांगलव आह,े (दरै्ीगिुी), ईश्वरश्रद्ध 

आह े(सत भवर्) त्यवलव भय, दबुालतव अिोभशनय आह.े म्हिनु 

त्यवलव शनभायतेने, शर्श्ववसवने जगण्यवसवठी(िवगा चवलण्यवसवठी) 

भगर्तगीतव (िनषु्ट्यवलव) त्यवची खरी ओळख दते आह.े  

 

कवया िनषु्ट्यवलवच करवयचे आह.े श्रीकृष्ट्िवने अजुानवलव त्यवची 

ओळख शदली पि अजुानवतफे प्रत्यिवत लढवई केली नवही. म्हिनु 

िनषु्ट्यरुपवत जरी हव नरदहे लवभलव आह,े तरी ईश्वरवचेच कवया 



त्यवलव करवयचे आह.े हचे रह्य ज्ञवनी जवितो र् ईश्वरवचेच कवया 

करीत असतो.  

 "शनशित्तिवत्ां भर्" 

 ****** 

 

११-३३/५: 

"शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन ्" 

(Spiritual Revolution) 

 

"The world is starving for a new spiritual truth - a 

truth that works in sustaining life, not a truth that 

brings an end to life. " 

Neale Donald Walsch 

 

ितकवनिुतके जगवत चवांगल्यव आशि र्वईटवचे यदु्ध चवल ूआह.े 

यवलवच आम्ही धिायदु्ध म्हिनुही ओळखतो. िनषु्ट्यजीर्नवतील 

Internal battle यव सांदभवात "रवत्ांशदशन आम्हव यदु्धवचव प्रसांग" ह े

सांत तकुवरविवांचे र्चन प्रशसद्ध आह े.  

 



िहवभवरतवत अजुानवलव अांतगात आशि बवह्(Internal & 

External) दोन्सही सांघर्षवांचव सविनव करवर्व लवगतो. हव सिन्सर्य 

भगर्तगीतेत सवधललेव आह.े अजुानवसवठी बवह् घटनव केर्ळ 

व्यवर्हवररक असते. पि सत्य असते. भलेही बवह्यदु्ध रवज्य-

सिशृद्धचे असते पि खरे यदु्ध Internal असते( िवनशसक 

सिशृद्धसवठी).  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

लढवई लढण्यवसवठी आत्िशर्श्ववस, धैया, शनभायतव इ. सविर्थया हर्े 

असते . हवच सविर्थयवाचव सांदिे भगर्द्गीतेचव किायोग दतेो. 

यवचसवठी ज्ञवन िहत्र्वचे आह.े  

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

  

*The great Epic 

 रविवयि आशि िहवभवरत ह ेदोन्सही धिायदु्ध आहते. केर्ळ घटनव 

जगवसिोर येतवत. यव घटनवांचव आधवर चवांगलव शकां र्व र्वईट असव 

न्सयवय्य म्हिनू शदलव जवतो. ही एक सविवन्सय सांर्य असते. पि 

दोन्सही शठकविी कलव आशि ज्ञवनवचव रह्यिय खशजनव आहे.  

 



जगवतील कोितवही प्रश्न असो, ज्ञवनशर्ज्ञवनवन,े िहवपरुुर्षवांच्यव 

कतृात्र्वने ते सोडशर्ले आहते. हव शर्कवसवचव इशतहवस आह.े 

सिदु्रवतील भरती-ओहोटीप्रिविे शर्श्ववत जेंव्हव अधिवाची श्थशत 

(िोर्षि, चवांगल्यवांनव अडथळे इ. )येते शकां र्व शर्श्व अडचि 

अनभुर्त असते, तेंव्हव प्रत्यिवत ज्ञवनी प्रश्नवर्र उत्तर िोधत 

असतवत. ह ेउत्तर सवपडते, तेंव्हव सिदु्रवच्यव लवटवांर्र ्र्वर 

िवल्यवगत िहवपरुुर्ष आनांशदत होतो.  

 

"श्रीरविवचव रवज्यवशभरे्षक न होतव त्यवांनव र्नर्वस शिळवर्व " ह े

िहत्र्वचे कवया दरे्लोक सर्र्तीकडे सोपशर्तवत. हव प्रसांग 

सर्र्तीसवठी धक्कवदवयी असतो. पि पढुील (धिायदु्ध) कवयवाचव 

शर्चवर करून ही कलेची दरे्तव आनांदीत होते.  

 आशगल कवज ुशबचवरर बहोरी। 

कररहशहां चवह कुसल कशर् िोरी। 

हरशर्ष हृदय ँदसरथ परु आई। 

जन ुग्रह दसव दसुह दखुदवई।।-रविवयि(अयोध्यवकवांड ११-४) 

 

 जगतहीतवच्यव िहत्कवयवाची सांधी जविनु सर्र्तीचव हव आनांद 

असतो. श्रीकृष्ट्िवलवसदु्धव असवच आनांद होतो, जेव्हव अजुानवलव 



आपल्यव िांकवांचे शनरसन करण्यवसवठी ज्ञवन पवशहजे असते. बहुतेक 

रे्ळव लोक दरे्वलव सिदृ्धी िवगत असतवत. ज्ञवन नको असते!  

(कवांितः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः।४- १२ 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो ििभतूिहशे्वरि ्।१०-११) 

परांत ुश्रीकृष्ट्ि (िवनर्ी रूपवतील दरे्) यवांनव ज्ञवन सवांगण्यवची सांधी 

शिळवली असते. िवनर्ी सांर्यीलव रे्गळी कलवटिी शिळते.  

 

 ति उर्वच हृशर्षकेिो प्रहसन्सनीर् भवरत। 

सेनयोः उभयोः िध्ये शर्शर्षदन्सतशिदां र्चः।। 

(२-१०) 

 

योग्य असो शक अयोग्य !िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य सिजनुच जगत 

असतो. योग्य नसलव तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

त्यवलव उपलब्ध िवलेल्यव घटनेची Philosophy बनशर्तो. अजुान 

अिीच Philosophy बनर्तो. र्व्तर् hide करण्यवसवठी हव 

बरुखव ठरतो. अजुानवचव हव Monologue असतो. अिव 

भवष्ट्यवलव भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वद सांबोधते. हीच सांर्य सिवजवत 

असते. यव सांर्यीचव बोध करुन र्व्तर् श्र्कवर करिे अथवात 

्र्तःचे अज्ञवन श्र्कवर करिे ह ेज्ञवनर्धानवचे प्रथि पवऊल 

असते.  



 

 

"Realize deeply that the present moment is all you 

ever have. Make the Now the primary focus of your 

life. " 

 -Eckhart Tolle 

 

 

श्रीकृष्ट्िवने लक्ष्यवपयांत पोहोचण्यवसवठी सांभवर्षिवतनू सकवरवत्िक 

िवगवाने सांर्वद सवधलव. यवांत कोितवही शर्चवर लवदलव नवही. ह े

भगर्तगीतेचे सौंदया आह.े िेर्टी म्हटले,  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

 

सवर : 

Everyone thinks of changing the world, but no one 

thinks of changing himself.  

Leo Tolstoy------ 

जगवतील कोितवही प्रश्न असो, िनषु्ट्य अिव भशूिकेत बोलतो शक 

जि ुत्यवचेचजर्ळ उत्तर आह ेपि त्यवचे भवष्ट्य ्र्तःची भशूिकव 



सोडुन असते. अजुान म्हितो, ह ेयदु्ध लोभविळेु ठरले आहे. िी जर 

"िहविव" यव नवत्यवने बवजलुव िवलो तर ह ेशर्पररत, अधिा, 

शर्श्ववसघवत टळेल.  

 

Transformation of Conflict into Conversation 

(Monologue into Dialogue) 

 

The briliant talk of Arjuna was monologue, which 

stops further conversation. Shrikrishna asked him to 

accept reality. Later he accepts his inability to take 

rightous decesion and got ready to listen rightous, 

putting his view that any reward of kingdom can not 

end misery as he viewed. Here the dialogue starts. 

Thus Shrikrishna turned the conflict into a 

conversation aimed to resolve conflict.  

 

अजुान िनवतील सांघर्षवािळेु Monologue बोलतो. एखवदव 

Monologue बोलतो, तेंव्हव दसुर् यवलव बोलण्यवची सांधीच 

नसते. श्रीकृष्ट्ि केर्ळ भवष्ट्यवतीलच सांघर्षा शिटशर्त नवही तर 



जगवतील सांघर्षा शिटशर्ण्यवस अजुानवच्यव भशूिकेचे िहत्र् त्यवलव 

दिार्नु दतेवत.  

 

शर्श्वसांचलनवत िनषु्ट्यवची सशिय भशूिकव असते पि यवचचे 

त्यवलव अज्ञवन असते. यवच भशूिकेचे दिान श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव 

घडशर्तवत.  

 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र् 

शजत्र्व ित्नू ्भङ्ु्कक्ष्र् रवज्यां सिदृ्धि ्। 

ियव एरै्ते शनहतवः परू्ाि ्एर् 

शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन ्।।(११-३३) 

 

"Don't underestimate the power of your vision to 

change the world. Whether that world is your office, 

your community, an industry or a global movement, 

you need to have a core belief that what you 

contribute can fundamentally change the paradigm 

or way of thinking about problems. " 

 Leroy Hood  



 

 ******* 

 

(११-३३)/६: 

"ियव एरै्ते शनहतवः परू्ािेर्  

 शनशित्तिवत्ां भर् स व्यसवशचन ्" 

(शनयांतव र् शनयशत Designer-Destiny ) 

 

 

सिवजवत, िनषु्ट्यजीर्नवत कधी अनवकलशनय प्रश्न शनिवाि होतवत. 

िनषु्ट्य उत्तर िोधण्यवचव प्रयत्न करतो, पि जे ज्ञवन तो जवितो, ते 

ज्ञवनच अपरेु पडते!भगर्द ्गीतव यवच सांदभवात गहु्ज्ञवनवचे द्ववर 

उघडत आह.े  

 

१. जीर्नरथ : 

िनषु्ट्यजीर्न अिवश्वत आह.े ितृ्य ुयव जीर्नवचव अपररहवया भवग 

आह.े िग यव जीर्नवचव शनशित हते ुकवय?(हवच प्रश्न शसद्धवथवांनव 

पडलव होतव!) 

 



िनषु्ट्यजीर्नवलव आर्श्यक असव भगर्दगीततेील शर्र्षय 

कोितव?असव प्रश्न आलव तर हव शर्र्षय "जीर्नशर्कवस यव 

सांदभवात िनषु्ट्यवचव जीर्नशर्कवसरथ/िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व" 

असतो. जीर्नयवत्व यव सांदभवात "आत्िोन्सनशत" जीर्नशर्कवसवचव 

पवयव असतो.  

उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत।्(६-५) 

गिुवन ्एतवन ्अतीत्य त्ीन दहेी दहे सिदु्भर्वन ्।(१४-२०) 

व्यर्हवरवत जगत असतवांनव चवांगल्यव िनषु्ट्यवचवही शर्कवसरथ 

नकळत थवांबतो. त्यवलव यवची चवहुलही लवगत नवही(जसव िोपेत 

असतो!). अजुानवचव शर्कवसरथ असवच थवांबतो. यवच 

शर्कवसरथवचे ज्ञवन नसल्यविळेु केर्ळ Survival सवठी आपले 

जीर्न आह ेर् रवज्यवसवठी यव घोरयदु्धवलव तयवर िवलो, यव 

शर्चवरसरिीिळेु तो म्हितो, नको ते यदु्ध, यवपेिव शभिव िवगनु 

उदरशनर्वाह करिे आम्ही पसांद करु!केर्ळ "Survival सवठी 

जीर्न" हचे िनषु्ट्यवचे ज्ञवन असल्यविळेु ऐश्वया, कीशता यवच 

शर्चवरसरिीिळेु प्रसांगी चवांगल्यव िनषु्ट्यवलवही जीर्न कठीि र्वटत े

र् तो सोपव िवगा(शनशककयतव) शनर्डतो! 

श्रेयोः भोकु्ति ्भैक्ष्यि ्अशप इह लोके।(२-५) 

 

भगर्दगीतव यवच जीर्नरथवचे ज्ञवन(ज्ञवनशर्ज्ञवन) सवांगते.  



दरै्ी शह एर्षवां गिुियी िि िवयव दरुत्ययव। 

िविेर् ये प्रपद्यन्सते िवयवि ्एतवन ्तरशन्सत ते।।(७-१४) 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

 

ज्ञवन ऐकुन जीर्नरथ परू्ार्त सरुु होतो.  

श्थतोअश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्।(१८-७३) 

 

२. ईश्वरवची ओळख : 

सशृिची शनशिाशत, शर्श्ववचे सांचलन यव सांदभवात सशृिचव अध्यि 

अिी ईश्वरवची ओळख भगर्दगीतव दते आहे. यव सांदभवात ईश्वर-

परिेश्वर, आत्िव-परिवत्िव, परुुर्ष-परुुर्षोत्ति, दरै्-अशधदरै् यवद्ववरे 

ईश्वरवची ओळख ्पि होते. गिुवतीत/अव्यक्त/िवश्वत यव अथवाने 

ही ओळख आह,े िग किवप्रकवरे ईश्वर शर्श्ववत influence 

करतो? त्यवचे Role कवय?यवचेच उत्तर भगर्दगीतव दते आह.े  

ईश्वर भक्तवच्यव िवध्यिवतनुच कवया करर्नु घेतो.  

ित्किाकृत ्ित्परिव िद ्भक्तवः सांगर्शजातः।(११-५५) 

  

सशृिसांचलनवत "दरै्ीगिुसांपशत्त" असलेल्यवची अथवात चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवची भशूिकव िहत्र्वची असते. सिवजवत ससुां्कृशत, 



चवांगलेपिव असवर्व, सत्कृत्य व्हवरे्. दषु्ट्कृत्य करिवर् यवर्र 

चवांगलेपिवचव शर्जय व्हवर्व. हव धिा्थवपनेचव हते ुआहे. यव 

हतेनेुच ईश्वरवचे Design असते. शर्श्वरुपदिानयोगवत यवच 

ईश्वरवच्यव Design चे दिान आह.े  

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र् 

 शजत्र्व ित्नु ्भङु्कक्ष्र् रवज्य सिदृ्धि।् 

ियव एरै्ते शनहतवः परू्ािेर्  

 शनशित्तिवत्ां भर् स व्यसवशचन ्।।(११-३३) 

 

ईश्वर येथे शनयांतव /अशधदरै् ठरतो तर अजुानवलव यवच कवयवाची 

सांधी होती, ह ेत्यवचे दरै्(Destiny) ठरते.  

"God's designs may be frequent justification for our 

actions, but it is we, the self-made men, who take 

the credit. " 

-ArthurErickson(Canedian architect & Urban 

Planner ) 

 ******** 

  



 (११-३४) 

*********************** 

द्रोिां च भीष्ट्िां च जयद्रथां च 

किां तथव अन्सयवन ्अशप योधर्ीरवन।् 

ियव हतवन त्र्ां जशहां िव व्यशथष्ठव। 

यधु्य्र् जेतवअशस रिे सपत्नवन ्।। 

************************* 

(११. ३४)/१:"ियव हतवन ्त्र्ां जशहां िव व्यशथष्ठव"  

 (Internal battle of ego) 

 

 

िनषु्ट्यवलव भशर्ष्ट्यवचे प्रचांड कुतहुुल असते. "एक शनरवगस िलुगी 

आपल्यव भशर्ष्ट्यवबद्दल आईलव शर्चवरते, िी भशर्ष्ट्यवत कवय 

होिवर?श्रीिांत?सुांदर?शतची आई उत्तर दतेे, त ुश्रीिांत होिवर 

असिील, सुांदर होिवर असिील तर िवल्यवशिर्वय रवहिवर नवही. 

आपल्यवलव त्यव शदिेने प्रयत्न करण्यवचव अशधकवर आहे. आपि 

आपले कवया करवयचे र् जे घडिवर त्यवचव श्र्कवर करवयचव.  

Que Sera Sera, Whatever will be will be ह ेडोरीस डे चे 

प्रशसद्ध गविे आह.े  



 

भशर्ष्ट्य आशि र्तािवन यवांचे नवते, िनषु्ट्यवच्यव ियवादव, यव सांदभवात 

त्यवचे अशधकवर भगर्तगीतव ्पि करते. सशृिचे सांचलनवत ईश्वर 

भशूिकेचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. ईश्वरवलव जे 

िवन्सय असेल तेच भशर्ष्ट्यवत घडिवर. अिी ईश्वरश्रद्ध व्यशक्तची 

िवन्सयतव असते, शर्श्वरुपदिानवतनु ईश्वरवच्यव "कवळ" यव भशूिकेद्ववरे 

भशर्ष्ट्य र् र्तािवन यवचे दिान अजुानवलव होते.  

 

ियव हतवन त्र्ां जशहां िव व्यशथष्ठव। 

यधु्य्र् जेतवअशस रिे सपत्नवन ्।।(११-३४) 

 

पवश्वाभशूि: 

 

अहांकवरविळेु चकुीचे interpretation: 

 

प्रत्येक िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व ्र्तःलव िी योग्य आह ेह ेसिजनुच 

चवलत असते. अजुान त्यवचे शनयतकवया पवपकिा ठरशर्तो. धिवालव 

अधिा र् अधिवालव धिा ठरशर्तो. अिवच प्रकवरचे चकुीचे 

Interpretation हव अहांकवर करीत असतो. अथवात कतवा यव 



नवत्यवने ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी चकुीचे 

interpretation करुन ज्ञवन र्वपरतो.  

 

Knower (िेत्ज्ञ) यव सांदभवात िन, बशुद्ध, शचत्त, अहांकवर 

Faculties of Consciousness असतवत. िनषु्ट्य जन्सिवबरोबरच 

त्यवचव अहांकवर जन्सि घेतो अथवात त्यवचव "िी" जन्सि घेतो. यवच 

अहांकवरवलव सोबत घेर्नु जीर्न जगत असतो. भगर्तगीतव यव 

अहांकवरवर्र भवष्ट्य करते.  

 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

Misleading Interpretation: 

"Often humanbeing is confused while interpreting 

Self respect and Ego. The former push the life 

ahead, the later plays obstacle. " 

 

िी कतवा ऐसे म्हिसी।तेिे त ूकिी होसी। 

रवि कतवा म्हितव पवर्सी।यि कीती प्रतवप।। 

 



न आदते्त क्य शचत्पवपां न चैर् सकृुतां शर्भःू। 

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।।(५-१५) 

 

अहांकवरवच्यव Replacement सवठी ईश्वरवचव आश्रय यवचे िहत्र् 

भगर्तगीतव सवांगते. र्तािवनवतील यदु्धकवयवात ईश्वर कतवा आह ेह े

दिान अजुानवलव शर्श्वरुपदिानयोगवत होते.  

 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस।।(१८-५८) 

 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतां ्त्र्वि ्शनयक्ष्यशत।।(१८-५९) 

 

"Inside every human being, two opposing forces 

battle against one another: love and ego. Each has 

its own agenda, suggestions, and ideas, and they are 

almost always opposite. It’s up to us to choose 

which we will allow to govern our lives. " 

 



******** 

 

 

(११-३४)/२:"यधु्य्र् जेतवअशस रिे सपत्नवन"् 

 (चवांगल्यवचव र्वईटवर्र शर्जय) 

 

भगर्तगीतव चवांगलेपिवलव दरै्ीगिु सांबोधते. िवनर्तव - 

कल्यविवसवठी सिवजवत चवांगलेपिवचव आग्रह होत असतो. 

जगवतील धिा चवांगलेपिवलवच प्रोत्सवहीत करतवत. सिवजवत 

चवांगलेपिव जेंव्हव दबुळव ठरतो, तेंव्हव र्वईटपिवचे सवहस र्वढत 

असते. सिवजवचव Balance शबघडतो. सिवजवत िोर्षि असते. 

चवांगले सज्जन सांभ्रिवत सवपडतवत. अिवच श्थशतलव अधिा 

सांबोधल्यव जवते. म्हिनु धिा्थवपनव यव सांदभवात चवांगल्यवचव 

र्वईटवर्र शर्जय होिे(आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च) यव 

सांदभवातच भगर्तगीतव भवष्ट्य करीत आह.े  

 

सिवजवतील भवष्ट्य: 

सिवजवत व्यवर्हवररक भवष्ट्य चवलते. कुिी आपल्यव 

हीतशसशद्धसवठी डवर्पेच लढर्ीत असतवत, कुिी आपल्यव 



शनशककयतेलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ्र्ितवचव दरुवग्रह करतवत. 

िहवभवरतवत यव दोन्सही भवष्ट्यवचे दिान होते.  

 

प्रथि भवग:पवांडर्वांनव रवज्यवपवसनु र्ांशचत ठेर्ण्यवसवठी अनेक 

डवर्पेच कौरर् र्वपरतवत. अटी पिुा करुनही पवांडर्वांनव न्सयवय 

शिळत नवही र् अखेरचव पयवाय म्हिनु धिायदु्ध ठरते. यवद्ववरे 

अजुानवलव शनयतकवया शिळते ही अजुानवसवठी उपलशब्ध असते.  

 

दसुरव भवग:अजुानवलव योग्य शनयतकवया शिळवले तरी तो 

यदु्धिेत्वर्र कवया न करण्यवचव आग्रह धरतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. ज्यवलव ्र्तःचव िवगा िवशहत आह ेतो 

शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. ज्यवलव ्र्तःचव िवगा िवशहत नसतो शकां र्व 

िवगवार्र शर्श्ववस नसतो, अिव श्थशतत शनशककयतव शनर्डतो पि 

ती लपशर्त असतो. "िी योग्य आह"े ह ेशसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य 

बोलतो.  

 

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े यव पवश्वाभिुीर्र शनरथाक, भ्रि शनिवाि 

करिवरे भवष्ट्य र् प्रश्नवची पवरदिाकतव यवांतील भेद जवििे 

आर्श्यक असते. सिवजवत सर्वांनव व्यवर्सवशयक रोजगवर 

उपलब्ध व्हवर्व यवसवठी बौशद्धक भवष्ट्य होते. व्यवर्सवशयक रोजगवर 



दिेवरी सिवजव्यर््थव हव िवश्वत (िोर्षिशर्रहीत) 

सिवजव्यर््थेचे व्यर््थवपन यव सांदभवात व्यर्हवरवचवच भवग 

असतो.  

 

*शनरथाक र्वद vs. प्रश्नवची पवरदिाकतव 

 

िनषु्ट्यवलव इच्छव असतवत. (अतशृििळेु)अिवांती आली शक तो 

भवष्ट्यवत (सिथान, तलुनव) िवांशत िोधत असतो. अिव भवष्ट्यवर्र 

र्वद करिे शनरथाक ठरते. र् येथे "शनरथाक र्वद vs. प्रश्नवची 

पवरदिाकतव" हव शर्र्षय भगर्तगीतव प्रकविवत आिते.  

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो र् दःुखिशुक्तसवठी हव िवगा योग्य कसव ? 

हव प्रश्न उपश्थत करतो.  

 

* सविवन्सय पवतळी vs. श्रेष्ठ पवतळी 

(Common vs Higher) 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

श्रेष्ठ शर्श्ववसवने िवगा चवलतो, दःुखवने शर्चशलत होत नवही. हव 

श्रेष्ठवांचव Standard िवगा भगर्तगीतव सवांगते. यवतनुच िवनशसक 

दबुालतव र् Wellness हव प्रश्न उपश्थत होतो.  



 

*िवनशसक दबुालतव vs. श्थतप्रज्ञ 

(दःुख vs. दःुखवन्सत-योग) 

 

सविवन्सय पवतळीर्र िनषु्ट्य सखुवसवठी कवयारत असतो. जेंव्हव ह े

कवया(सर्वांनव) दःुखच दिेवर आह ेतर यव कवयवाचे प्रयोजन 

किवसवठी? 

 

अजुान चवांगलव असतो, म्हिनु त्यवलव दरै्ीगिुी सांबोधले आह.े 

दरै्ीगिुी व्यशक्तलव ्र्तःर्र शर्श्ववस असतो. यव पवश्वाभशुिर्र 

चवांगलेपिवचे (सत) ईश्वरविी (गिुवतीत) असलेले नवते 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. ईश्वरवचव आश्रय येथे 

ज्ञवनवचव आश्रय असतो, यविळेु शर्श्ववस येतो. जगतहीतवयसवठी 

दरै्ी िनषु्ट्यवच्यव सत्कवयवाचे िहत्र् असते म्हिनु शर्श्वरुपवतनु 

ईश्वरवच्यव भशूिकेतनु श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत,  

ियव हतवन ्त्र्ां जशह िव व्यशथष्ठव। 

यधु्य्र् जेतवअशस रिे सपत्नवन।्।(११-३४) 

 



ईश्वरवची ही भशूिकव जगतहीतवय असते, तर अजुानवसवठी आत्िनो 

िोिवथा(्र्शर्कवस) असते. यवच सांदभवात बशुद्धयोगवचे िहत्र् 

भगर्तगीतेत ्पष्ठ होते. र् "अितृत्र्वय कल्पते" हव शर्कवसिवगा 

ठरतो. कवयाशनिय (द्वांद्विकु्त) होतो र् शनषे्ठने कवयारत होतो. (योगः 

किास ुकौिलि)्. यवप्रिविे ईश्ववरवचव आश्रय जीर्नवच्यव Higher 

Level सवठी होतो, ह ेभगर्तगीतेत ्पष्ठ होते.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

 ****** 

  



(११-३७) 

*********************** 

क्िवत ्च ते न निेरन् िहवत्िन ्

गरीयसे ब्रह्मिोअशप आशदकते्। 

अनांतदरेे्ि जगत ्शनर्वसां 

त्र्ि ्अिरां सत ्असत ्तत्परां यत।्। 

************************* 

(११-३७):" "अनांतदरेे्ि जगत ्शनर्वसां। 

त्र्ि ्अिरां सत ्असत ्तत्परां यत ्" 

(The Supreme Power) 

 

अजुानवलव ईश्वरवबद्दल जे जे सवांगण्यवत आले, अजुान तेच 

प्रत्यि(शर्श्वरुपदिान) पहवत होतव र् अनभुर्त होतव. अजुानवलव 

ईश्वरवची, त्यवच्यव कवयवाची, शर्श्ववतील भशूिकेची ओळख होते. 

जगवतील िवश्वत तत्र्, जगवचव आधवर्तांभ र् आश्रय ईश्वर आहे. 

जगतहीतवसवठी कवय योग्य ह ेजविनु न्सयवय करिवरव( िवश्वत 

धिारिक) र् सनवतन परुुर्ष ईश्वर आहे असे ित व्यक्त करतो.  

त्र्ि ्अिरां परिां रे्शदतव्यां 

 त्र्ि ्अ्य शर्श्व्य परां शनधवनि ्। 



त्र्ि ्अव्ययः िवश्वतधिागोिव 

 सनवतनः त्र्ां परुुर्षो ितो िे।।(११-१८) 

 

अजुानवलव र्तािवनवतील भशूिकव जविनु घ्यवयची असते. तेंव्हव 

कळत,े भीष्ट्ि, द्रोि, किा यव सर्ा िहवरथींचव ितृ्य ुशनशित िवलव 

आह.े कवरि र् प्रभवर् यव सांदभवात ईश्वरवच्यव यव भशूिकेलव कवांहीच 

Argument नसते. म्हिनु अजुान म्हितो, Creator यव सांदभवात 

ब्रह्मवच्यव आधी ईश्वरवचे अश्तत्र् आहे. तेच िळु धवि आह.े सर्ा 

दरे्वांचव रवजव अिी ईश्वरवची ओळख आह.े "ईश्वर "ह ेिवश्वत तत्र् 

उजवारुपवने शनसगवाच्यव कवरि र् प्रभवर् यव शनयिव पशलकडे 

अश्तत्र्वत आह.े  

 

(प्रकृशतसांचलन शनसगाशनयिवनसुवर होत असते. यवतील एक शनयि 

कवरि र् प्रभवर्वचव आह.े "सत -असत " 

Law of Cause and Effect - Nothing happens by 

chance or outside the Universal Laws.. Every 

Action(including thought) has a reaction or 

consequence "We reap what we sow") 

 

क्िवत ्च ते न निेरन् िहवत्िन ्



गरीयसे ब्रह्मिोअशप आशदकते्। 

अनांतदरेे्ि जगत ्शनर्वसां 

त्र्ि ्अिरां सत ्असत ्तत्परां यत।्।(११-३७) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

शनसगाशनयिवनसुवर प्रकृशतचे सांचलन होते, तेंव्हव ईश्वरवचे 

अश्तत्र्च नवही अिी भशूिकव कवांही बशुद्धप्रविवण्यर्वदी घेत 

असतवत. ईश्वरवचे अश्तत्र् िवन्सय करिे र्व न करिे िहत्र्वचे 

नसले तरी िनषु्ट्य शर्श्ववलव र् ्र्तःलव कसे ओळखतो ह ेिहत्र्वचे 

ठरते. ईश्वर" कवरि र् प्रभवर्" यवपलीकडील िवश्वत िशक्त आह,े 

शर्श्ववचव आधवर्तांभ आह ेर् िवनर्कल्यविवसवठी न्सयवय करिवरी 

िशक्त आह.े यवप्रिविे ईश्वरवलव जो ओळखतो त्यवलवच ईश्वर 

ओळखत असतो. यवचवच अथा िनषु्ट्य ्र्तःलव र् शर्श्ववलव कसे 

ओळखतो हचे येथे िहत्र्वच ेठरते.  

 

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे द्वेष्ट्यो अश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।।(९-२९) 

 ****** 

 



११-३८ : 

"रे्त्तवअशस रे्द्यां च परां च धवि 

त्र्यव तति ्शर्श्वि ्अनन्सतरुपि"् 

(शर्श्ववचे व्यर््थवपन) 

 

१. शर्श्ववचे व्यर््थवपन : 

 

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि।् 

हतेनुव अनेन कौंतेय जगत ्शर्पररर्ताते।(९-१०) 

 

यव शर्श्ववत दिेवचे सांघटन, उद्योग, प्रिवसन यवांचे शर्शर्ध सांघटन 

चवल ुअसत.े यवत व्यर््थवपन असते. यवप्रिविे सांपिुा शर्श्ववत 

व्यर््थवपन यांत्िव सरुु असत.े यव शर्शर्ध व्यर््थवपन यांत्िेचव 

ईश्वर अध्यि असतो.  

 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।(४-३२) 

 



किवाने घडिवर् यव यव व्यर््थवपन यांत्िेलव यज्ञ ही सांज्ञव शदलेली 

आह.े यव शर्श्ववत द्रव्ययज्ञ, ज्ञवनयज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ अस ेशर्शर्ध 

यज्ञ होतवत. आपवपले किा यज्ञरुपवने करुन िनषु्ट्य 

सशृिचिप्रर्तानवस सहकवया करीत असतो.  

 

*धिा 

िनषु्ट्य आपल्यव कुटुांबवचव, सां्थव-सिवजवचव, दिेवचव तसेच 

शर्श्ववचव घटक असतो. अथवात सिहुव्यर््थवपनवतील सद्य 

असतो. िनषु्ट्यवलव लवभलेल्यव शनयतकवयवाचव यव सर्ा घटकवांिी 

सांबांध असतो. यव सर्ा घटकवांिी Harmony सवध्य होण्यवसवठी 

धिवाचे प्रयोजन असते.  

 

यव सर्ा घटकवांबरोबर िनषु्ट्य ्र्तःच्यव जीर्नवचवही जबवबदवर 

घटक असतो. अजुानवलव शनयतकवयवात दःुख जविर्ते म्हिनु यव 

कवयवालव अधिा ठरशर्तो. धिा-अधिा यव सांदभवात त्यवचव शनिाय 

होत नवही. धिा यव सांदभवात त्यवचे शनयतकवया त्यवच्यवसवठी 

"्र्धिा" ठरते. ्र्धिवाचरि Tiebreaker ठरतो.  

 

२. जीर्नशर्कवसिवगवातील व्यर््थवपन : 

 



िनषु्ट्यवलव इच्छव/गरजव असतवत. यव पशुतासवठी किा करतो. 

कवयवाचे ध्येय शनशित करुन किा घडत असते. यव व्यर््थवपन 

प्रशियेत "यज्ञ तत्र्" भगर्तगीतेने र्वपरलेले आहे. यवच यज्ञ 

तत्र्वने कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य होते.  

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।(४-२३) 

 

*ईश्वरभशक्त 

अजुान शर्श्वसांचवलन यवचे Theoritical ज्ञवन ऐकतो, अध्यवत्ि 

यवच ज्ञवनवचव भवग असतो. त्यवच्यव शर्नांशतर्रुन शर्श्वसांचवलकवचे 

रुप त्यवलव दवखशर्ण्यवत येते. अजुानवलव र्तािवनकवळवतील किा र् 

त्यवचे प्रयोजनवचव हते ु(ईश्वरवचे Design) यवचे दिान होत.े ज्ञवन 

यव सांदभवात र्तािवन र् भशर्ष्ट्य जवििवरव ईश्वर आह.े हीच 

ज्ञवनिशक्त िनषु्ट्यवचे गन्सतव्य धवि आह.े र् यवच िशक्तचे ज्ञवन 

जविण्यवलवयक (र्ेद्य) आह.े यवचसवठी ईश्वरवची भशूिकव, त्यवचे 

शर्श्वविी र् िनषु्ट्यविी नवते जविनु आपवपल्यव किवाने त्यवची भशक्त 

सवध्य करवयची आह.े अजुान म्हितो,  

त्र्ि ्आशददरे्ः परुुर्षः परुविः 

त्र्ि ्अ्य शर्श्व्य परां शनधवनां। 

र्ेत्तवअशस रे्द्यां च परां च धवि 

त्र्यव तति ्शर्श्वि ्अनन्सतरुपि।्। (११-३८) 



 

भगर्तगीतेचव (Song of God) अथवात ईश्वरवचव सांदिे: 

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

३. र्तािवनवतील आव्हवन : 

जगवत कतृात्र्वचे िहत्र्, जीर्नवत किवाचे िहत्र् शनशर्ार्वद असते. 

ज्ञवन जगी सर्ाश्रेष्ठ आह.े ज्ञवनविळेुच अिक्य गोिी िक्य िवलेल्यव 

आहते. ज्ञवनविळेुच िनषु्ट्यवची कवयािितव र्वढली आह.े  

 

*ज्ञवन 

सिवजवत िवत् "ज्ञवन" यव सांदभवात शर्पररत चचवा (उदव.. भ्रिवचवरवने 

िनषु्ट्य श्रीिांत होतो!रवजकवरि भ्रिवचवरवने चवलत!ेनिीबवने श्रीिांशत 

शिळते!)होत असते र् किा, कतृात्र् यवांचे शनशित िहत्र् कळत 

नवही, ज्ञवन होत नवही. िनषु्ट्य योग्य सिजनुच ्र्तःलव कवयारत 

करतो. योग्य नसलव तरी योग्य शसद्ध करण्यवसवठी (र्व्तर् 

श्र्कवरीत नवही) ज्ञवन र्वपरतो. सिवजवतील यव सांर्यीिळेु जि ु

सर्ा लोक ज्ञवनीच असतवत र् आपल्यव ज्ञवनवचे दिान दते असतवत 



अिीच श्थशत असते. तरी सिवजवत ज्ञवन यव सांदभवातच शर्शर्ध 

शर्र्षयवर्र चचवा होत असते.  

 

अिीच चचवा भगर्तगीतेत होत आहे. पि त्यव चचेलव शनशित 

शर्र्षय आह.े अजुानवच्यव कवयवाची जगवलव गरज असते. पि अजुान 

शनशककयतेलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. यवच घटनेने 

िनषु्ट्यवचे कताव्य र् र्तािवनवतील र्व्तर् यव सांदभवात िनषु्ट्यवलव 

भगर्तगीतेने सवर्ध केले आह.े  

 

*श्रेष्ठ/योजक 

"श्रेष्ठ" यव सांदभवात सविवन्सयजन श्रेष्ठवांचे अनसुरि करतवत. 

सविवन्सयजनवांचव शर्कवस किवानेच होत असतो. म्हिनु श्रेष्ठवांनी 

सविवन्सयजनवांचव बशुद्धभ्रि करुन त्यवांनव आळिी, शनशककय करु नये. 

जो चवांगलव आह,े त्यवच्यव कवयवाची जगवलव गरज असते. म्हिनु 

भगर्तगीतेत श्रेष्ठवांची भशूिकव र् त्यवांचे कताव्य यवचचे ज्ञवन 

highlight केले आह.े  

 

अिांत्ां अिरां नवश्त नवश्त अिलुि ्और्षधि।् 

अयोग्यां परुुर्षां नवश्त योजकः तत् दलुाभः। 

 



अथवात िब्दवपवसनु सवशहत्य बनते, र्न्पशतपवसनु और्षधी, 

सांघटनेत िनषु्ट्यवचव उपयोग होतो. व्यथा कवांहीशह नसते. म्हिनु 

व्यर््थवपन यांत्िेत योजक (Orgoniser, Creative 

leadership)िहत्र्वचव असतो.  

 

"Personal leadership is the process of keeping your 

vision and values before you and aligning your life 

to be congruent with them. " 

- 

Stephen Covey 

 ********** 

  



 (११-४३) 

*********************** 

शपतवअशस लोक्य चरवचर्य 

 त्र्ि ्अ्य पजू्यि गरुुः गरीयवन ्

न त्र्िसिःअश्त अभ्यशधकः कुतो अन्सयो 

लोकत्ये अशप अप्रशति ्प्रभवर्ः।। 

************************* 

 

(११-४३)/१: 

"शपतवअशस लोक्य चरवचर्य 

 त्र्ि ्अ्य पजु्यि गरुुः गररयवन" 

 

"It is not in the stars to hold our Destiny but in 

ourselves. " 

-William Shakespeare 

 

जगवत अनेक तत्र्र्ेत्ते िवलते, िहवपरुुर्ष िवलेत. ज्यवांनी 

िवनर्जीर्नवचे ज्ञवन सवांशगतले र् िवनर्कल्यविवसवठी िोलवचे 

योगदवन केले . (िवनर्कल्यवि)यवच सांदभवात िनषु्ट्यजीर्नवची 



ओळख दिेवरी भगर्तगीतव एकिेर् (Unique asset)आह.े 

भगर्तगीतेत श्रीकृष्ट्िवलव अजुान िहवगरुु सांबोधतो, ज्यवची 

ओळख चरवचरवचव शपतव (सशृि अध्यि) अिी होते. यवच 

सांदभवात आचवया शर्नोबव भवर्ेंनी भगर्तगीतेलव "आई" सांबोधले 

होते. "पडतव, रडतव उचलनुी घेई।गीतवई िवऊली िविी।।" 

 

शपतवअशस लोक्य चरवचर्य 

 त्र्ि ्अ्य पजू्यि गरुुः गरीयवन ्

न त्र्िसिःअश्त अभ्यशधकः कुतो अन्सयो 

लोकत्ये अशप अप्रशति ्प्रभवर्ः।।(११-४३) 

 

िनषु्ट्य िरीरवचव भौशतक प्रर्वस जवितो. यव प्रर्वसवत व्यर्हवर 

जवितो. हव प्रर्वस सकवि (प्रवशि) असल्यविळेु िनषु्ट्य 

(पररिविभयविळेु) दःुखी होतो. िनषु्ट्य आदिा (Morality) 

धिाज्ञवन ऐकतो. यवच ऐकलेल्यव धिवाचव दवखलव अजुान ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी दतेो. प्रत्यिवत अजुान दःुख टवळण्यवसवठी 

यदु्ध न करिे ही शनर्ड करतो र् यव शनर्डीचव धिवािी कवांहीही 

सांबांध नसतो.  

 



अजुानवचे Intention चवांगले असते. तो जवितो, िनषु्ट्य 

प्रवशिसवठी, भोगैश्वयवासवठी कवया करतो र् यविळेु "िलव कवांही नको 

" ही भशूिकव घेतो. यवशिर्वय ही भशूिकव लोभी ठरेल. "लोभविळेु 

्र्जनवांची हत्त्यव " अिी यव कवयवाचे ्र्रुप शदसते, र् यविळेु ह े

कवया पवपकिा ठरते. अथवात यव प्रर्वसवत सकवि िवनशसकतव 

असते. धिा यव सांदभवातील सांियविळेु श्रीकृष्ट्ि धिवाची भशूिकव 

्पि करतवत. ्र्गवाची इच्छव असली तरी प्रर्वस सकवि असतो र् 

यविळेु कवयाशनिय दृढ नसतो असे भगर्तगीतव ्पि करत.े  

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।(२-४४) 

 

SELF AWARENESS यव सांदभवात सॉिेटीसने "Know 

Thyself हव सांदिे शदलव होतव. Self Awareness यव सांदभवात 

"िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलत असतो" हव सांदिे भगर्तगीतव दते 

आह.े िवगवात अडथळव (Adversity, Barrier) जविर्ले तर 

िनषु्ट्यवसिोर दोन Choice असतवत. १. अडथळव टवळुन चवलिे 

२. अडथळ्यवर्र उपवय करुन िवगा clear करिे. यवच Choice चे 

ज्ञवन नसल्यविळेु अजुान अडथळव टवळण्यवसवठी यदु्धच टवळतो. 

पि र्व्तर् श्र्कवरल्यवर्र यदु्ध करण्यविळेु दःुख नि कसे 

होईल? हव प्रश्न उपश्थत करतो.  

 



जोर्र धिवाचव सांबांध असतो, ्र्तःचे शनयतकवया ्र्धिा करिे 

यविळेु ्र्तःचव िवगा बनतो र् जवितो. र् कवयवाद्ववरे भशक्त घडते. 

धिाज्ञवन कवयवाचव शनिय करण्यवसवठी र्वपरवर्े ह ेज्ञवन भगर्तगीतव 

्पि करत.े शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी धिा, आदिा, ज्ञवन 

र्वपरिे ही पळर्वट ठरते. कवयाशनिय न होण्यवचे कवरि िनवची 

चांचलतव असते. यवच चांचलतेर्र िवत करुन कवयाशनिय करिे 

यवसवठी "िनोशर्ज्ञवन" यव सांदभवात बशुद्धयोग शनषे्ठचे िहत्र् 

भगर्तगीतव सवांगते.  

 

िनोर्ैज्ञवशनक िनवच्यव Functionig faculties 

(Consciousness) सवांगतवत. भगर्तगीतव िनोशर्ज्ञवन यव 

सांदभवातच िन, बशुद्ध, शचत्त, अहांकवर यव functioning faculties 

शिर्वय आत्िज्ञवन(अध्यवत्ि) सवांगते. िवश्वत जीशर्त तत्र्(चेतन, 

आत्िव)र् अिवश्वत दहे यवच ेज्ञवन शर्ज्ञवनवसह(सत, रज, ति 

प्रकृशत-परुुर्ष-परुुर्षोत्ति) ्पि करते. आत्िव-परिआत्िव, िेत्-

िेत्ज्ञ यवद्ववरे ईश्वर प्रकृशतचव अध्यि र् त्यवचव हृद्थवनी र्वस यवचे 

ज्ञवन ्पि होते. ह ेज्ञवन जविल्यविळेु िनषु्ट्यवचव िळु प्रर्वस 

(जीर्)आत्म्यवचव असनु त्यवलव िरीर ह ेसवधन यव इहलोकी 

शिळवले आह,े यव पवश्वाभशूिर्र हव प्रर्वस "ितृ्योिवां अितृांगिय" 

असव असतो. यव िवगवार्र असलेलव व्यशथत होत नवही. शनत्य 

शर्कवसिवगवार्र असतो.  



सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

जीर्निवगवाच्यव (दोन: ्र्धिा र् बशुद्धयोग- कवयवाचव 

दृढशनिय)शनष्ठव यवप्रिविे भगर्तगीतव ्पि करत.े 

बशुद्धयोगशनषे्ठिळेु िनषु्ट्यवचव जीर्निवगा "अितृत्र्वय कल्पते" 

असव असतो. अहांकवर िनवची एक Functioning faculty 

असल्यविळेु यवच अहांकवरवचव आश्रय िनषु्ट्यवलव प्रकृशतर्ि करते. 

ईश्वरवचव आश्रय अहांकवरवलव Replace करते र् िवगा अितृांगिय 

होतो, . यव िवगवात १. शनिायअशधकवर जवितो, र् कवयाशनिय 

करतो. २. सित्र्योगवने कवयारत असिे ही (फलत्यवग)भशक्त 

असते.  

 

भगर्तगीतव सोप्यव िब्दवत प्रकृशतचे Automation, अडथळव र् 

्र्तःचव िवगा ्पि करत.े  

*प्रकृशत : 

सदृिां चेिते ्र््यव प्रकृते ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

 

ज्ञवनी असलव तरी प्रत्यके िनषु्ट्य ्र्भवर्शनयत जगतो. िनषु्ट्यवलव 

जे जिते, तेच सहज कवया तो करीत असतो. ्र्तःचे 



सहजकवया/्र्भवर्शनयतकवया ही Strength असते, तर द्वांद्व 

िवगवातील अडथळव असतो. यविळेु प्रकृशतर्ि (िनोर्ि) असतो.  

*अडथळव: 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

यवच अडथळ्यवर्र उपवय म्हिजे Tiebreaker. ्र्धिा 

(Tiebreaker) ्र्तःचव िवगा अडथळवशर्रहीत करतो. यवच 

अनरु्षांगवने ्र्तःचव िवगा र् इतरवांचव िवगा यवसांदभवात भगर्तगीतव 

भवष्ट्य करत:े 

 

*्र्तःचव िवगा: 

श्रेयवन ्र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत ्। 

्र्धिे शनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः।।(३-३५) 

“I desire that there may be as many different persons 

in the world as possible; but I would have each one 

be very careful to find out and pursue his own way, 

and not his father’s or his mother’s or his neighbor’s 

instead. ” — Henry David Thoreau 

 



 

*************** 

(११. ४३)/२:"त्र्ि ्अ्य पजु्यि गरुुःगरीयवन ्" 

 

िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व त्यवच्यव (प्रकृशत)्र्भवर्वनसुवर चवल ुअसते. 

जगवत तो खपु ज्ञवन ऐकत असेल पि त्यवलव जे योग्य र्वटते तेच 

तो ग्रहि करतो, आपले लक्ष्य ठरशर्तो र् यवत्व चवल ुअसते. 

अिीच यवत्व चवल ुअसतव अजुानवलव सविवत ईश्वर भेटतो. ज्यवचव 

शिष्ट्य म्हिनु अजुान योग्य कवय? ह ेज्ञवन ऐकण्यवस तयवर होतो, तो 

सविवत ईश्वर आह ेम्हिनु ज्यवलव तो शित्(सखव) सिजतो, शित् 

सिजनुच अजवितेने त्यवचेिी िवलेल्यव र्वगिकुीत चकु िवली 

असेल तर ििवयवचनव करतो. र् गरुुश्रेष्ठ (िहवनगरुु) जविनु 

म्हितो,  

शपतवशस लोक्य चरवचर्य 

त्र्ि ्अ्य पजु्यि गरुुःगरीयवन ्।(११-४३) 

 

गरुु फवर तर जे सवध्य करवयचे आह ेत्यवसवठी िवगा दवखरे्ल पि 

येथे कोठे जवयचे ?(जीर्नवच ेलक्ष्य) र् कवां जवयचे? यवचेही ज्ञवन 

शिळते, जे अजुान जवित नव्हतव, र् तेथे कसे पोहोचवयचे यवचेही 



ज्ञवन शिळते. यवप्रिविे "गरुु" यव सांदभवात श्रीकृष्ट्िवची िहवन 

भशूिकव अजुान अनभुर्तो.  

 

*The great Inspirer: 

 

िनषु्ट्यवचे जीर्न त्यवच्यव जीशर्त तत्र्विळेु चवल ुअसते. यवच 

जीशर्त तत्र्वचे ईश्वरविी नवत ेअसते, जो ईश्वर यव सांपिुा सशृिचे 

सजृन करतो र् प्रर्तान करतो. यवच ईश्वरवप्रत त्यवचव जीर्नप्रर्वस 

असतो. हव प्रर्वस अनेक जन्सिवपवसनु चवल ुअसतो. यव जन्सिवत 

िनषु्ट्यिरीर त्यवलव प्रर्वसवचे सवधन शिळवलेले आह.े यवच ज्ञवनवचे 

अज्ञवन असल्यविळेु अजुान दःुखी होतो.  

जीर्नवत कवय शिळर्वयचे आहे?पैसव!भोगैश्वया!शकशता!पणु्य करुन 

्र्गागशत!यवच ्र्तःच्यव Belief system नसुवर अजुान शर्चवर 

करतो र् िलव कवांही नको असे सवांगनु, ्र्तःलव धिाज्ञवनी सांबोधनु 

यदु्ध्थळी िस्त्र खवली ठेर्तो.  

अजुानवचे धिाभवष्ट्य श्रीकृष्ट्ि िवांतपि(ेअडथळव न करतव) ऐकुन 

घेतवत र् त्यवलव पनुः दःुखी न करतव त्यवलव त्यवची खरी ओळख 

करुन दतेवत, अथवात प्रथि Verse िधनुच Inspire करतवत.  

अनवया जषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरि ्अजुान ।(२-२) 

 



तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठवलव अिव कशठि प्रसांगी िोह अिोभशनय आह.े 

ही भशूिकव नव धिवासवठी योग्य आह ेनव इहलोकी शकशताप्रद आह.े  

अजुान आपले भवर्नवत्िक शर्चवर व्यक्त करतो. धिाधरुरि गरुुां नव 

िवरुन शिळशर्लेले रवज्य रक्तवने िवखलेले रवहील. शिर्वय कोिवची 

बवज ुधिवाची हहेी कळत नवही. धिादृि्यव यदु्ध करिे योग्य असले 

र् ते शजांकले आशि दरे्वचे रवज्यही शिळवले तरी िविव िोक कसव 

नि होिवर, ह ेिलव अनवकलशनय आह.े म्हिनु यदु्ध करिवर नवही 

ही अजुानवची भशूिकव असते.  

अजुान यवच प्रश्नवत दोन प्रश्न उपश्थत करतो. योग्य कवय?हव 

धिवाचव प्रश्न र् व्यशक्तगत सखुदःुखवचव प्रश्न. र् एकवच दगडवने 

दोन्सही पिी िवरवरे् तसे एकच उत्तर श्रीकृष्ट्ि दतेवत. (किवाद्ववरे योग-

दःुखवन्सत) 

अजुानवच्यव Belief system नसुवर जीर्नवतील सखुवच्यव ज्यव 

सांकल्पनव असतवत, त्यवप्रिविे दःुखवर्र उपवय करु िकत नवही. 

अथवात त्यवचे जीर्नशर्र्षयक ज्ञवन अपिुा असते.  

िनषु्ट्यवलव सखु हरे् असते, पि दःुख नको असतवांनवही यतेे. 

दःुखवर्र उपवय करण्यवचे ज्ञवन नसेल तर जो (अजुानवप्रिविे 

िनसिवधवनवसवठी प्रज्ञवर्वद) उपवय करतो, तेंव्हव "ज्ञवनी" यव 

आशर्भवार्वतच प्रर्वस करीत असतो.  



जीर्नवत किा घडते. किवानेच िरीरयवत्व चवलते. किवानेच 

भोगैश्वया शिळशर्तो. किवानेच (जगतहीत सवध्य करुन) पणु्य 

शिळशर्तो. पि किवानेच योग(दःुखवन्सत) सवध्य होतो, हव शर्र्षय 

अजुानवलव नर्ीन असतो.  

िनषु्ट्य व्यर्हवरवत किा करतो, ह ेकिा जीर्नशर्कवसवचे सवधन 

असते. ह ेकिा िनषु्ट्य ्र्तःच्यव सखुवसवठी 

करतो?सिहुकल्यविवसवठी करतो?शक जगतहीतवसवठी 

करतो?यवचवच िध्य भगर्तगीतेने सवधलेलव आह.े अथवात ह ेकिा 

"अितृांगिय " यव िवगवार्रील असते. यव िवगवात बशुद्धयोगवचव 

आश्रय असतो. यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही. 

यवचसवठी ईश्वरज्ञवन, अध्यवत्िज्ञवन भगर्तगीतेत आलेले असले 

तरी " ज्ञवन" शनशककयतेच्यव सिथानवसवठी (सांियविळेु!) शक 

कवयवाचव िवगा शनशित करुन शर्कवसवसवठी? असव उलटसर्वल 

भगर्तगीतेने (अजुानवच्यव िवध्यिवतनु) जगवलव केलेलव आह!े 

*सांियवत्िव शर्नश्यशत। 

*ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्। 

*योगसांन्सय्त किवािां। 

****** 

  



(११-५४) 

*********************** 

भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्यां अहां एर्ां शर्धःअजुान। 

ज्ञवतुां द्रिुां च तत्रे्न प्ररे्िुां च परांतप।। 

************************* 

(११. ५४): 

"भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्यां अहां एर्ां शर्धःअजुान" 

 

जीर्न जगत असतवांनव िनषु्ट्यवलव कवयवात सांिय आलव र् शनशककय 

िवलव तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी "ज्ञवन"र्वपरतो, 

म्हिनु सर्ाप्रथि "ज्ञवन" हव शर्र्षय भगर्तगीतते आलव.  

 

ज्ञवन:ज्ञवनी(िवगवाचे ज्ञवन असलेलव) शर्श्ववसवने (कवयारत असतो) 

िवगा चवलतो. म्हिनु "ज्ञवनवचव कवयवािी सांबांध" हव शर्र्षय 

उपश्थत िवलव.  

 

किा :आशथाक(भौशक्तक) शर्कवस र् कवया यवांचव सांबांध िनषु्ट्य 

जवितो. सखुवसवठी प्रवशि हव शर्र्षय जवितो. यव आधवरवर्र दःुख 

टवळण्यवसवठी अजुान म्हितो, िलव कवांही नको!यव आधवरवर्र 



"कवया र् सखु यवांचव सांबांध " अथवात "कवयवाद्ववरे सखु "हव शर्र्षय 

उपश्थत िवलव.  

 

भशक्त:िवश्वत सखु यव सांदभवात दःुखवने शर्चशलत न होिे अथवात 

दःुखवन्सत िशक्त यवसवठी योग हव शर्र्षय आलव. म्हिनु कवयवाद्ववरे 

योग शर्र्षय आलव. यवचसवठी कवयवाद्ववरे भशक्त यव अनरु्षांगवने ईश्वर, 

अध्यवत्ि हव शर्र्षय उपश्थत िवलव.  

 

अजुानवलव श्रीकृष्ट्िवने(ईश्वरवच)े प्रत्यि शर्श्वरुपदिान शदले. यवांत 

र्तािवनवतील ईश्वरवची प्रर्शृत्त(भशूिकव) दिाशर्ली, र् अजुानवलव 

्र्तःची Destiny सिजली. यव रुपवबद्दल श्रीकृष्ट्ि म्हिवले,  

दरे्लोकसदु्धव जे (र्तािवन)शर्श्वरुप पवहण्यवस सदव उत्सकु 

असतवत, ते दिान दलुाभ असले तरी िनषु्ट्यलोकवांत अनन्सयभशक्तने 

ह ेरुप जवििे िक्य आह.े ही भशक्त करण्यवचे िनषु्ट्यवसवठी प्रयोजन 

कवय? हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्यां अहां एर्ां शर्धःअजुान।(११-५४) 

 



अथवात सखुवचव िवगा यवसवठी "कवयवाद्ववरे भशक्त" ह ेज्ञवन उपलब्ध 

िवले. यवप्रिविे सखुी जीर्नवच्यव िवगवात ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांची 

भशूिकव भगर्तगीतेने ्पि केली आह.े  

 

जीर्नवच्यव िवश्वत शर्कवसवचव िवगा : 

 

 शर्कवसिवगवात कवयवातील सांिय ज्ञवनवने छेदल्यव जवते. ईश्वर 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े म्हिनु िवश्वत शर्कवसवचव िवगा 

"ितृ्योिवां अितृांगिय" (अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे) असव होतो. 

यव िवगवार्र कवयवाद्ववरव ईश्वरवची भशक्त घडते.  

 

*चवांगलेपिवचव पढुवकवर: 

अजुान दःुखवने शर्चशलत िवलव. त्यवलव "चवांगलेपिव" यवसांबांधी 

सांिय आलव र् शनशककयतव पत्करली. ही भशूिकव "चवांगलेपिव" 

सांदभवात अज्ञवन ठरते. िवश्वत सखु(दःुखवने शर्चशलत न होिे) र् 

चवांगलेपिव यवांचव जीर्निवगवात सांबांध दिाशर्तवांनव ईश्वरभशक्तचे 

िहत्र् ्पि केले.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 



ज्ञवनी(श्रेष्ठ)दःुखवने िवगवात शर्चशलत न होतव चवांगलेपिवचव 

पढुवकवर (To lead) ्र्तःचव ्र्धिा जविनु घेतो. दृढशनियी 

असतो.  

*्र्धिा: सिशपात भवर्वने कवया करिे.  

सिहुवतील शनयतकवया ्र्तःचव ्र्धिा जविनु श्र्कवरतो.  

*शनिाय : शनिाय अशधकवर जवििे र् कवयवाद्ववरे योगवसवठी 

कवयवाचव दृढशनिय करिे.  

 

 

 ****** 

 

(११. ५४) : 

"ज्ञवतिु ्द्रिुां च तत्त्रे्न ्प्ररे्िुां च परांतप " 

(Higher level of consciousness ) 

 

१. Level of consciousness 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य ्र्भवर् प्रकृशतनसुवर जगतच असतो. यव 

पवतळीर्र सकवि िवनशसकतव असल्यविळेु दःुख, भय अनभुर्तो.  



"No problem can be solved from the same level of 

consciousness that created it. " 

Albert Einstein 

 

जगवत शर्शर्ध धिा आहते. आपवपल्यव धिवाप्रिविे ईश्वर िवनत 

असले तरी ते ईश्वरश्रद्ध म्हिुनच ओळखल्यव जवतवत. चवांगले 

असले तरी सर्ाच लोक (चवाॅं ांगले असोत, धवशिाक असो र्व 

ईश्वरश्रद्ध असोत) व्यर्हवरवत जगत असतवत. ही सकवि 

िवनशसकतेची level असते.  

 

दसुरी िहत्र्वची level शनष्ट्कवि किवाची असते. हीच अध्यवत्ि 

level/Higher consciousness/श्रेष्ठत्र्वची असते. यवर्रच 

भगर्तगीतेने शनशित भवष्ट्य केले आहे.  

 

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 

 

अथवात र्रची level म्हिजे ईश्वर िनषु्ट्यवच्यव िवध्यिवतनु कवया 

करुन घेतो ही ्र्तःची प्रत्यि अनभुशुत असते. यवचसवठी 

अनन्सयभशक्त, बशुद्धयोग, शनष्ट्कवि किािवस्त्र इ. िब्दप्रयोजन आह.े  



 

अथवात भगर्तगीतव जीर्न जगण्यवच्यव केर्ळ यवच दोन Level 

र्र भवष्ट्य करते.  

 

२. Herd vs. Master mentality : 

"The human race is a herd. Here we are, unique, 

eternal aspects of consciousness with an infinity of 

potential, and we have allowed ourselves to become 

an unthinking, unquestioning blob of conformity 

and uniformity. A herd. Once we concede to the 

herd mentality, we can be controlled and directed by 

a tiny few. And we are. " 

David Icke 

(David Vaughan Icke is an English conspiracy 

theorist . Believes in  

kundalini activating chakras-energy centres, 

triggering a higher level of consciousness. ) 

 

सशृिचव अध्यि ही ईश्वरवची ओळख आह.े त्यवचवच अांि 

िनषु्ट्यवच्यव हृदयवत जीशर्त तत्र्रुपवने र्वस करीत आह.े अतः 



Higher level of consciousness activation लव 

भगर्तगीतव बशुद्धयोग सांबोधते.  

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।...  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

 

यव पवतळीर्र "अितृत्र्वय कल्पते" हव जीर्नशर्कवसवचव िवगा 

बनतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. कवयवाचव एकशनिय 

असतो. कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त अथवात अनन्सयभशक्त घडते. शकां र्व 

ईश्वरवचे कवया ईश्वरवलव सिशपात करतो.  

 

भक्त्यव त ुअनन्सययव िक्यां अहां एर्ां शर्धोअजुान। 

ज्ञवतुां द्रिुां च तत्त्रे्न प्ररे्िुां च परांतप।। 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

सवर : 

व्यर्हवरवत (जीर्नयवत्व) किा घडते. अध्यवत्िवत (Spiritual 

journey) ईश्वरभशक्त घडते. Consciousness च्यव यव दोन 

पवतळी ठरशर्ल्यव तर Lower consciousness र्र व्यर्हवर 



असतो. यवांत सकवि कवया/इच्छवपशुतासवठी कवया घडते. तर 

Higher consciousness च्यव पवतळीर्र ईश्वर िनषु्ट्यवच्यव 

िवध्यिवतनु कवया करर्नु घेतो ह ेभगर्तगीतव दिाशर्त आह.े  

 

िनषु्ट्यवलव यव अशनत्य, दःुखिय(अशनत्यां असखुां लोकां ) जीर्नवची 

ओळख दरे्नु जीर्नशर्कवसवचे शनशित ज्ञवन सवांगण्यवसवठी 

श्रीकृष्ट्िरुपवने ईश्वरवचे अर्तवरकवया आह.े यवचरुपवने ज्ञवन 

जगवसिोर आले.  

 

("ज्ञवतुां द्रिुां च तत्त्रे्न प्ररे्िुां च परांतप") 

 

 ********** 

  



 (११-५५) 

*********************** 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।। 

************************* 

 

(११-५५)/१ : "ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः" 

 

उपरोक्त सांदिे िनषु्ट्यवची सकवरवत्िक भशूिकव यव सांदभवात आह.े  

 

"नकवरवत्िक शर्चवर सकवरवत्िक शर्चवरवत बदलर्व " यव 

सांदिेवची िनषु्ट्यवलव ओळख असते. शर्चवरवचव पररिवि 

िनषु्ट्यवच्यव कवयाशर्र्षयक भशूिकेर्र असतो. जगण्यवतनु शर्चवर 

Conditioned िवलेले असतवत. म्हिनु यवच शर्चवरबदलवसवठी 

प्रशियव आर्श्यक असते. भगर्तगीतव यवच भशूिकेची र् 

प्रशियेची ओळख करुन दतेे.  

 

अजुानवलव शनयतकवयवात सांिय असतो. पि ह ेर्व्तर् hide करुन 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो. ही नकवरवत्िक 



भशूिकव आह,े ह ेभगर्तगीतव दिार्नु दतेे. र् यवच भशूिकेचे 

सकवरवत्िक भशूिकेत Transformation करण्यवसवठी 

भगर्तगीतेने ज्ञवन उपलब्ध करुन शदले.  

 

किा यव सांदभवात शर्चवरवची नकवरवत्िक भशूिकव र् सकवरवत्िक 

भशूिकव(Negative & Positive Personality) यवांशतल भेद 

जवििे आर्श्यक असते. एकवसवठी(नकवरवत्िक) किवात सांिय 

असतो, भय असते, तर दसुर् यवसवठी(सकवरवत्िक) किा 

Exercise(योगवसवठी) असते. एकवसवठी अडचि adversity 

असते, दसुर् यवसवठी Opportunity असते.  

 

किवात सांिय असतो तेंव्हव िनषु्ट्य (शनशककयतेलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी) सिथानभवष्ट्य करतो, यवसवठी तो शर्शर्ध 

Polarity/Dualityचव (िविे-तिुचे, चवांगले-र्वईट, धिा-अधिा, 

योग्य-अयोग्य, पवप-पणु्य इ. ) उपयोग करतो. ही किा यव सांदभवात 

नकवरवत्िक भशूिकव ठरते. यवलवच भगर्तगीतते प्रज्ञवर्वद म्हटले.  

 

किा यव सांदभवात शर्चवरवची सकवरवत्िक भशूिकव म्हिजे कवयवाचव 

आत्िशर्श्ववस, योग्य हव शर्श्ववस, यिवचव शर्श्ववस, कल्यविवचव 



शर्श्ववस असे सांदभा येतवत. र् यवच भशूिकेचे दिान 

शर्श्वरुपदिानयोगवत आह.े  

 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।(११-३३) 

War is won in the mind.  

 

सशृिचि किवाने प्रर्शतात असते. यव सशृित किा घडत आह.े 

िधिविी फुलवतनु परवग घेते. फुलवचे बीजवत रुपवांतर 

होते(शनसगवालव सहकवया). िध शनशिाशतप्रशियेत सिहुवत सहकवया 

होते. यवप्रिविे िधिविीचे किा ्र्तःसवठी (्र्वथा), 

सिहुवसवठी(परिवथा), शनसगवासवठी- िवनर्वसवठी (िवश्वत कल्यवि) 

अथवात िधिविीचे कवया ईश्वरवचे कवया ठरते. यव प्रशियते कवया 

घडिे िहत्र्वचे असते. कोि किवसवठी करतो ही िनषु्ट्यवची 

व्यशक्तगत िवनशसकतव असते. शर्श्वरुपदिानयोगवत यवचेच दिान 

आह.े (रुतेअशप त्र्वि ्न भशर्ष्ट्यशन्सत सरे्।)त ुकेले कवय शकां र्व न 

केले कवय, कवया घडिवर! 

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 



"Worship is a way of seeing the world in the light of 

God. " 

 Abraham Joshua Hesche 

********** 

 

(११. ५५)/२:"शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्" 

 

"The world is starving for a new spiritual truth - a 

truth that works in sustaining life, not a truth that 

brings an end to life. " 

Neale Donald Walsch 

 

व्यवर्हवररक ्पधेत उतरलेल्यव जगवलव िवांशतची गरज असते. 

यवसवठी अिव िवांशतची गरज असते जी िवांशत पर्पर जीर् 

घेण्यवसवठी नवही तर " शर्श्ववचे जीर्न" जगर्ण्यवसवठी असेल. 

यवच आिेने सांपिुा जग भवरतवकडे पहवत आह ेजेथे 

शर्श्वकल्यविवचे, शर्श्विवांशतच ेज्ञवन जन्सिवलव आले. यवच 

पवश्वाभशूिर्र शर्श्ववचव सद्य यव नवत्यवने भगर्तगीतेची िहवनतव 

जविनु घिेे आर्श्यक िवले आह.े  



 

"िजहब नही शसखवतव आपसिे बैर रखनव" धिा सांदभवात असे 

घोर्षर्वक्य आह.े भगर्तगीतव सांदिे दतेवांनव सवांगते,  

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर् ।।(११-५५) 

 

अधिवाचे शनिुालन करण्यवसवठी धिवाचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि 

करते. कोित्यवही धिा्थवपनेचे िळु ज्ञवनच शर्ज्ञवनवसह 

भगर्तगीतव सवांगते. र् ज्यवलव धिा म्हिते, त्यवचव उल्लखे िवश्वत 

धिा(गिुवतीत), अितृधिा (परुुर्षोत्तियोग), रवजधिा(अनन्सययोग) 

यवप्रिविे भगर्तगीतेत आह.े यवलव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर आह.े 

म्हिनुच "सर्ाधिवान ्पररत्यज्य " असे भवष्ट्य भगर्तगीतेन ेकेलेले 

आह.े  

 

यव (िवश्वत)धिवाचव चवांगलेपिविी सांबांध आहचे, पि यवच 

चवांगलेपिविळेु अजुान यदु्ध्थळवर्र दःुखी होतो. र् त्यवचेसिोर 

Tie शनिवाि होतो. र्तािवनश्थतीतील त्यवची िवनशसकतव हव Tie 

सोडर् ुिकत नवही.  

 



"The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking we were at when we 

created them. " 

~ Albert Einstein 

 

र्तािवनवतील त्यवची िवनशसकतव व्यवर्हवररक(प्रवशिसवठी कवया) 

असते. यवच िवनशसकतेिळेु तो "िलव शनशित कवय हर्े?"यवचव 

आढवर्व घेतो र् कवांहीच नको तर यव यदु्धकवयवासवरखे घोरकिा 

किवलव? असे conclude करतो. आपि योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी (तो जवित असलेल्यव)धिाज्ञवनवचव र्वपर करतो.  

व्यवर्हवररक िवनशसकततेील यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले आह.े 

यव िवनशसकतेिळेु शकतीही िहवन ज्ञवन जगवत असले तरी िनषु्ट्य 

(सिथानवसवठी) आपल्यव पवतळीपयांत त्यवलव (खवली) खेचतो. 

कवरि कोित्यव बवजनेु आपले भवष्ट्य बोलवयचे आह,े ह ेआधीच 

ठरले असते. जगवत जे श्रेष्ठ शर्श्वपरुुर्ष िवलेत, ज्यवांनी जगवतील 

अांधवर दरु करण्यवसवठी िहवन सांदिे शदलेले असतवत, पि 

त्यवांनवही यव (व्यवर्हवररक ) िवनशसकतेने एखवद्यव शर्शिि सिहुवत 

बांशद्त केले असते. र् अप्रत्यिपिे हव त्यव शर्श्वपरुुर्षवचव 

अर्िवनच ठरत असतो. र् सत्य /ज्ञवन िनषु्ट्यवपयांत पोहोचतच 

नवही. यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतेचव शर्र्षय िहत्र्वचव ठरतो.  



 

"उच्च िवनशसकतचेी धवरिव".  

 

अजुानवलव जी अडचि(कि) जविर्ते ती त्यवलव शर्कवसवची 

(उच्च िवनशसकतव) सांशध असते. यवच रह्यवचे त्यवलव अज्ञवन 

असते. उच्च िवनशसकतचे्यव धवरिेसवठी श्रीकृष्ट्ि म्हितवत,  

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

उच्च िवनशसकतव "श्थतप्रज्ञ", दरै्ीगिु सांपशत्त यवद्ववरे भगर्तगीतव 

्पि करत.े जगवतील श्रेष्ठ परुुर्ष यवच िवनशसकतेिळेु श्रेष्ठ ठरतवत.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

अथवात उच्च िवनशसकतव धवरि होण्यवसवठी "अितृत्र्वय कल्पते" 

हव जीर्निवगा असतो. यव िवगवार्र जीर्नयवत्व होण्यवसवठी 

बशुद्धयोग असतो. (ईश्वरकृपव) 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

******००० 

  



  

 

भगवदगीता 

 

 

 

 

 

अध्याय १२. भतियोग 

  



अध्यवय १२. भशक्तयोग 

 

भशक्तयोग हव बवरवर्व अध्यवय एकव शर्िेर्ष टप्प्यवर्र आलेलव 

आह.े यवलव आतवपवर्ेतोच्यव ज्ञवनवचे सवर म्हितव येईल. तर 

भशक्तयोग हव पशुढल ज्ञवनवचे प्रव्तशर्कही ठरते. यवच सांदभवात 

िरीरयांत् र् जीर्नवच्यव शर्कवसयवते्तील िनोरै्ज्ञवशनक ज्ञवन पढेु 

सरुु होत ेज्यवद्ववरे जीर्नवचव रवजिवगा ठरशर्िे सलुभ होते.  

 

जीर्नवांत यि्र्ी व्हवरे्, जीर्नप्रर्वस सखुवचव व्हवर्व यवसवठी 

आपि सर्ा जगत आहोत. प्रत्यिवत जीर्निवगवात योग्य-अयोग्य 

हव प्रश्न शनिवाि िवलव तरी आपल्यवसवठी जे योग्य आहे, त्यवचीच 

आपि शनर्ड करीत असतो. र् आपलव प्रर्वस सरुु ठेर्तो. यव 

प्रर्वसवत कधी असे प्रश्न र् भवष्ट्य आपि बोलत असतो, जि ुतेच 

आपल्यव अिवांतीचे कवरि आहते. र् जे प्रत्यिवत करीत असतो, 

त्यवचे सिथान करतो. अिवच भवष्ट्यवतनु शर्चवरसरिी बनत असते. 

व्यशक्तित्र् बनत असते.  

 

जसे प्रश्न आपल्यव िनोशर्श्ववत शनिवाि होतवत, तसवच प्रश्न 

अजुानवच्यव िनवत शनिवाि िवलव. र् तो जे भवष्ट्य बोललव, त्यवलव 

अनसुरुन त्यवचेिी श्रीकृष्ट्िवांनी सांर्वद सवधलव. यवतनु अजुानवलव 



प्रश्न सचुलेत . यव प्रश्नवचव आदर करुन श्रीकृष्ट्िवांनी अजुानवचे 

सिवधवन होईल असे सशर््तर भवष्ट्य केले. यव ससुांगत सांर्वदवतनु 

भगर्तगीतवरुपी िवनर् र् िवनर्तव शर्कवसवचे सांपिुा ज्ञवन 

जगवसिोर आले.  

 

अजुानवच्यव प्रश्नवचे िखु्य लक्ष्य यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य ह े

होते. ईश्वरवचे शर्श्वरुप ज्ञवन कळल्यवर्र यदु्ध करिे ही आपली 

Destiny आह.े ह ेसत्य कळले. आतव जे कवया योग्य म्हिनु 

करवयचे, त्यवांत त्यवलव पिुा सिवधवन अनभुर्वयचे होते. यवसवठीच 

त्यवलव जीर्नप्रर्वसवतनु भशक्त सवधवयची होती. आतव त्यवचे सिोर 

दोन प्रकवरचे ईश्वर होते . एक सविवत ईश्वरवचे िवनर्ी ्र्रुप 

श्रीकृष्ट्ि(Form) तर दसुरे ज्ञवनवने जविवयचव अव्यक्त 

(Formless)ईश्वर .  

 

श्रीकृष्ट्िच ज्ञवनवचे अशधकवरी, िहत ्गरुु आहते, पजुशनय आह े

यवची त्यवलव खवत्ी िवली. र् त्यवलव श्रीकृष्ट्िवच्यव भवष्ट्यवचव 

आदर करिे अिक्य नव्हते. पि तो ही िवनर् होतव. त्यवलव सांपिुा 

सिवधवन करुन घ्यवयचे होते. म्हिनु प्रश्न करतो, कोिवची 

भशक्त(सगिु/शनगुाि) श्रेष्ठ होईल अथवात यवद्ववरे कोि श्रेष्ठ भक्त ठरेल 

यवची प्रत्यि शर्चवरिव करतो.  



 

यवप्रश्नवचे उत्तर पशुढल चवर टप्प्यवतनु येते.  

१. कृष्ट्ििय भशक्त(Krishna Consciousness) 

२. अव्यक्तवची सवधनव(अव्यक्त आसक्त चेतसवि ्) 

३. किवाद्ववरे अनन्सयभशक्त 

४. शप्रयभक्त र् त्यवची िवनशसकतव 

 

अव्यक्त सवधनेत श्थत असलेलव सित्र्दृशि र् सर्ाभतूशहतेरतवः 

हव जगत ्कल्यविभवर् धवरि करतो.  

 

स शनयम्यइांशद्रयग्रविां सर्ात्सिबदु्धयः। 

ते प्रवप्नरु्शन्सत िविेर् सर्ाभतूशहतेरतवः।।(१२-४) 

 

अव्यक्तवची सवधनव दहेधवरी िनषु्ट्यवलव कशठि प्रयवसवने सवध्य 

होते. परांत ुहीच भशक्त किवाद्ववरे अनन्सयभशक्तद्ववरव सलुभतेने सवध्य 

होते. यवचे शर्र्रि पशुढल टप्प्यवांत केले.  

 

१. "िशयएर् िन आधत््र् िशय बशुद्धां शनरे्िय" 

 



ईश्वरवचे ज्ञवन जविनु ईश्वरवचे ठवयी िन श्थर करिे र् बशुद्धलव 

ईश्वरज्ञवनविी जोडुन(बशुद्धयोग) जीर्नप्रर्वस ईश्वरशप्रत्यथा करिे.  

 

२. "अभ्यवसयोगेन ततो िवि ्इच्छव आिुां धनांजय।" 

 

ईश्वरवचे ठवयी शचत्त श्थर िवले नवही तर, अभ्यवसयोगवद्ववरे 

ईश्वरप्रवशिसवठी अभ्यवस (Practice) करिे.  

 

३. "िदथाि ्अशप किवाशि कुर्ान ्शसशद्धां अर्वप््यशस।" 

 

असव अभ्यवस सवधिे तलुव िक्य िवलव नवही तर जे त ुकिा करतो 

ते ईश्वरशप्रत्यथा करुन ईश्वरवलव सिशपात करिे. (आपले शनयतकवया 

ईश्वरवचे कवया जविनु, ्र्तःलव शनशित्त सिजनु ईश्वरसिशपात करिे. 

) 

 

४. "कतुाि ्ित ्योगि ्आशश्रतवः" 

 

असे सिपाि िक्य िवले नवही तर तलुव कवयवाचव शनिय करण्यवचव 

अशधकवर (शनिायअशधकवर)आह,े यव अशधकवरवचव र्वपर करुन 



कवयवाचव शनिय कर र् योग्थर्शृत्तने कवयवाद्ववरे सित्र्योग सवध्य 

होण्यवसवठी फलत्यवग कर. )(पररिविभयवने व्यशथत न होतव 

सित्र्योग सवध्य िवल्यविळेु भयिकु्त होतो. ) 

 

यव सर्ा प्रशियविध्ये(फल)त्यवग सर्ाश्रेष्ठ ठरतो. यविळेु परि ्

िवांतीचव लवभ होतो.  

 

श्रेयो शह ज्ञवनि ्अभ्यवसवत ्ज्ञवनवत ्ध्यवनि ्शर्शिष्ट्यते। 

ध्यवनवत ्किाफलत्यवगः त्यवगवत ्िवांशतः अनन्सतरि ्।।(१२-१२) 

 

*शप्रयभक्त 

 प्रेि, जगत ्कल्यविभवर्, शर्चशलत न होिे यवसवठी सित्र्दृशि, 

सर्ाभतूशहतेरतवः, सिदःुखसखुांधीरां ह ेिब्द भक्तसांदभवात रे्ळोरे्ळी 

आलेले आह.े यवचेच सशर््तर शर्र्रि शप्रयभक्त सांदभवात केले.  

 

अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च । 

शनिािो शनरहांकवरः सिदःुखसखुः ििी।।(१२-१३) 

************ 

  



अध्यवय १२- िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

(१२-१): 

"ये च अशप अिरां अव्यक्तां  तरे्षवां के योगशर्त्तिव?" 

(१२-२) : 

"श्रद्धयव परयव उपेतवः ते िे यकु्ततिव ितवः" 

(जीर्नवचव सर्ाश्रेष्ठ सां्कवर) 

(१२-४): 

"ते प्रवप्नरु्शन्सत िविेर् सर्ाभतूहीतेरतः " 

(ईश्वरविी जोडि)े 

१२. ५ :"क्लेिो अशधकतर तेर्षवां अव्यक्तवसक्त चेतसवि ्! 

१२. ६/१ : "ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः" 

(१२-६)/२: 

"अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते" 

(How to get Higher Mind working for you) 

१२. ७ :"तेर्षवां अहां सिदु्धतवा ितृ्यसुांसवरसवगरवत"् 

१२. ८ : 

" िय्येर् िन आध्त्र्ां िशय बशुद्धः शनरे्िय" 

(शनत्य ईश्वरवचव आश्रय) 



(१२-९): 

" अथ शचत्तां सिवधवतुां न िक्नोशर्ष िशय श्थरि?्" 

(Alternatives.. to connect with God) 

१२. १०/१: 

"अभ्यवसेअशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्" 

१२-१०/२ : 

"िदथाि ्अशप किवाशि कुर्ान ्शसशद्धि ्अर्वप््यशस" 

(शसशद्ध:िशक्तची सवधनव:सखुी जीर्न) 

(१२-११): 

"अथ एतद ्अशप अिक्तोअशस कतुां िद ्योगांआशश्रतः" 

(सखुवची सवधनव) 

१२. १२:"त्यवगवत ्िवांशतां अनांतरि ्" 

१२-१३/१:"अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च" 

 (१२-१३)/२: 

"शनिािो शनरहांकवरः सिदःुखसखुः ििी" 

( अिवश्वतविी Detachment) 

(१२-१४)/१ : 

" सांतिुः सततां योगी यतवत्िव दृढशनियः" 



(State of Growth mindset) 

(१२-१४)/२ : 

"यो िद ्भक्तः स िे शप्रयः" 

(१२-१५) : 

" य्िवत ्न उशद्वजते लोको लोकवत ्न उशद्वजते च यः" 

(Detached :िकु्त िनषु्ट्य) 

(१२-२०): 

"ये त ुधिां अितृां इदां यथव उक्तां  पयुापवसते" 

 (िवश्वत शर्कवसवचव ्र्तःचव िवगा) 

  ****** 

  

  



(१२-१) 

************************* 

एर्ां सतत यकु्तव ये भक्तवः त्र्वां पयुापवसते। 

ये च अशप अिरां अव्यक्तां  तेर्षवां के योगशर्त्तिव।। 

************************* 

 

(१२-१): 

"ये च अशप अिरां अव्यक्तां  तरे्षवां के योगशर्त्तिव?" 

 

भगर्तगीतेत अजुानवचव प्रश्न र्तािवनवत शनशित शनिाय 

घेण्यवसवठी(Determination) असतो. आपल्यव 

शनयतकवयवानसुवर(Committed) यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य 

यवचव शनशित शनिाय अजुान करु िकत नवही यविळेु सरळ दःुख 

टवळण्यवसवठी यदु्ध न करिे योग्य सिजतो. पि जेंव्हव ही भशूिकव 

अयोग्य आह ेह ेश्रीकृष्ट्ि सवांगतवत, तेंव्हव दःुखदवयी यदु्ध करिे 

योग्य कसे?हव प्रश्न करतो. यवच प्रश्नवत भगर्तगीतेचे उत्तर असते. 

दःुखवर्र िवत करण्यवसवठीच (कवयवाद्ववरे) ईश्वरभशक्त भगर्तगीतव 

सवांगते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 



 

शनशितच भगर्तगीतते ईश्वरवचव सांदभा आलेलव आह.े 

सगिु(िनषु्ट्यरुप) र् शनगुाि(अव्यक्त ज्ञवन) यवतील भेदही 

भगर्तगीतव ्पि करते. र् जीर्नशर्कवसिवगवात अव्यक्त ईश्वरवची 

भशक्त यवचे िहत्र् ्पि करते.  

कवङ्कितः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तव।(४-१२) 

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनरु्षीं तनुां आशश्रति।् 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो िि भतूिहशे्वरि ्।।(९-११) 

 

यवच सांदभवात कोिती भशक्त(सगिु शक शनगुाि) श्रेष्ठ?हव प्रश्न अजुान 

करतो.  

एर्ां सतत यकु्तव ये भक्तवः त्र्वां पयुापवसते। 

ये च अशप अिरां अव्यक्तां  तेर्षवां के योगशर्त्तिव।।(१२-१) 

 

(दहेर्वन)िनषु्ट्यवलव अव्यक्तवलव आसक्त असिे कशठि प्रयवसवने 

िक्य असते. म्हिनु जीर्नशर्कवसवत कवयवाचे िहत्र् जविनु 

कवयवाद्ववरे भशक्त(सिपाि, फलत्यवग) यवचे रह्य भगर्तगीतव ्पि 

करते. यवचसवठी अव्यक्त ईश्वरवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह(प्रकृशत-परुुर्ष, 

िेत्-िेत्ज्ञ) जविनु जीर्नशर्कवसवचव िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" 



होतो. यवच िवगवार्र ्र्धिवाचरि(सिपाि), Determination 

(फलत्यवग) यवचे िवस्त्र भगर्तगीतव ्पि करते.  

 र्तािवनवत जिी िवांशत हर्ी, श्थरबशुद्ध हर्ी ह ेिनषु्ट्य जवितो. 

तसेच Determination चे सां्कवर हरे्. यवच सांदभवात 

श्थरबशुद्धचे िहत्र् भगर्तगीतव सवांगते र् शर्चशलत होिे र् श्थर 

असिे यवतील भेद ्पि होतो.  

"त्यवगवत ्िवांशतां अनांतरि ्"(१२-१२) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

 

 शनिायअशधकवर िनषु्ट्यवचव( Bornfree)जन्सिशसद्ध अशधकवर आह े

ही ्र्वतांत्र्यवची जवगशृत भगर्तगीतव करते. जीर्नवत प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी, शर्कवसवसवठी िनषु्ट्यवलव शनिाय घ्यवर्व लवगतो. 

कवयवाचव शनिाय घेतवांनव िनषु्ट्यवचव ्पि हते ु(purpose, want) 

असतो. यविळेु पररिवि (Consequences) त्यव कवयवाचव 

अशर्भवज्य भवग असतो. यिवची इच्छव असते पि अपयिवचे, 

दःुखवचे भय असल्यविळेु कवयवाचव एकशनिय(Determination) 

होत नवही. यवच Determination सवठी भगर्तगीतव शनष्ट्कवि 

किवाचे प्रयोजन सवांगते.  

 



किवाच्यव फलशसशद्धसवठी दरे्तवभशक्त(सगिु) िनषु्ट्य जवित 

असतो. ईश्वरवच्यव सगिु भशक्तिध्ये ईश्वरश्रद्धव ही Strength 

असते. यवच ईश्वरश्रद्धेचव उपयोग जीर्नशर्कवसवत (शनष्ट्कवि कवया) 

होण्यवसवठी भगर्तगीतव ईश्वरवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह सवांगत आह.े यव 

ज्ञवनविळेु व्यवर्हवररक िवगा(सकवि कवया) "अितृत्र्वय कल्पते" 

यव शर्कवसवच्यव िहविवगवार्र Transform होतो र् सित्र्योगवने 

कवया करिे यवचे (शनभाय, दःुखिकु्त) िहत्र् जवितो. 

्र्धिवाचरिवचे (सिपाि) िहत्र् जवितो.  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयतेिहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

 

 

 ****** 

  

  



(१२-२) 

************************** 

िशयआरे्श्य िनो ये िवां शनत्ययकु्तव उपवसते। 

श्रद्धयव परयव उपेतवः ते िे यकु्ततिव ितवः।। 

************************** 

 

(१२-२) : 

"श्रद्धयव परयव उपेतवः ते िे यकु्ततिव ितवः" 

(जीर्नवचव सर्ाश्रेष्ठ सां्कवर) 

यकु्त-अयकु्त: 

भगर्दगीतेत सां्कवर यव अथवाने यकु्त र् अयकु्त यव िब्दवच े

प्रयोजन आह.े सां्कवरीत नसलेलव(अयकु्त) अिवांत असतो.  

नवश्त बशुद्धयुाक्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवशन्सतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।।(२-६६) 

यकु्त शनष्ट्कवि किवाचे सां्कवर असलेलव तर अयकु्त सकवि कवयारत 

असतो.  

 यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि।् 

यकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 



यकु्त ही िवनशसकतवच बनते, तेंव्हव ही िवनशसकतव शनष्ट्कवि किा 

करिवरव अथवात कवयवाचव एकशनिय (Determination) 

असलेलव होतो.  

बशुद्धयकु्त, योगयकु्त, बशुद्धयोग : 

ज्यव बशुद्धने सित्र् सवधलेले(श्थरत्र्) आह ेअिव बशुद्धलव 

बशुद्धयकु्त ह ेसांबोधन आह.े यवचिळेु कवयवाचव एकशनिय 

होतो(द्वन्सद्विकु्त)  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभेसकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

 जो किवातनु योग सवध्य करतो त्यवलव योगयकु्त सांबोधन आह.े 

येथे आत्िर्ि (शजतवत्िनः) असतो. सशृतने शर्चशलत होत नवही.  

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन ्। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ु'योगयकु्तो' भर्वजुान।।(८-२७) 

अव्यक्त ईश्वरवचे(सशृिचव अध्यि) ज्ञवन जविनु त्यवची भशक्त 

घडण्यवसवठी "अितृत्र्वय कल्पते" हव जीर्नशर्कवसवचव िवगा 

बनतो, तो बशुद्धयोग.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते। (१०-१०) 

 "यकु्ततिव":  

हव िब्द (अव्यक्त) ईश्वरवच्यव भशक्तसवठी आलेलव आहे. यकु्त 

असलेलव श्रदे्धने ईश्वरभशक्त करतो.  



१. योगीनवि ्अशप सरे्र्षवां िद ्गतेन अांतरवत्िनव। 

श्रद्धवर्वन ्भजते यो िवां स िे यकु्ततिव ितवः।(६-४७) 

२. िशयआर्शे्य िनो ये िवां शनत्ययकु्तव उपवसते। 

श्रद्धयव परयव उपेतवः ते िे यकु्ततिव ितवः।।(१२-२) 

यकु्ततिव यव सांबोधनवने अशभपे्रत असलेली भशक्त अव्यक्त ईश्वरवची 

असते. (दहेधवरी)िनषु्ट्यवसवठी ही भशक्त सहज सवध्य नवही. पि 

किवाद्ववरे (अनन्सयभशक्त) सवध्य करिे सहज िक्य होते.  

अव्यक्तव शह गशतदुाःखां दहेर्द ्शभः अर्वप्यते।(१२-५) 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परवः। 

अनन्सयेन ्एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

"यकु्त " श्रदे्धने भशक्त करतो अथवात जीर्निवगा भगर्दगीतेच्यव २-

१५ प्रिविे "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. यव िवगवात- 

१. ्र्धिवाचरिवद्ववरे ईश्वरवलव कवया सिशपात होते.  

(ित्किा परिो भर्) 

शकां र्व 

२. किवाचव एकशनिय होतो. ईश्वरवलव फलसिशपात करतो.  

(कतुां िद ्योगि ्आशश्रतः) 

 ******** 

  



(१२-४) 

************************** 

सशन्सनयम्यइांशद्रयग्रविां सर्ात्सिबदु्धयः। 

ते प्रवप्नरु्शन्सत िविेर् सर्ाभतूहीतेरतवः ।। 

************************** 

 

(१२-४) : 

"ते प्रवप्नरु्शन्सत िविेर् सर्ाभतूहीतेरतः " 

(ईश्वरविी जोडि)े 

 

"We are all living together on a single planet, which 

is threatened by our own actions. And if you don't 

have some kind of global cooperation, nationalism 

is just not on the right level to tackle the problems, 

whether it's climate change or whether it's 

technological disruption. " 

- Yuval Noah(Writer Homo Deus: A Brief History 

of Tomorrow, Sapiens A Brief history of 

Humankind) 



 

१. शकि ्आियाि?्हव प्रश्न यि यशुधशष्ठरवलव करतो.  

इतक्यव ्र्ल्प कवळवसवठी ह ेअशनत्य जीर्न शिळवले आह े. यवचे 

औशचत्य कवय?हव प्रश्न कधीच पडत नवही.  

 

िनषु्ट्यवचे भवष्ट्य कधी र्वदळवर्र ्र्वर होण्यवचे असते पि प्रत्यि 

कवयवात ियवादव अनभुर्तो. प्रत्यि कवयािेत्वर्र दःुखी िवल्यवर्र 

िरु अजुान म्हितो, िी शनःिस्त्र रवहुन सिस्त्र कौरर्वांकडुन ितृ्य ु

येिे िविेसवठी श्रेष्ठ आह.े  

धवतारवष्ट्रव रिे हन्सय ुतन्सिे िेितरां भरे्त ्।(१-४५)  

 

िनषु्ट्यवलव सखुी जीर्न आर्डते, तो भोगैश्वया यवत जीर्नवचे 

सखु(यि, सवर)िोधतो. त्यवत आसक्त होतो. दःुख नको असले 

तरी ते कोित्यव र्वटेने येते कळतही नवही. र् जीर्न कशठि आह े

ितृ्य ुबरव ही त्यवची जीर्नवची philosophy बनते. ितृ्य ुयेिवरच 

आह.े जेंव्हव ितृ्य ुयेतो तेंव्हव आपि येथे नसतोच िग जीर्नवपेिव 

ितृ्य ुबरव यवांत कोितव परविि आह?े 

 

 जीर्न दःुखविळेु असह् होते. म्हिनुच भगर्तगीतव यथे ेसतका  

करते, र् जीर्न जगतवांनव "सर्ाभतूहीतेरतः" असलेल्यव ईश्वरविी 



जोडण्यवचे (योग)ज्ञवन र् कलव सवांगते. "आत्िनो िोिवथा 

जगतहीतवय च" यव सत्यवचव हवच आधवर आहे. अथवात अिवश्वत 

दहे यव नवत्यवने(अशनत्य) ितृ्यिुी िनषु्ट्य जोडलेलवच आह,े पि 

िवश्वतविी जोडण्यवचे र् अनभुर्ण्यवचे ज्ञवन र् िवस्त्र भगर्तगीतव 

सवांगत आह.े  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

 

२. िवनर्ी व्यर्हवरवत िवनसिवस्त्रवचव उपयोग होतवांनव आढळतो. 

फ्रवईडने आांतशर्ाश्ववची System सवांगीतली. ज्यवचव उपयोग 

Mental wellness सवठी केल्यव जवतो. भगर्तगीतव Internal 

System सवांगते, ज्यवचव उपयोग Mental wellness र् िवनर्ी 

शर्कवस(भौशतक र् िवश्वत) यवसवठी होतो.  

 

सशन्सनयम्यइांशद्रयग्रविां सर्ात्सिबदु्धयः। 

ते प्रवप्नरु्शन्सत िविेर् सर्ाभतूहीतेरतवः ।।(१२-४) 

 

सशृिशनयिवनसुवर (Laws of Universe)सशृिसांचलन होत असते. 

Rhythm शनयि म्हितो, जसव शहर्वळव उन्सहवळव सशृिचिवचव 



(Cycle) भवग आह,े तसेच िनषु्ट्यजीर्नवतील सखुदःुख, 

जन्सिितृ्य ुजीर्नचिवचव भवग आह.े  

"Rhythms-means that the pendulum swings in 

everything. Rhythms establish seasons, cycles, 

stages of development, and patterns. Each cycle 

reflects the regularity of God's Universe.  

 

When you feel the Law start to draw you back do 

not become fearful or discouraged. Masters know 

how to rise above negative parts of a cycle by never 

getting to excited or allowing negative things to 

penetrate their consciousness. " 

 

Mentalism law म्हितो,  

 

There is a single Universal Consciousness - the 

Universal Mind - from which all things manifest. 

Every mind is part of the Universal Mind . All 

energy and matter at all levels is created by and is 

subordinate to the Omnipresent Universal Mind.  



Your Reality is a manifestation of your mind.  

हचे सत्य भगर्तगीतेच्यव िते्िेत्ज्ञयोगवत ्पष्ठ िवले आहे. 

ईश्वरवची भशूिकव अध्यिवची असते. िनषु्ट्य यवच सशृिचव भवग र् 

ईश्वरवचव अांि हृदय्थवनी आह.े यवच तत्र्वर्र भगर्तगीतेचे ज्ञवन 

आधवररत आह.े  

३. िनषु्ट्य आपल्यव शनषे्ठनसुवर ्र्तःलव व्य्त करीत जीर्न 

जगतो. ज्ञवनवर्र शनष्ठव असललेे ज्ञवनवद्ववरे ईश्वरविी जोडतवत. र् 

शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करुन ईश्वरवलव सिपाि यव 

भवर्वने कवया करतवत. किवार्र शनष्ठव असलेले किवाद्ववरे ईश्वरविी 

जोडतवत. यवांत बशुद्धयोगविळेु किवाचव शनिय दृढ होतो. र् 

कवयवातनु सित्र्योग सवध्य करतो. यव िवगवासवठी "अितृत्र्वय 

कल्पते" असे सांबोधन आह.े  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

यवप्रिविे जीर्न जगतवांनव ईश्वरविी जोडण्यवची कलव भगर्तगीतव 

सवांगते. जे जीर्नवचे िळु अांशति सत्य आह.े  

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति ्। 

्र्किािव ति अभ्यच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 

 ******* 

  



 (१२. ५) 

*********************** 

क्लेिो अशधकतर तेर्षवां अव्यक्तवसक्त चेतसवि ्। 

अव्यक्तव शह गशतदुाःखां दहेर्त ्शभः अर्वप्यते।। 

************************* 

 

(१२. ५) :"क्लेिो अशधकतर तेर्षवां अव्यक्तवसक्त चेतसवि ्! 

 

हव सांदिे अव्यक्त ईश्वरवची सवधनव यव सांदभवात आह.े  

 

किवाद्ववरे भशक्तचे सांपिुा भवष्ट्य अजुान ऐकतो र् प्रवत्यशिक पवहतो. 

(आतव यदु्धकवया टवळण्यवची कुठेच सटुकव शदसत नवही, किवाद्ववरे 

भशक्तचे रह्य अव्यक्तवची सवधनव आह ेर् सरळ सवधनवही होर् ु

िकते, हहेी ऐकतो. म्हिनु यवच सांदभवात तो िहत्र्वचव प्रश्न करतो) 

अव्यक्तवची सरळ सवधनव करिवरव र् किवाद्ववरे भशक्त करिवरव यवांत 

श्रेष्ठ कोि? 

 



एखवदव सवध ुगहुते सवधनव करतवांनव ितृ्य ुपवर्लव तर तेथे 

सकवरवत्िक तरांग(Vibrations) पसरले असतवत, म्हिनुच 

एखवदव दरे्तलु्य िहवत्िव सिवशध घेतो, तेथे िांशदर उभे होते.  

सशन्सनयम्य इांशद्रयग्रविां सर्ात् सिबदु्धयः। 

ते प्रवप्नरु्शन्सत िविेर् सर्ाभतूशहतेरतः।।(१२-४) 

 

अव्यक्तवची सवधनव "सर्ाभतूशहतेरतः" "अदे्विव सर्ाभतूवनवां" अथवात 

जगतशहतवय तरांग शनिवाि करते. दहेर्वन िनषु्ट्यवसवठी ही कशठि 

सवधनव असते. िहत ्प्रयवसवनेच ती सवध्य होते.  

 

क्लेिो अशधकतर तेर्षवां अव्यक्तवसक्त चेतसवि ्। 

अव्यक्तव शह गशतदुाःखां दहेर्त ्शभः अर्वप्यते।।(१२-५) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत सवध्य करण्यवस कशठि आह,े अिी गोि 

भगर्तगीतव सोपे करुन सवांगते. यवसवठी व्यर्हवरवत (सांसवरवत) 

जगिवर् यवसवठी किवाद्ववरे भशक्तचे िहत्र् यवलव भगर्तगीतव 

प्रवधवन्सय दतेे.  

 



"The battle of life is, in most cases, fought uphill; 

and to win it without a struggle were perhaps to win 

it without honor. If there were no difficulties there 

would be no success; if there were nothing to 

struggle for, there would be nothing to be achieved. 

" 

Samuel Smiles 

 

िनषु्ट्यजीर्नवांत किा घडतच असतवत. पि जीर्नवत किवाचे िहत्र् 

न जवििवरे(अज्ञवन असललेे) शनशककयतेचे सिथान करतवत र् 

िनषु्ट्यजन्सिवत किवाचव अनवदर करिे बशुद्धभेद ठरतो. म्हिनु 

िहवत्िव असलव तरी सिवजवत आदिवासवठी किा आर्श्यक आह.े  

 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परवः। 

अनन्सयेनैर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

 

So, regulating principle of freedom(Free from 

distress/pain, Self approval) through work is what 

Bhagwatgeeta is.  

 



िनषु्ट्यवचव अांत अितृांगिय अथवात ईश्वरशिलन आह.े हे जविनु 

त्यवच ईश्वरवचव शनत्य आश्रय करिे. ह ेिक्य न िवल्यवस अनिुिे  

१. अभ्यवस (सर्ाभतूशहतेरतः) 

२. किासिपाि (्र्धिा) 

३. फलत्यवग (योगः किास ुकौिलि ्) 

असे टप्पे ्पि केले आहते. िवांतीसवठी त्यवग श्रेष्ठ अस्त्र आह.े  

त्यवगवत ्िवांशति ्अनन्सतरि ्।(१२-१२) 

 

सांतिुः सततां योगी यतवत्िव दृढशनियः। 

िशय अशपात िनः बशुद्धः योः िद ्भक्तः स िे शप्रयः।।(१२-१४) 

****** 

  



(१२-६) 

*********************** 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।। 

************************* 

 

 

(१२-६)/१ :  

"ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः" 

 

किवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचव हव सांदिे आह.े र्तािवनवत किा घडत 

असतवत. सखुप्रवशिसवठी, दःुखिशुक्तसवठी किा केले जवतवत. प्रश्न 

असनुही किा टवळिवर् यवांनव सिवज "द ेरे हरी खवटल्यवर्री"यव 

र्गवात बसर्तवत.  

 

सिवजवत प्रश्न असतवत, यवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव र्वपर होत 

असतो. दःुख, प्रश्न जीर्नवचव अांग आह.े ज्ञवनी प्रश्न सोडशर्ण्यवस 

सिथा होतवत, पि प्रश्न, दःुख टवळण्यवसवठी shortcut र्वपरिे, 

शनशककयतेचे सिथान करिे. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 



र्वपरिे र् त्यवलवच ज्ञवनी भशूिकव सांबोधिे. ही अजुानवची भशूिकव 

असते. यवांत अहांकवरविळेु अज्ञवनवचे, र्व्तर्वचे Acceptance 

नसते.  

 

िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य सिजनु सिथान करीत असलव तरी 

र्तािवनवतील त्यवचे Attitude ज्ञवनी (Wisdom)आह ेशक 

अज्ञवनी?यवचे शनदवन भगर्तगीतव करते. र् र्तािवनवत ज्ञवनवचव 

आश्रय हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय बनतो.  

 

"र्क्तपर सिि नही, सिि आती ह ैतब र्क्त नही।खिुनसीब ह ैरे्, 

शजन्सह ेर्क्तपर सिि होती ह।ै" 

 

यव पवश्वाभिुीर्र र्तािवनवत ज्ञवनवचव आश्रय िहत्र्वचव शर्र्षय ठरतो. 

केर्ळ यवच Purpose सवठी ईश्वरवचव शनत्य आश्रय हव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत ईश्वर आह.े यवच ईश्वरवची ओळख 

भगर्तगीततेने शदलेली आह.े "ज्ञवन"यव सांदभवात ईश्वरवचव शनत्य 

आश्रय बशुद्धयोग असतो. यविळेु शनत्य शर्कवसिवगवार्र असतो. 



यवच सांदभवात (Attitude)अज्ञवनी असेल तर ज्ञवनी (Attitude 

धवरि-) होण्यवसवठी सांदिे दते आह,े  

 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

 

र्तािवनवत हीच अर््थव(Attitude) धवरि होण्यवसवठी पढुील 

टप्पे शदललेे आहते.  

१. शनत्य ईश्वरवचव आश्रय 

िशय एर् िन आध्त्र् िशय बशुद्धां शनरे्िय।(१२-८) 

२. अभ्यवस-Practice 

अभ्यवसयोगेन ततो िवि ्इच्छव आिुां धन्जय।(१२-९) 

३. किा ईश्वरवलव सिपाि 

अभ्यवसे अशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्।(१२-१०) 

४. फलत्यवग 

अथ एतद ्अशप असिथोअशस कतुां ित ्योगि ्आशश्रतः (१२-११) 

 



"Nothing can stop the man with the right mental 

attitude from achieving his goal; nothing on earth 

can help the man with the wrong mental attitude. " 

Thomas Jefferson 

 

******** 

(१२-६)/२: 

"अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते" 

(How to get Higher Mind working for you) 

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्यवची प्रत्यिवतील जीर्नयवत्व त्यवच्यव जीर्नवचे 

र्व्तर् असते. िनषु्ट्य जो िवगा चवलत असतो, तो सकवि कवयवाचव 

िवगा असतो. यवच िवगवार्र अडचिी अनभुर्तो. दःुखवने शर्चशलत 

होतो.  

 

दःुखवने शर्चशलत िवल्यवर्र अजुान सिवधवन िोधतो. 

शनशककयतेलव ज्ञवन /धिा सांबोधतो. र्व्तर् न श्र्कवरतव 

Judgement thinking करतो. यवच श्थशतचे शनदवन 

भगर्तगीतेत केले आह.े येथे Lower state of 



Consciousness शियविील असते. र् Shifting to higher 

state of consciousness हव शर्र्षय चचेलव येतो.  

 

"Higher consciousness is the consciousness of a 

higher Self, transcendental reality, or God. It is "the 

part of the human being that is capable of 

transcending animal instincts".  

 

ये शह सां्पिाजव भोगव दःुखयोनर् एर् ते। 

आद्यन्सतर्न्सतः कौंतेय न तेर्ष ुरिते बधुः।।(५-२२) 

  

Higher Consciousness (िेत्ज्ञ) यवच सांदभवात भगर्तगीतव 

ज्यव ईश्वरवची ओळख दतेे तो ईश्वर अव्यक्त, िवश्वत र् सशृिची िळु 

प्रर्शृत्त अॅवह.े यवच ईश्वरवचव अांि जीशर्त तत्र्वत श्थत असनु 

प्रकृशतगिुवने बद्ध आह.े  

 

अव्यक्त ईश्वरवर्रील श्रद्धेने र् त्यवच्यव ज्ञवनवने र् भशक्तने बशुद्धयोग 

प्रवि होतो. अथवात यविळेु िनषु्ट्य शर्कवसवच्यव रवजिवगवार्र 

"अितृत्र्वय कल्पते" असतो.  



 

अहां सर्ा्य प्रभर्ो ित्त सर्ां प्रर्ताते।(१०-८) 

तेर्षवां सतत यकु्तवनवां भजतवां शप्रशतपरु्ाकि।् 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यवच सांदभवात अजुान शर्चवरतो, यव शर्श्ववत ईश्वरवचे शचांतन 

करण्यवसवठी कोित्यव शर्भशूत जविवयच्यव? 

यवच प्रश्नवचे उत्तरवत कळते, व्यक्त र् अव्यक्त ्र्रुपवतील शदव्य 

िशक्त यवच ईश्वरवच्यव शर्भशूत आहते. यवत शर्ष्ट्ि,ु िांकर, रवि, 

कृष्ट्ि, सर्र्शत, लक्ष्िी, गवयत्ी सर्ाच दरे्ीदरे्तवांचव िशक्तसांदभवात 

उल्लेख होतो.  

 

सकवि किवात आसक्त असिवरे किाशसशद्धसवठी दरे्तवांनव भजतवत.  

कवङ्किन्सतः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः।(४-१२) 

 

यवतील ईश्वरश्रद्धव ही Strength असते. अव्यक्त ईश्वरभशक्त यव 

सांदभवात अव्यक्त ईश्वरवलव आसक्त असिे दहेर्वन िनषु्ट्यवलव 

कशठि असते. म्हिनु अव्यक्त ईश्वरवची भशक्त यव सांदभवात 



अनन्सयभशक्त, कवयवाद्ववरे भशक्त िक्य आह.े अथवात "अितृत्र्वय 

कल्पते" यव िवगवार्र जीर्नयवत्व करिे येथे अपेशित आहे.  

"The end of life is to be like God, and the soul 

following God will be like Him. " 

Socrates 

 

क्लेिो अशधकतर तेर्षवां अव्यक्त आसक्त चेतसवि ्। 

अव्यक्तव शह गशतः दःुखां दहेर्द ्शभः अर्वप्यते।।(१२-५) 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

 

यव िवगवार्र शनष्ट्कवि किवाद्ववरे(सिपाि/फलत्यवग) ईश्वरभशक्त घडते. 

येथे Higher Consciousness शियविील असते.  

 

अभ्यवसअेशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्। 

अथ एतद ्अशप अिक्तोअशस कतुां ित ्योगि ्आशश्रतः। 

सर्ाकिाफलत्यवगां ततः कुरु यत ्आत्िर्वन ्।।(१२-११)  

 

व्यवर्हवररक बोध: 



व्यवर्हवररक जीर्नयवत्ेत अडचिी येतवत. तेंव्हव गरज असते, 

Shifting to higher level!यवचसवठी भगर्तगीतव ईश्वरवची 

ओळख, ईश्वरश्रद्धव र् त्यवची Strength, ईश्वरभशक्त र् भशक्तचे 

शनशित Purpose ्पि करत.े  

 

"No difficulty can discourage, no obstacle dismay, 

no trouble dishearten the man who has acquired the 

art of being alive. Difficulties are but dares of fate, 

obstacles but hurdles to try his skill, troubles but 

bitter tonics to give him strength; and he rises higher 

and looms greater after each encounter with 

adversity. "  

 Ella Wheeler Wilcox 

 

 ****** 

  



 (१२-७) 

*********************** 

तेर्षवां अहां सिदु्धतवा ितृ्यसुांसवरसवगरवत।् 

भर्वशि न शचरवत ्पवथा िशय आरे्शितचेतसवि ्।। 

************************* 

 

(१२. ७) :"तेर्षवां अहां सिदु्धतवा ितृ्यसुांसवरसवगरवत"् 

 

जगवत धिा र्ेगर्गेळे, अनेक दरे्दरे्तव असल्यव तरी ईश्वर 

यवसांबांधी एकर्वक्यतव आढळत नवही. जीर्नशर्कवसवत किा र् 

ज्ञवन यवांची शनशित भशूिकव ्पि करतवांनव भगर्तगीतव यवच 

ईश्वरवची सशर्ज्ञवन ओळख करुन दतेे.  

 

सखुवसवठी प्रवशि र् प्रवशिसवठी किा केल्यव जवते, शिििविळेु ज्ञवन 

शिळते र् ज्ञवनविळेु Professional level प्रवि होते. हीच किा, 

ज्ञवन यवसांबांधी सर्ासवधवरि िवनशसकतव असते. प्रत्यि व्यर्हवरवत 

जगतवांनव तो जे करतो(शकां र्व करीत नवही) ते योग्य सिजनुच 

करतो. अजुानवचव चवांगलेपिव त्यवलव प्रत्यि कवयाप्रसांगी दःुखी 

करते. दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध न करिे त्यवलव योग्य र्वटते.  



 

र्व्तर्वचव श्र्कवर(यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य हव त्यवलव 

आलेलव सांिय)न करतव सरळ Judgement thinking चव (यदु्ध 

करिे पवप!)र्वपर करतो. हचे शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो. 

र्व्तर्वचव श्र्कवर करतो, तेंव्हव कवय योग्य ह ेऐकवयलव तयवर 

होतो.  

 

येथे अजुान िलव कवांही नको, तर िग ह ेकवया लोभवसवठी करीत 

आहो असे भवष्ट्य करतो. र् यदु्ध करिे योग्य असले तरी, जव्तीत 

जव्त दरे्वचे रवज्यही शिळवले तरी िविव िोक यविळेु नि कसव 

होईल?ही िांकव व्यक्त करतो.  

 

अिव प्रसांगी त्यवलव प्रत्यि दरे् भेटलव असतव र्" िवग" म्हटले 

असते तर "यदु्ध रद्द कर"हीच िवगिी केली असती. कवरि "दरे् 

दिेवरव" हीच सांकल्पनव असते.  

 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव दरे्वचवही दरे् शर्श्ववध्यि ईश्वर आहे, त्यवची 

ओळख र् िनषु्ट्यजीर्नविी असलेले नवते ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि 

करतवत र् यवच ईश्वरवचे शर्श्वरुपवतनु दिान दतेवत. "िी र्तािवन 

आह"ेर् यवरे्ळी कवय घडिवर यवचे अजुानवलव दिान होते. 



(अजुानवलव येथे ्र्तःचे दरै्- Destiny शदसते, प्रवशि शदसत नवही, 

कताव्य शदसते. ) र् जीर्नवचव अितृांगिय िवगा जविनु ईश्वर 

इशच्छतो, ते किा करिे भशक्त असते यवची खवत्ी होते.  

 

यव अव्यक्त ईश्वरवची भशक्त दहेर्वनवलव क्लेिकवरक ठरते पि 

अनन्सयभशक्तद्ववरव किवाद्ववरे भशक्तसवठी कौिल्य सवध्य करिे िक्य 

होते. यवद्ववरे हव दःुखिय( सांसवररुपी) भर्सवगर सहज पवर करतव 

येतो.  

तेर्षवां अहां सिदु्धतवा ितृ्यसुांसवरसवगरवत।् 

भर्वशि न शचरवत ्पवथा िशय आरे्शितचेतसवि ्।।(१२-७) 

 

सर्ा लोक आपवपल्यव ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर येथे कवयारत असतवत. 

सखुवसवठी िनषु्ट्य जगतो, प्रवशिसवठी किा करतो, हचे किा 

जीर्नशर्कवसवचे सवधन बनत.े "प्रवशिसवठी किा" यवच 

िवनशसकतेने प्रत्यि किा करण्यवस प्रर्तृ्त िवलव असतव 

पररिविभयवने सांियी होतो, म्हिनु द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो, 

तेंव्हव ही (र्तािवनवतील) सकवि िवनशसकतव असते.  

 

हचे र्व्तर् अजुानवच्यव भशूिकेत घडले. म्हिनु प्रत्यि कृशत 

घडण्यवसवठी र्तािवनवत िवांशत, बशुद्धची श्थर अर््थव र् यवसवठी 



शनष्ट्कवि किा(कवयवाची दृढतव) र् यवसवठी कवयवाद्ववरे भशक्तचे िहत्र् 

्पष्ठ होते. ईश्वरवचे ज्ञवन जविनु त्यवच्यव भशक्तने बशुद्धयोग प्रवि 

होतो, र् शर्कवसवच्यव रवजिवगवार्र(अितृांगिय) जीर्नयवत्व होते. 

यव िवगवार्र कवयवाद्ववरव भशक्त घडते(towards goal).  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

*ज्ञवनवचव आश्रय यव सांदभवात ईश्वरवचव आश्रय बशुद्धयोग असतो. 

बशुद्धयोग शनष्ठव कवयवाची सकवि िवनशसकतव शनष्ट्कवि िवनशसकतेत 

बदलण्यवसवठी उपयकु्त ठरत.े यव Transformation िळेु 

कवयवाच्यव द्वांद्व अर््थेतनु शनद्वांद्व अर््थेत(दृढतव, एकशनिय) येतो.  

 "योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्" 

 

*शनयतकवया ्र्धिवात Transform होते. ्र्धिवाचरि म्हिजे 

कवया ईश्वरवलव सिपाि र्तृ्तीने करिे.  

*शनिायअशधकवर जविनु कवयवाचव एकशनिय होतो. 

(चांचलतविशुक्त) र् सित्र्योगवने कवया करतो.  

(योगः किास ुकौिलि ्) 

*योग म्हिजे दःुखवन्सत(तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योगसांशज्ञति ्) 

 



* अजुानवलव िवलेले दःुख त्यवच्यव पढुील (शर्कवस) प्रर्वसवत 

कवयासांशधच ठरते. अथवात चवांगलेपिव यव सांदभवात िवगवातील दःुख, 

अडचिी शर्कवसवच्यव कवयासांधी असतवत. ह ेसत्य 

अनभुर्ण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय करुन जीर्नशर्कवसवच्यव िवश्वत 

िवगवार्र जीर्नयवत्व करिे आर्श्यक असते. भगर्तगीतव िेर्टी 

हचे Option सवांगते.  

(अहांकवरवचव आश्रय असेल तर प्रकृशत आपले कवि करिवरच. 

अहांकवरवचव आश्रय शक ईश्वरसिशपात?) 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवर्ेन भवरत। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशतां ्थवनां प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(१८-६२) 

 

 ~~~ *******  

  



(१२-८) 

*********************** 

िशय एर् िन आध्त्र् िशय बशुद्धां शनरे्िय। 

शनर्शसष्ट्यशस िय्येर् अथ उध्र्ां न सांियः।। 

************************* 

 

१२. ८: 

" िय्येर् िन आध्त्र्ां िशय बशुद्धः शनरे्िय" 

(शनत्य ईश्वरवचव आश्रय) 

 

२०व्यव ितकवत सांपिुा जग ्र्वतांत्र्य िवांशतने गवजले. यव ितकवने 

दोन जवगशतक यदु्ध पवशहले. अियुदु्धवचव शर्ध्र्ांसक पररिवि 

पवशहलव. यवच ितकवत ्र्वतांत्र्य, िवांशत, अशहांसव यवांचे बीज 

रोर्ल्यव गेले.  

 

िनषु्ट्यजीर्नवत ्र्वतांत्र्य हवच पे्ररिवस्त्रोत र् ्र्वतांत्र्य हचे ध्येय 

असते यव रह्यवचव उलगडव भगर्तगीतव करीत आह ेर् 

्र्वतांत्र्यवचे शनशित ज्ञवन सवांगत आह.े यवच अनरु्षांगवने 

शनिायअशधकवरवचे िहत्र् भगर्तगीतव सवांगत आह,े ज्यविळेु 



िनषु्ट्य जबवबदवरी श्र्कवरतो. ्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन नसेल तर िनषु्ट्य 

्र्ैर असतो, अज्ञवनी असतो. िनषु्ट्यवच्यव Lifejourney िध्ये 

शर्श्ववस हर्व. शर्श्ववस नसेल तर Comfort zone िध्ये असतो. 

्र्तःचे अज्ञवन hide करतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

ज्ञवन र्वपरतो. ्र्तःचे सिथान करिे, इतरवांर्र शटकव करिे, 

अनवर्श्यक उपदिे करिे . अिी ही Comfort zone ची भशूिकव 

असते.  

 

भगर्तगीतव अजुानवच्यव यवच भशूिकेर्र आिेप घेते. अजुानवच्यव 

भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधते. जवॅजॅा ऑरे्ल र् िवओ त्सेतुांग यवांनी 

अनवर्श्यक उपदिेवर्र आिपे घेतलव. नर्ीन शपढी जनु्सयव 

शपढीच्यव खवांद्यवर्र र्वढलेली असते. जे जनु्सयव शपढीलव शदसत 

नवही ते नर्ीन शपढी पहवत असते.  

 

अज्ञवनवची कवरिे र् उपवय भगर्तगीतव ्पि करते.  

* १ अहांकवरवचव आश्रय 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

उपवय: अहांकवरवचव आश्रय vs. ईश्वरवचव आश्रय 

 

*२ जीर्निवगवात द्वांद्वर्ि असिे 



इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वन्सद्विोहने ्भवरत।(७- 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

उपवय: द्वन्सद्वर्ि vs. कवयवाचव दृढशनिय 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

 

*३ द्वांद्वर्ि असण्यवचे कवरि सकवि किा 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

 

उपवय: सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा 

 

अथवात जीर्निवगवात शनत्य ईश्वरवचव आश्रय हव भगर्तगीतेचव 

सांदिे आह.े यविळेु जीर्निवगवात शर्श्ववस असतो. ईश्वरज्ञवन Faith 

growth harmone ठरते.  

 

िशय एर् िन आध्त्र् िशय बशुद्धां शनरे्िय। 

शनर्शसष्ट्यशस िय्येर् अथ उध्र्ां न सांियः।।(१२-८) 

 



शनत्य ईश्वरवचव आश्रय होण्यवसवठी तीन Options भगर्तगीतव 

्पि करत.े  

 

१. अथ शचत्तां सिवधवतुां न िक्नोशर्ष िशय श्थरि ।अभ्यवसयोगेन 

ततो िवि ्इच्छव आिुां धनांजय ।।(१२-९) 

 

अथवात अभ्यवसयोगवने (Practice) शनत्य ईश्वरवचव आश्रय सवध्य 

करिे. (ईश्वरभशक्त) 

 

२. अभ्यवसेअशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्।िदथािअशप 

किवाशि कुर्ान ्शसशद्धां अर्वप््यशस ।।(१२-१०) 

 

अथवात अभ्यवसवने िक्य नसेल तर जे किा करतो, ते ईश्वरवलव 

सिशपात करिे.  

 

३. अथ एतद ्अशप अिक्तोअशस कतुां ितयोगां आशश्रतः 

।सर्ाकिाफलत्यवगां ततः कुरू यत आत्िर्वन ्।।(१२-११) 

 



अथवात पिुा सिपाि िक्य नसेल तर कवयवाचव एकशनिय करिे र् 

सित्र्योगवने कवया करिे अथवात फल ईश्वरवलव सिशपात 

(फलत्यवग) करिे.  

 

 

सवर: "Honor Yourself" 

र्तािवनवत ्र्तःलव सिि करिे हवच सांदिे भगर्तगीतव दते 

आह.े सहसव िनषु्ट्य सिथान, शटकव, उपदिे भवष्ट्य पसांत करतो. पि 

जो आपल्यव जीर्नशर्कवसवची जबवबदवरी श्र्कवरतो, तो 

्र्तःच्यव जीर्नवचव सन्सिवन करतो.  

उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्। 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।।(६-५) 

 

 ***** ***** 

  



(१२-९) 

*********************** 

अथ शचत्तां सिवधवतुां न िक्नोशर्ष िशय श्थरि ्। 

अभ्यवसयोगेन ततो िवि ्इच्छव आििु ्धनांजय।। 

*********************** 

 

(१२-९) : 

" अथ शचत्तां सिवधवतुां न िक्नोशर्ष िशय श्थरि?्" 

(Alternatives.. to connect with God) 

 

भगर्तगीतेत ईश्वरवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह ्पि केले आहे. 

व्यर््थवपन हव सांदभा घेतलव तर ईश्वर शर्श्ववचव अध्यि आह.े 

जीर्नप्रर्वसवचे अांशति ध्येय हव सांदभा घेतलव तर जे सशृिच ेिळु 

आह,े उगि आहे, ज्यवचव अांि हृदयी श्थत आह,े त्यवचव शनत्य 

आश्रय असिे, यविळेु िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो.  

 

िनषु्ट्यजीर्नवत दःुख आह े. यव दःुखवने िनषु्ट्य शर्चशलत होतो 

म्हिनु ईश्वरवच्यव शनत्य ठवयी असिे. हव सांदिे आह.े ज्यविळेु िवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" हव होतो.  



अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

अव्यक्त ईश्वरवचे ठवयी असि ेही श्थशत खशचतच दहेधवरी 

िनषु्ट्यवलव कशठि आह.े  

सशन्सनयम्य इांशद्रयग्रविां सर्ात् सिबदु्धयः। 

ते प्रवप्नरु्शन्सत िविेर् सर्ाभतूशहते रतवः(१२-४) 

 

म्हिनु शनशित भवष्ट्य करुन टप्पे सवांशगतले आह.े  

अथ शचत्तां सिवधवतुां न िक्नोशर्ष िशय श्थरि ्?(१२-९) 

 

१. अभ्यवसयोगेन ततो िवि ्इच्छव आििु ्धनांजय।(१२-९) 

२. िदथाि ्अशप किवाशि कुर्ान ्शसशद्धि ्अर्वप््यशस।(१२-१०) 

३. सर्ाकिाफलत्यवगां ततः कुरु यत ्आत्िर्वन ्।(१२-११) 

 

अथवात ईश्वरवचे ठवयी रवहिे िक्य होत नसेल तर अभ्यवसवद्ववरे 

(Practice, ध्यवन) प्रयत्न करिे. हहेी िक्य होत नसेल तर जे 

कवया करतो ते ईश्वरशप्रत्यथा करिे. हहेी अिक्य असेल तर कवयवाचव 

एकशनिय करिे र् फलत्यवग अथवात सित्र्योगवने कवया करिे. 

यवच सांदभवात किायोग(फलत्यवग) सर्ाश्रेष्ठ ठरशर्लव आह.े  



 

श्रेयोशह ज्ञवनि ्अभ्यवसवत ्ज्ञवनवत ्ध्यवनि ्शर्शिष्ट्यते। 

ध्यवनवत ्किाफलत्यवगः त्यवगवत ्िवांशतः अनांतरि ्।।(१२-१२) 

 

अथवात अभ्यवसवपेिव(practice) ज्ञवन श्रेष्ठ, ज्ञवनवपेिव ध्यवन श्रेष्ठ, 

ध्यवनवपेिव किाफलत्यवग श्रषे्ठ ठरतो. यविळेु अनांत िवांशतचव लवभ 

होतो.  

 

सवर : 

भगर्तगीतेतील प्रसांग यदु्धवचव आह.े अजुानवलव ्र्तःचे 

शनयतकवया (Committed)यव नवत्यवने यदु्ध करवयचे असत.े पि 

यव यदु्धवचव पररिवि दःुखद आह ेह ेजविनु थबकतो.  

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य सखुवसवठीच जगतो ही Survival श्थशत 

असते. म्हिनु दःुखवलव, किवलव टवळुन जगण्यवचव त्यवचव प्रयत्न 

असतो. यवच प्रयत्नवत आपले शनयतकवया पवप ठरर्नु थबकतो. 

कवरि अजुानवलव शनिाय करवयचव असतो, यदु्ध करवयचे शक quit 

करवयचे? 

 



तेंव्हव श्रीकृष्ट्ि जीर्नवची सविवन्सय श्थशत र् श्रेष्ठ श्थशत यवतील 

भेद ्पि करतवत. यवचसवठी 

* Lower consciousness vs. Higher consciousness 

*अज्ञवनी vs. ज्ञवनी 

*सकविvs. शनष्ट्कवि 

* चांचलतव vs. कवयवाचव एकशनिय 

*िनोर्ि vs. आत्िर्ि 

अथवात अयकु्त vs. यकु्त (सां्कवरीत) असव भेद भगर्तगीतव ्पि 

करते. सखुी जीर्नवचव िवगा यवसवठी हव भेद जवििे आर्श्यक 

ठरते.  

 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 ******* 

  

  



(१२-१०) 

*********************** 

अभ्यवसअेशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्। 

िदथाि ्अशप किवाशि कुर्ान ्शसशद्धि ्अर्वप््यशस।। 

************************* 

 

(१२-१०): 

"अभ्यवसेअशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्" 

 

भगर्तगीतेतील ईश्वरज्ञवन, अध्यवत्िज्ञवन सिवजवलव शनशककय 

करण्यवसवठी नवही तर शनशककय सिवजवलव सशिय करण्यवसवठी 

आह.े हवच सांदिे भगर्तगीतव येथे दते आह.े  

 

भगर्तगीतेत जीर्नशर्कवस शर्र्षयवर्र िदु्दसेदु भवष्ट्य 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह आलेले आहे. यवनांतर शर्कवसिवगवाचव शकिवन 

िब्दवत बोध होण्यवसवठी िखु्य दोन Steps आलेल्यव आहते.  

१. (अ)शनत्य ईश्वरवचे ठवयी िन, बशुद्ध( शचत्त) असिे, (ब) िक्य 

होत नसेल (शचत्त श्थर होत नसल्यवस) तर अभ्यवसवद्ववरे (ध्यवन, 

भशक्त)प्रयत्न कर.  



ह ेिक्य नसल्यवस 

२. किवाद्ववरे भशक्त हव िवगा आह.े यवांत दोन भवग आह.े 

(अ)्र्धिा(सिपाि) 

 

अभ्यवसअेशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्।(१२-१०) 

(ब)कवयवाचव दृढशनिय( फलत्यवग) 

अथ एतद ्अशप अिक्तो अशस कतुां ित ्योगि ्आशश्रतः।(१२- 

११) 

 

िनषु्ट्यवच्यव शर्कवसशर्र्षयक, सखुशर्र्षयक जिव सांकल्पनव 

असतवत, तिी जीर्नयवत्व चवल ुअसते. कवया करुनच भौशतक 

शर्कवस सवधल्यव जवतो. यव यवते्त अडचिी जविर्िे, दःुख होिे 

यविळेु अिवांत होिे हव जीर्नयवते्चवच भवग असतो. िवगा कळलव 

नवही तर Tie असतो. र् हवच Tie सोडशर्ण्यवसवठी ज्ञवन हर्े 

असते(जे भगर्तगीतव सवांगत आह.े ). परांत ुिनषु्ट्य िनवलव िवांत 

करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलत असतो. जसे अजुान (र्व्तर्वचव 

श्र्कवर न करतव) भवष्ट्य बोलतो र् धनषु्ट्य खवली टवकतो. येथे 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो र् अिव भवष्ट्यविळेु सांर्वद होत नवही.  

 



शनशककय असलेले लोक जे ज्ञवन सिजनु भवष्ट्य करतवत, ते 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिार्ीत असतवत र् भ्रि शनिवाि करतवत. अथवात 

अहांकवर शकां र्व ्र्वथा (्र्सिवधवन)यवचव आश्रय असल्यविळेु 

सांर्वद होत नवही. (प्रश्नवची पवरदिाकतव नसते). हवच ज्ञवनवचव 

शर्र्षय असतो. "ज्ञवन" यव सांदभवातच भगर्तगीतेत ईश्वरज्ञवन 

आलेले आह.े (भगर्तगीतेत िेर्टी दोनच Option शदले, 

ईश्वरवचवचव आश्रय शक अहांकवरवचव?) 

 

सिवजवत (र्व्तर्वचव श्र्कवर करुन)शनरोगी सांर्वद िवले तर 

िोठिोठे प्रश्न सटुु िकतवत. जेंव्हव सांर्वदवलव भवष्ट्य पोर्षक नसते, 

तेंव्हव argue करण्यवत अथा नसतो. िवका  ट्रे्न म्हितो,  

"Never argue with stupid. He will drag you to his 

level and beat with experience. " 

 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव न दखुर्तव रे्गळ्यव भवरे्षत अज्ञवन दिार्नु 

दतेवत. "तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठवलव अिोभशनय!". अजुान र्व्तर् 

श्र्कवरतो. प्रश्नवलव पवरदिाकतव येते. सांर्वद सरुु होतो. ज्ञवनवचे द्ववर 

उघडे होते.  

 



येथे अजुान जीर्नवच्यव सविवन्सय अर््थेनसुवर दःुखी होतो. दःुख 

टवळण्यवसवठी, िनवलव िवांत करण्यवसवठी सिथानभवष्ट्य बोलतो. 

यवांत दोर्ष नवही, पि येथेच जीर्नवची सविवन्सय अर््थव vs श्रेष्ठ 

अर््थव यव शर्र्षयवर्र भगर्तगीतव जवते. अथवात हव शर्र्षय 

" Attitude of Commons vs Leadership attitude" 

 असव होतो. येथे Leadership रवजशकय सांदभवात नवही, जो 

आपल्यव शर्कवसवसवठी ्र्तः पढुवकवर घेतो (परवर्लांशब नसतो), 

यव सांदभवात आह.े सिवजवलव अिवच leadership ची गरज 

असते.  

 

शर्कवसिवगवात अडचिीच stepping stone असतवत. यव िवगवात 

Tie सोडशर्ण्यवसवठी ईश्वरज्ञवन आले. यवसवठी अितृांगिय 

(अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे) िवगा र् यव अनरु्षांगवने िवश्वत धिा 

सवांशगतलव. यव धिवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य होते. यवसवठी: 

१. ्र्धिवाचरि (कवया सिपाि) 

२. कवयवाचव दृढशनिय र् शनष्ट्कवि किा (फलत्यवग) 

 

 

 ****** 



 

१२-१० : 

"िदथाि ्अशप किवाशि कुर्ान ्शसशद्धि ्अर्वप््यशस" 

(शसशद्ध:िशक्तची सवधनव:सखुी जीर्न) 

 

 "िगृविवां च िगृेंद्रो अहां" अिी शसांहवची ओळख ईश्वरवची शर्भशूत 

यव अथवाने भगर्तगीतेत शदललेी आह.े शसांहवच्यव श्रेष्ठत्र्वचे शर्श्ववत 

आकर्षाि असते. शसांह सर्ा प्रवण्यवांिध्ये नव िोठव असतो, नव उांच 

असतो, नव िहविव असतो, नव चपळ असतो. यवांत अनिुिे हत्ती, 

शजरवफ, कवसर्, शचत्तव यवांचव नांबर लवगतो. तरी शसांह र्नवचव रवजव 

ठरतो. कवरि तो शनभाय, सवहसी असतो. आनांदवने प्रसांगवलव तोंड 

दतेो. त्यवचव आत्िशर्श्ववस त्यवलव रवजव बनशर्तो.  

शसांहवचे कवतडे पवांघरलेलव कोल्हव शसांह बनत नवही, कोल्हवच 

रवहतो. तद्वत िनषु्ट्य आपले अज्ञवन, दबुालतव िवांकण्यवसवठी 

्र्तःलव ज्ञवनी, आदिा दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो, तेंव्हव 

भगर्तगीतव सवर्धवन करते, शसांहवचे कवतडे पवांघरुन तमु्ही शसांह 

बनिवर नवही, तर शसांहच बनव.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

 



अजुान दःुख टवळण्यवसवठी शनशष्ट्ियतव पत्करतो. ्र्तःलव िवत् 

आदिा, शर्द्ववन, धिाधरुीन दिाशर्तो. ही िवनर्ी सांर्य िनषु्ट्यवलव 

िोठेपिव, चवांगलेपिव, श्रेष्ठत्र् यवशर्र्षयी भ्रिवत ठेर्ते. जीर्निवगवात 

श्रेष्ठ शर्चशलत होत नवही. यव िशक्तलव शसद्ध होिे, योग, श्थतप्रज्ञ 

यव शर्शर्ध सांदभवात ्पि केले आह.े यवच िशक्तचे ज्ञवन र् त्यवची 

सवधनव करण्यवसवठी भगर्तगीतव अध्यवत्ि सवांगते.  

 

जीर्नशर्कवसिवगवातनु िशक्तसवधनव अथवात शसशद्ध प्रवशि ह े

शर्कवसिवगवाचे रह्य आह.े हव िवगाच सखुी जीर्नवचव िवगा ठरतो.  

 

िशय एर् िन आधत््र्ां िशय बशुद्ध शनरे्िय । 

अथवात शनत्य ईश्वरवचे ठवयी असिे.  

िक्य िवले नवही तर... १/िक्य नसल्यवस.. २/िक्य नसल्यवस... 

३ ) 

 

१. (योग)अभ्यवस 

अभ्यवसयोगेन ततो िवि ्इच्छव आिुां धनांजय।(१२-९) 

२. अभ्यवसेअशप असिथोअशस ित्किा परिो भर्। 

िदथाि ्अशप किवाशि कुर्ान ्शसशद्धि ्अर्वप््यशस।।(१२-१०) 



३अथ एतद ्अिक्तोअशस कतुां ित ्योगि ्आशश्रतः।(१२-११) 

 

ईश्वरभशक्तद्ववरव िशक्तची सवधनव ह ेिवस्त्र भगर्तगीतव सवांगते. 

कवयवाद्ववरव ईश्वरभशक्त यवांत (२) ्र्धिवाचरि (सिपाि) (३) 

Determination कवयवाचव एकशनिय करुन सित्र्योगवने कवयारत 

अथवात फलत्यवग ह ेिहत्र्वच ेिदु्द ेठरतवत.  

 

सवर :  

भगर्तगीतव िशक्तसवधनेचे िवस्त्र आह.े योग(दःुखवन्सत िशक्त), 

भशूत(असवधवरि िशक्त), शसशद्ध(सवधनेद्ववरव सवध्य होिवरी) अिव 

शर्शर्ध िब्दवांनी यव िशक्तचे र्िान आह.े ईश्वरशचांतन यवसवठी 

िशक्तचे(श्रीिति,् उशजाति)् शर्भशूतशचांतन सवांशगतले आह.े  

 

िनषु्ट्य ्र्प्न पवहतो, पि कवयवाशिर्वय ह े्र्प्न सवकवर होत नवही. 

जीर्न जगतवांनव व्यर्हवरवत सकवि कवया असते ह ेआपि जवितो. 

पि यव(सकवि) िळेु कवयाशनिय एक होत नवही. पररिविभयवचव 

अडथळव जविर्तो. म्हिनु यवच िवगवालव भगर्तगीतेने शनष्ट्कवि 

किा घडण्यवसवठी Transform केले आह.े यविळेु जीर्न 

जगतवांनवच िशक्तची सवधनव होते. हव सां्कवरीत व्यशक्तचव 

जीर्निवगा असतो. यवच िवगवाचे ज्ञवन भगर्तगीतव करुन दते आहे. 



अजुानवचव कवयवासांबांधी शर्चवरबदल " िलव कवांही नको vs. 

िशक्तसवधनव " यवप्रिविे असतो.  

 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

"We don't develop courage by being happy every 

day. We develop it by surviving difficult times and 

challenging adversity. " 

 -Barbara De Angelis 

 

 **************** 

  



 (१२-११) 

*********************** 

अथ एतद ्अशप अिक्तोअशस कतुां िद ्योगांआशश्रतः। 

सर्ाकिाफलत्यवगां ततः कुरु यत ्आत्िर्वन ्।। 

************************* 

(१२-११): 

"अथ एतद ्अशप अिक्तोअशस कतुां िद ्योगांआशश्रतः" 

(सखुवची सवधनव) 

 

*भगर्तगीतेची भशूिकव: 

१. भ्रि(सांिय)िशुक्त  

आधीच गोंधळलेल्यव अजुानवलव गोंधळवतनु िकु्त करण्यवसवठी 

जगविध्ये भगर्तगीतव अर्तरली. यवचवच अथा बौशद्धक सवांगनु 

जगवलव भ्रिवत टवकिे ही भगर्तगीतेची भशूिकव नवही, तर भ्रिवतनु 

िकु्त करि,े सांियिशुक्त ही भगर्तगीतेची भशूिकव आह.े योग्यलव 

अयोग्य र् अयोग्यलव योग्य ठरशर्िे ही भ्रि यव िब्दवची सरळ 

व्यवख्यव भगर्तगीतेनेच शदललेी आह.े  

अधिांि धिांि ्इशत यव िन्सयत ेतिसव आर्तृव।(१८-३२) 

 



जगविध्ये कवय योग्य आह?े एकवलव जे योग्य र्वटते, तेच 

दसुर् यवलव अयोग्य र्वटते. तेंव्हव योग्य-अयोग्य यव सांदभवात सांिय, 

भ्रि शनिवाि होत असतो. योग्य-अयोग्यच्यव यव गदवरोळवत आपि 

जगत असतो. यव गदवरोळवतही ्र्तःच्यव िवगवाचे शनशित ज्ञवन 

असेल तर िनषु्ट्य शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. भगर्तगीतव हचे शनशित 

ज्ञवन दते आह.े  

 

२. ्र्तःचव िवगा:(जबवबदवरी श्र्कवरिे) 

 

िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव िवगवाचे अज्ञवन असते तेंव्हव अडथळव आलव 

असतव ( ्र्तःचे अज्ञवन न श्र्कवरतव )बवह् पररश्थशतर्र दोर्ष 

ढकलतो. ्र्तःचे अज्ञवन श्र्कवरिे म्हिजे घटनेतील र्व्तर् 

श्र्कवरिे असते. ्र्तः पररिविवची जबवबदवरी श्र्कवरतो. 

रविवयिकवर िहशर्षा र्वशल्िशकच्यव परु्वाश्रिीतील र्वल्यवलव यवच 

जबवबदवरीची जविीर् िवली र् प्रवयशितवसवठी उपवय िवशगतलव. 

येथे पवपवची जबवबदवरी एकट्यवची आह ेह ेर्व्तर् कळले तर 

अजुान ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी आपल्यव शनयतकवयवालव पवप 

ठरशर्तो. ्र्तःचे अज्ञवन श्र्कवरीत नवही.  

 

कवया : 



"The only correct actions are those that demand no 

explanation and no apology. " 

Red Auerbach 

 

िनषु्ट्यवलव प्रवशिसखु कळते. र् यवच आधवरवर्र प्रवशिसवठी कवया 

हव व्यर्हवरिवगा कळतो. हव िवगाच सकवि असतो. कवयवाचव 

प्रवशििी सांबांध असल्यविळेु ्र्तःच्यव व्यर्हवरिवगवात योग्य-

अयोग्य हव issue येतो.  

 

यदु्धिेत्वर्र अजुान दःुखी होतो. शनयतकवया त्यवलव दःुखदवयी 

र्वटते म्हिनु ्र्तःलव कवय हरे्?यवचव आढवर्व घेतो. कवांहीच 

नको असव शनष्ट्कर्षा शनघतो, उलट यव कवयवािवगे लोभी प्रर्शृत्त आह े

असव त्यवलव िोध लवगतो. आपल्यव शनशककयतेचे Explanation 

दणे्यवसवठी येथे त्यवलव र्वर् शिळतो. घटनेतील र्व्तर् 

(शनयतकवया योग्य शक अयोग्य ? हव सांिय) न श्र्कवरतव सरळ 

आपली भशूिकव योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी Explanation 

दतेो.  

 

"To rush into explanations is always a sign of 

weakness".  



Agatha Christie,  

 

जगण्यवतनु सखु अनभुर्िे, आनांद अनभुर्िे ही िनषु्ट्यवची 

नैसशगाक प्रर्शृत्त आह,े यवचसवठी कवयारत असतो. कवया सखुप्रवशिचे 

सवधनच असते हवच िदु्दव भगर्तगीतेत highlight केललेव आह.े 

यवच अनरु्षांगवने भगर्तगीतव येथे "कवयवाद्ववरे सखुवची सवधनव" ह े

जीर्नशर्कवस यव सांदभवातील िहत्र्वचे दवलन उघडे करते.  

 

Senses mind द्ववरव अनभुतू होिवरे सखु अिवश्वत असले तरी तो 

जीर्नवचव अपररहवया भवग असतो. ज्यवचव अभवर् आलव असतव 

दःुख होत,े शर्चशलत होतो, हचे अिवश्वत सखु ठरते. शनभायतव, 

सवहस, आत्िशर्श्ववस, शर्चशलत न होिे अथवात दरै्ीगिु सांपशत्तचे 

सखु असत.े कवयवाद्ववरे योग (दःुखवन्सत) ही सवधनव होण्यवसवठी 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त हव सांदिे आह.े यवत दोन टप्पे आहते.  

१. "ित्किा परिो भर्" 

िदथाि ्अशप किवाशि कुर्ान ्शसशद्धां अर्वप््यशस।(१२-१०) 

(्र्धिा)कवयवाचे सिपाि 

२. अथ एतद ्अशप अिक्तोअशस कतुां िद ्योगांआशश्रतः। 

सर्ाकिाफलत्यवगां ततः कुरु यत ्आत्िर्वन ्।।(१२-११) 



(कवयवाचव एकशनिय) फलत्यवग 

 

"आत्िर्वन ्"(Situated in the Self) हव िब्दच िनषु्ट्य 

्र्तःचव िवगा चवलतो हव सांदिे दतेो. यव िवगवातच सखुवची सवधनव 

असते. ्र्तःचव िवगा चवलतवांनव आत्िर्वन ्असिे, यवच िवगवाचे 

िहत्र् (सखुवची सवधनव) र् ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

 

*यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही.  

*व्यर्हवरिवगवात सकवि प्रर्शृत्तिळेु सांिय असतो. प्रवितत्र्वतील 

िवश्वत तत्र् र् त्यवचे िळु ईश्वर यवलव जोडिवरव िवगा "अितृत्र्वय 

कल्पते" हव शर्कवसवचव (सवधनेचव) िवश्वत िवगा असतो. यव 

िवगवार्र कवया ईश्वर भशक्तसवठी घडते. व्यर्हवरिवगा यव िवश्वत 

शर्कवसवच्यव िवगवात transform होतो तेंव्हव, शनयतकवया 

्र्धिवात, कवयवाचव शनिाय एकशनियवत बदलतो.  

 

 ****** 

  



(१२-१२) 

*********************** 

श्रेयो शह ज्ञवनि ्अभ्यवसवत ्ज्ञवनवत ्ध्यवनि ्शर्शिष्ट्यते। 

ध्यवनवत ्किाफलां त्यवगः त्यवगवत ्िवांशतः अनांतरि ्।। 

************************* 

- 

(१२-१२):"त्यवगवत ्िवांशतां अनांतरि ्" 

 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवत दररोज भर पडत असते. तरी ज्ञवन श्रेष्ठ शक किा 

श्रेष्ठ?हव सिवजवतील िहत्र्वचव शर्र्षय असतो.  

"The great aim of education is not knowledge but 

action. " 

Herbert Spencer 

 

ज्ञवन श्रेष्ठ शक किा श्रेष्ठ? यव सांदभवात जीर्नवत ज्ञवन, किा यवांचे 

िहत्र् भगर्तगीतेने रे्गर्ेगळ्यव Context िध्ये ्पि केले आह.े  

 

सखुी जीर्न हव िनषु्ट्यवचव शजव्हवळ्यवचव शर्र्षय आह.े भगर्तगीतव 

सखुवसवठी िवांशतचे िहत्र् सवांगत आह.े "अिवांत्य कुतः सखुां?" 



 

िवांशतसवठी शनष्ट्कवि किवाचे (फलत्यवग) िहत्र् सवांशगतले.  

 

श्रेयो शह ज्ञवनि ्अभ्यवसवत ्ज्ञवनवत ्ध्यवनि ्शर्शिष्ट्यते। 

ध्यवनवत ्किाफलां त्यवगः त्यवगवत ्िवांशतः अनांतरि ्।।(१२-१२) 

 

अभ्यवसवपेिव ज्ञवन, ज्ञवनवपेिव ध्यवन, ध्यवनवपेिव 

फलत्यवग(शनष्ट्कवि किा) श्रेष्ठ आह,े अथवात येथे ज्ञवनवपेिव किवाचे 

िहत्र् जीर्नवत अशधक आह.े  

िनषु्ट्यवलव शनिायिितव नसेल (शनिायवत सांिय असेल) तर तो जे 

करतो (शकां र्व करीत नवही)त्यवचे सिथान करतो. अजुान 

शनशककयतेचे सिथान करतो र् यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. अथवात 

र्व्तर् न श्र्कवरतव ज्ञवनभवष्ट्य बोलत असतो. अिवांत िनवलव 

िवांत करण्यवचव हव प्रयवस असतो. अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्ण्यवचव 

हव प्रयवस असतो. ज्ञवन र् किा यव सांदभवात सांभ्रि शनिवाि करिवरी 

ही िवनशसक अर््थव असत.े यवच िदु्यवर्र भगर्तगीतचेी सरुुर्वत 

आह.े  

भगर्तगीतेत श्रीकृष्ट्िवने जीर्नवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह सवांशगतले. 

यवांतनु जीर्नवसवठी योग्य कवय? यवचव बोध जविनु शनिाय ्र्तः 

करवयचव असतो. यव र्वक्यवर्र सिवशि होते. श्रीकृष्ट्िवने 



अजुानवच्यव शनिाय अशधकवरवर्र अशतििि केले नवही, उलट 

्र्अशधकवरवची जवगशृत केली. (किाण्येर्वशधकवर्ते).  

 

तसेच िनषु्ट्यवची ईश्वरवर्र श्रद्धव असली पवशहजे, हव आग्रह नवही. 

अथवात ज्यवांची श्रद्धव आह,े त्यवचेसवठी भगर्तगीतव ज्ञवन आहे. 

िनषु्ट्यवलव जीर्न शिळवलेले आह,े हे जीर्न जगण्यवची जबवबदवरी 

्र्तःची आह.े ह ेसवधे तत्र् भगर्तगीतेतनु highlight िवले 

आह.े अथवात ्र्तःच्यव शनिायवचे िहत्र् जवििे र् इतरवांचव 

शनिायअशधकवर िवन्सय करिे, ह े्र्वतांत्र्यवचे िलुभतू तत्र् 

भगर्तगीतेतनु highlight िवले आह.े  

 

सिवजवत भगर्तगीतेतील "िोि" यव िब्दवची ओळख केर्ळ 

िरिोत्तर गशत यव अथवाने आह.े प्रत्यिवत भगर्तगीततेील (बांधन-

िोि) ज्ञवन जीर्नवच्यव ्र्वतांत्र्यवचे िलुभतु ज्ञवन ठरते.  

 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।(१८-३०) 

****** 

  



(१२-१३) 

*********************** 

अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च। 

शनिािो शनरहांकवरः सिदःुखसखुः ििी।। 

************************* 

(१२-१३):"अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च" 

 

जगतहीत, सिवजहीत, िनषु्ट्यवचव व्यशक्तगत शर्कवस यवचव सिन्सर्य 

िनषु्ट्यवचे कवया सवधत असते. (िधिविीच्यव िधशनशिातीत फुलवचे 

फळवत रुपवांतर, सिहुहीत, ्र्हीत सवध्य होते. कोठेही िोर्षि 

नवही. ) 

"The goal of life is to make your heartbeat match the 

beat of the universe, to match your nature with 

Nature. " 

Joseph Campbell----- 

 

जगतहीत, सिवजहीत, ्र्तःचव शर्कवस हवच सिन्सर्य 

सवधण्यवसवठी जगवत धिा आले. हवच सिन्सर्य सवधिवरे सवधन 

ईश्वर आहे ही भगर्तगीतेची भशूिकव आह.े भगर्तगीतव धिा र् 



ईश्वर यवांत ईश्वरवचे िहत्र् Priority ठरशर्ते. र् कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

सवध्य होण्यवसवठी धिा अिी शनशित भशूिकव घेते.  

 

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

 

शनशर्ार्वद भगर्तगीतेने सिवजहीत दलुाशित केले नवही. 

सिवजवतील िोर्षिवलव अधिा ठरशर्ले. म्हिनुच भगर्तगीतव 

जगवसिोर आली. अजुान चवांगलव िनषु्ट्य(दरै्ी) असतो. सिवजवत 

व्यर्हवर असतो. यवच व्यर्हवरवनसुवर धिायदु्ध ठरले असत.े प्रत्यि 

यदु्धिेत्वर्र दःुखी िवल्यविळेु अजुान आपल्यव शनयतकवयवालव 

अधिाकवया ठरशर्तो. र् शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो. यवच 

पवश्वाभशूिर्र भगर्तगीतव प्रकृशत र् ईश्वर यवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह 

्पि करत.े  

 

िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिवनेच िवनर्कल्यविवसवठी तत्र्ज्ञवन, 

ज्ञवनशर्ज्ञवन जगवसिोर आिले. यवच चवांगलेपिवचव सांबांध 

प्रकृतीतील सत गिु, कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (योग)यवचेिी जोडलेलव 

आह.े ज्यविळेु िनषु्ट्यवचव भवर् "सर्ाभतूशहतेरतः " होतो.  

 

अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च।(१२-१३) 



 

 

"Many people absorbed a sense of guilt and/or 

shame from a very early age; their 'mind-set' is 

towards feeling worthless or in need of punishment. 

("Born to win but conditioned to loose". )Just saying 

of Change your thoughts/mindset, it won't make it 

happen, nor will 'positive thinking'. We have to 

work at it every day and prove to ourselves that we 

are worthwhile. " 

 ****** 

 

 (१२-१३) 

शर्र्षय ६६४ : 

"शनिािो शनरहांकवरः सिदःुखसखुः ििी" 

( अिवश्वतविी Detachment) 

 

शनिािो शनरहांकवरः 

 



अिवश्वतवच्यव Detachment सांदभवात शनिाि र् शनरहांकवर ह ेिब्द 

पर्परसोबत आलेले आहते. िितव- अहांतव यव सांदभवात िरीर 

िविे आह ेही ्र्वशित्र्वची भवर्नव िितव असते, तर िी िरीर 

आह ेही कतेपिवची भवर्नव अहांतव असते.  

 

भगर्दगीतेनसुवर अजुानवचे किा(शनयतकवया) ठरिे हव व्यर्हवरवचव 

भवग होतव. तर ते किा करिे हव ईश्वरभशक्तचव(अध्यवत्िवचव) भवग 

बनलव आह.े यवलव किाकौिल्य म्हटले. (योगः किास ुकौिलि)्. 

अथवात किा ठरशर्िे िनषु्ट्यवच्यव अशधकवरवत आह ेतर किाफल 

त्यवच्यव अशधकवरवत नवही.  

किाण्येर्वशधकवर्ते िव फलेर्ष ुकदवचन ्।(२-४७) 

 

१. आत्िव िवश्वत, िरीर अिवश्वत आह.े िवश्वतविी attach िवले 

तर अिवश्वतविी detach होतो. यवच Attachment-

Detachment logic च्यव आधवरवर्र किवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचे िवस्त्र 

आह.े हवच आधवर बांधन-िोिवचव आह.े (अव्यक्त) ईश्वरविी 

जोडिे यवलव बशुद्धयोग म्हटले आह.े किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यव 

सांदभवात Detachment म्हिजे ईश्वरवलव सिशपात कवया/शनष्ट्कवि 

किा(फलसिपाि) अिी श्थशत असते. यवच ईश्वरभशक्तद्ववरव 



श्थतप्रज्ञ श्थशत प्रवि होते. यवच श्थशतचे र्िान करतवांनव "शनिािो 

शनरहांकवरः" ह ेिब्द आले आहते.  

शर्हवय कविवन ्यः सर्वान ्पिुवांिरशत शन्पहृः। 

शनिािो शनरहांकवरः स िवशन्सति ्अशधगच्छशत।।(२-७१) 

अथवात(बांधन-िोि Attachment-Detachment यव िवस्त्रविळेु) 

िवशन्सत प्रवि होते.  

 

 २. ईश्वरभक्त : 

अव्यक्त ईश्वरवचव भक्त म्हिज ेअव्यक्तवसक्त(िवश्वतविी attach), 

सर्ाभतूहीतेरतः, सित्र्बशुद्ध असे र्िान आले आह.े यवच 

आधवरवर्र किवाद्ववरे (अनन्सय)भशक्त करिवरव ईश्वरभक्त कसव 

असतो, जो ईश्वरवलव शप्रय असतो, यवचे र्िान करतवांनव "शनिािो 

शनरहांकवरः " ह ेिब्द आले आहते.  

अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च। 

शनिािो शनरहांकवरः सिदःुखसखुः ििी।।(१२-१३) 

अथवात सखुदःुखविळेु शर्चशलत होत नवही. ििविील असतो.  

 ******** 

  



(१२-१४) 

************************* 

सांतिुः सततां योगी यतवत्िव दृढशनियः। 

िशयअशपात िनोबशुद्धः यो िद ्भक्तः स िे शप्रयः। 

************************* 

 

(१२-१४) : 

" सांतिुः सततां योगी यतवत्िव दृढशनियः" 

(State of Growth mindset) 

 

िनषु्ट्यवचे सखुदःुख त्यवच्यव जीर्नवलव आव्हवन दते असते. दःुखी 

िवलव असतव र्व्तर् न श्र्कवरतव िनषु्ट्य तोकड्यव सिवधवनवने 

्र्तःलव दःुखिकु्त करण्यवचव प्रयत्न करतो. पि यविळेु त्यवचव 

शर्कवसच थवांबतो. तो दबुळव ठरतो. त्यवची जगण्यवची श्थशत 

Survival mode असते. अज्ञवनविळेु लोक यवच mode िध्ये 

जगत असतवत. म्हिनुच जीर्नवचे आव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी 

सिि होिे यवचे ज्ञवन भगर्दगीतव करुन दते आह.े  

 



िनषु्ट्यजीर्न शनत्य शर्कवसिवगवार्र आह ेयवची जविीर् 

भगर्दगीतवच करुन दतेे. यवचसवठी आत्िोन्सनशत(उद्धरेत ्आत्िनव 

आत्िवनि ्) अथवात Growth mindset चे ज्ञवन आह.े  

अशनत्यां असखुां इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवलव दःुखवचे आव्हवन श्र्कवरवरे् लवगते. म्हिनु ज्यव 

ईश्वरवचे िनषु्ट्यविी नवते आह ेत्यव ईश्वरवची ओळख भगर्दगीतव 

दते आह.े जीर्नवचव िवगा यवच ईश्वरधविवर्र (अितृत्र्वय कल्पते) 

पोहोचतो. यव िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यवचे िवस्त्र भगर्तगीतव 

सवांगते.  

 

 

ईश्वर सर्वांसवठी सवरखव आह,े त्यवलव कुिी शप्रय शकां र्व अशप्रय 

नवही पि जो त्यवलव भजतो तो ईश्वरवचव शप्रय ठरतो.  

 

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्योअश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।(९-२९) 

 



भगर्दगीतेने जीर्नशर्कवसवत किवाचे िहत्र् सवांशगतले. किवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त यवत १. किासिपाि २. फलत्यवग यवद्ववरव 

Detachment चे िवस्त्र सवांशगतले. यवप्रिविे ईश्वरवची भशक्त 

करिवरव भक्त शनत्य योगयकु्त म्हिजे शनत्य सिवधवनी(शर्चशलत न 

होिवरव), आत्िर्ि (िनवर्र शनयांत्ि असलेलव), बशुद्ध र् िन 

ईश्वरठवयी असलेलव, शर्कवसिवगवार्र कवयवाचव 

एकशनिय(Determination) असलेलव असतो.  

 

सांतिुः सततां योगी यतवत्िव दृढशनियः। 

िशयअशपात िनोबशुद्धः यो िद ्भक्तः स िे शप्रयः।।(१२-१४) 

 

 ********* 

 

(१२-१४) : 

"यो िद ्भक्तः स िे शप्रयः" 

 

 ईश्वर र् िनषु्ट्यवचे नवते: 

ईश्वरवचव अांि िनषु्ट्यवच्यव प्रवितत्र्वत असतो म्हिनु तो जीशर्त 

असतो. अथवात प्रत्यके िनषु्ट्यवचे ईश्वरविी अतटु नवते आह.े 



ईश्वरवसवठी सर्ा सिवन आह.े त्यवच्यवसवठी कुिी शप्रय नवही शकां र्व 

तो कुिवचव दे्वर्ष करीत नवही.  

सिोअहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे दे्वष्ट्योअश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।।(९-२९) 

जो ईश्वरवलव भजतो तो ईश्वरवच्यव ठवयी आह ेर् ईश्वर त्यवच्यव ठवयी 

आह.े यवचव अथा जे िवश्वत ईश्वरवलव जवित नवही र् प्रकृशतलव र्ि 

असल्यविळेु प्रिवदी, आळिी, शर्र्षवदी असतवत. ते अज्ञवनी 

ठरतवत. यवचवच अथा िनषु्ट्यवचे िवश्वत ईश्वरविी असलेले नवते जो 

जवितो, अनभुर्तो, ईश्वरवचे ज्ञवन(अध्यवत्ि) जविनु त्यवचव भक्त 

बननु जीर्न जगतो. यवसवठी योगी (Connected with God) 

िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

 

अदे्विव सर्ाभतूवनवां िैत्ः करुि एर् च। 

शनिािो शनरअहांकवरः सिदःुखः सखुः िशि।। 

सांतिुः सततां योगी यतवत्िव दृढशनियः। 

िशयअशपात िनोबशुद्धः यो िद ्भक्तः स िे शप्रयः ।।(१२-१४) 

 



ईश्वरभक्तवची लििे यव सांदभवात "अदे्विव सर्ाभतूवनवां ", शनिािो 

शनरहांकवरः", सांतिुः सततां योगी", "यतवत्िव दृढशनियः" यवांचव 

शर्िेर्ष उल्लेख केलेलव आह.े  

 

*"अदे्विव सर्ाभतूवनवां " 

 जगतशहतवय( िवनर्तव, सर्ा प्रवशििवत्वर्र पे्रि) यव सांदभवात 

"शनर्ैरः सर्ाभतूेर्ष ुयः "(११-५५), "सर्ाभतूशहतेरतवः "(५-२५), 

(१२-४) हव सांदिे भगर्दगीतव दते आह.े  

 

*"शनिािो शनरहांकवरः" vs िितव-अहांतव  

 

शनिाि म्हिजे (्र्विीत्र्वचे, अिवश्वतवचे)Detachment .  

 "Receive without pride, let go without attachment. "  

-Marcus Aurelius (Roman emperor and a Stoic 

philosopher) 

 

*"सांतिुः सततां योगी" 



योगी िवश्वत र् अिवश्वत यवतील भेद जवितो. सखुदःुख अिवश्वत 

आह ेह ेजविनु दःुखवने शर्चशलत होत नवही. शनत्य सिवधवनी 

(सांतिु) असतो.  

*"यतवत्िव दृढशनियः" 

िन चांचल असते. चांचलत्र्विळेु कवयवाचव शनिय होत नवही. योगी 

आत्िर्ि असतो. कवयवाचव एकशनिय होतो.  

किायोगवत कवयवाचव एकशनिय आर्श्यक असतो. शनष्ट्कवि किा 

म्हिजे फलत्यवग. भोग आशि त्यवग यवतील भेद जविलव तर 

शनष्ट्कवि किवाचे, पयवायवने कवयवाच्यव दृढशनियवचे िहत्र् कळते.  

भोग आशि त्यवग यवांचे ज्ञवन बवज पिवपवसनु घेतले पवशहजे. 

एखवद्यवने आपल्यव हक्कवचे िवांस शहसकवर्नु घेतले तेव्हव त्यवलव 

िरिप्रवय दःुख होते, परांत ुजेव्हव तो आपल्यव अशधकवरवतील 

हक्कवचे िवांस इतर पक्ष्यवांसवठी आपल्यव इच्छेनसुवर सोडुन दतेो, 

त्यवगतो, जो त्यवचव ्र्भवर् असतो. तेंव्हव तो सखु, आनांद 

अनभुर्तो. म्हिजे सांपिूा खेळ इच्छव, आसक्ती शकां र्व ्र्तःच्यव 

िनवचव असतो.  

 - सवांख्य दिान 

 

 *********** 

  



 (१२-१५) 

************************ 

य्िवत ्न उशद्वजते लोको लोकवत ्न उशद्वजते च यः। 

हर्षाअिर्षा भय उदे्वगैः िकु्तो यः स च िे शप्रयः। 

************************ 

 

(१२-१५) : 

" य्िवत ्न उशद्वजते लोको लोकवत ्न उशद्वजते च यः" 

(Detached :िकु्त िनषु्ट्य) 

 

िनषु्ट्यवचव Mindset जसव बनतो त्यवनसुवर तो जगत असतो. 

त्यवलव आपल्यव हीतवचे ऐकवयचे असते पि अहांकवरविळेु 

्र्ितवांध होतो. अथवात ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो. लोकवांनी ्ततुी केली, आपल्यव favor चे भवष्ट्य केले तर 

आनांदीत होतो, म्हिनु लोकवांनी चवांगले म्हिवरे् ही इच्छव सखुी 

होण्यवसवठीच करतो. अथवात त्यवचे सखुदःुख बवह् 

श्थतीर्र(लोक) अर्लांबनु असते.  

 



अजुान दःुखी होतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

शनशककयतेलव धिा दिाशर्तो. येथे त्यवचे ्पिपिे अज्ञवन असते. 

तसेच जबवबदवरी टवळण्यवची चकुही असते. यव श्थशतत अजुान 

्र्ितवांध बनतो. यव श्थशतत िनषु्ट्य कुिवचे ऐकुन घेण्यवच्यव 

िनःश्थतीत नसतो. पि त्यवच्यव कवनवर्र िब्द येतवतः 

"ही भशूिकव तझु्यवसवरख्यव श्रषे्ठ व्यशक्तलव अिोभशनय आह.े " 

तेंव्हव तो ्र्तःचे र्व्तर् प्रकविवत आितो. र् शनशित प्रश्न पढेु 

येतो. शनशित प्रश्न(कवय हर्े?) आल्यवर्र श्रीकृष्ट्ि 

आनांशदत(प्रहसशन्सनर् भवरत) होतवत.  

 

यदु्ध न करिे ही शनर्ड अजुानवने िोहर्ि(दःुख टवळण्यवसवठी) 

केलेली असते. यव अर््थते म्हितो, िलव कवांही नको!पि 

र्व्तर् प्रकविवत येते र् शनयतकवयवानसुवर यदु्ध केले तर दःुखिशुक्त 

ही त्यवची गरज ्पि करतो. यवच आधवरवर्र यदु्ध करिे ह े

्र्तःसवठी योग्य कसे? ह ेअजुानवलव जविनु घ्यवयचे असते. कवरि 

त्यवलव ्र्तःलव शनिाय करवयचव असतो, यदु्ध करवयचे शक न 

करवयचे? 

 

प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलत असतो. तो जे करतो ते 

त्यवचचे शनिाय असतवत. ज्यवलव ्र्तःच्यव िवगवाचे ज्ञवन आह ेतो 



शर्श्ववसवने चवलत असतो. ्र्तःच्यव शनिायवसवठी जवगतृ असतो. 

्र्तःलव कवय हर्े ह ेशनशितपिे कळते.  

 

जवगशृत : 

“Who looks outside, dreams. Who looks inside, 

awakens.  

Carl Jung 

 

िनषु्ट्यवलव जीर्न शिळवले आह.े खर् यव अथवाने ही जीर्नयवत्व 

आत्िोद्धवरवसवठी सरुु असते, यवच प्रर्वसवसवठी जीर्न सवधन 

असते. यव प्रर्वसवचे अांशति धवि ईश्वर आहे. ज्यव ईश्वरवचव अांि 

त्यवची जीर्नयवत्व चवलशर्ते. यवप्रिविे भगर्दगीतव हचे ज्ञवन 

सशर्ज्ञवन ्पि करते. तसेच िनषु्ट्यवचव जीर्निवगा, यवतनु 

"जीर्नशर्कवसवचे िवस्त्र" हव शर्र्षय शर््तवरवने सशर्ज्ञवन 

भगर्दगीतव ्पि करते. बांधन-िशुक्त ह ेआधवरतत्र् असत.े यव 

िवस्त्रवनसुवर व्यर्हवरिवगवातील शनयतकवया ह ेआत्िोन्सनशतचे सवधन 

असते.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 



यव िवगवार्र चवलिवरव ईश्वरभक्त ठरतो. ईश्वरवसवठी सर्ा सिवन 

असले तरी जो अनन्सयभवर्वन ेभजतो तो ईश्वरवसवठी शप्रय असतो,  

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।(१२-६) 

 

यवच ईश्वरभक्तवची Quality भगर्दगीतव ्पि करते. यवनसुवर 

लोकवांिळेु ज्यवचव उदे्वग होत नवही र् लोकवांचव त्यवच्यविळेु उदे्वग 

होत नवही, असव हर्षा-िोक यवांच्यव reaction पवसनु िकु्त 

असलेलव भक्त ईश्वरवलव शप्रय असतो.  

 

य्िवत ्न उशद्वजते लोको लोकवत ्न उशद्वजते च यः। 

हर्षाअिर्षा भय उदे्वगैः िकु्तो यः स च िे शप्रयः।(१२-१५) 

 

 

सवर : (बवह्) लोक आशि ्र्तः यव सांदभवात श्रीकृष्ट्िवची भशूिकव 

जरी िवगादिाकवची असली तरी अजुानवलव ्र्तःलव शनिाय 

घ्यवयचव असतो, ्र्तःलव चवलवयचे असते. यवर्रुन भगर्दगीतव 

्पिपिे िनषु्ट्यवलव त्यवच्यव ्र्तःच्यव जीर्निवगवाचे ज्ञवन सवांगत 

आह ेह े्पि होते.  



 

"The key to creating the mental space before 

responding is mindfulness. Mindfulness is a way of 

being present: 

 paying attention to and accepting what is  

happening in our lives. It helps us to be aware of 

and step away from our automatic and habitual 

reactions to our everyday experiences. " 

-Elizabeth Thornton 

 

 ******** 

  



(१२-२०) 

 

*********************** 

ये त ुधिां अितृां इदां यथव उक्तां  पयुापवसते। 

श्रद्दधवनव ित्परिव भक्तवः ते अतीर् िे शप्रयवः।। 

************************* 

 

(१२-२०):"ये त ुधिां अितृां इदां यथव उक्तां  पयुापवसते" 

 (िवश्वत शर्कवसवचव ्र्तःचव िवगा) 

 

धिा यव िब्दवचव बोध शर्शर्ध Religion असव होतो. Religion 

हव सिवजधिा ठरतो. सिवज शकां र्व सिहुवच्यव सांचलनवसवठी, 

कल्यविवसवठी असलेले शनयि यवचव बोध सिवजधिा शकां र्व 

सिहुधिा ह ेिब्द दते असतवत. यवच शनयिवांचव आधवर योग्य-

अयोग्य ठरशर्तवत. आपली शनशककयतव योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी अजुान यवच धिवाचव आधवर घेतो. यव पवश्वाभिुीर्र 

सिवजधिा आशि ्र्तःचव व्यशक्तगत धिा ह ेदोन रे्गळे शर्र्षय 

बनतवत. अजुानवचे यदु्धकवया (Battle on battlefield) 

सिवजधिवाचव भवग असतो, तर Internal battle व्यशक्तगत भवग 



असतो. यवच पवश्वाभिुीर्र भगर्तगीतव ्र्तःचव व्यशक्तगत धिा 

यवर्र भवष्ट्य करते.  

 

सिवजवचे कल्यवि व्हवर्े, शनरोगी सांचलन व्हवरे् यव हतेनेु सिवजवत 

धिा आलेत. तर व्यशक्तगत धिा ्र्तःलव सिि करण्यवसवठी, 

शर्कवसिवगवार्र चवलण्यवसवठी िवगादिान करतो. सिवजधिा र् 

व्यशक्तगत धिा यवचव िध्य भगर्तगीतेने "्र्धिा" यव िब्दवने 

सवधलव आह.े  

 

१. कवया ्र्यांशर्कवसवत सवधन: 

 

व्यर्हवरवत कवयवाद्ववरेच शर्कवस होतो. कवया यव सांदभवात 

्र्भवर्शनयत (सहजकवया) कवया हव एक भवग असतो. यवच 

सांदभवात ्र्धिा िनषु्ट्यवची ओळख दते असते. दसुरव भवग 

शनिायअशधकवर(कवया करण्यवचव अशधकवर) असतो.  

 

२. कवयवाचव एकशनिय : 

यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दन्सती अशर्पशितः।(२-४२) 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां।(२-४३) 



व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।(२-४४) 

 

्र्तःचव व्यशक्तगत धिा शकां र्व ्र्तःचव शर्कवसिवगा यवचे अज्ञवन 

असेल तर चवांगलव िनषु्ट्यही शनशककयतेचे सिथान करतो र् यवसवठी 

धिवाचव दवखलव दतेो. यव सत्यवचे दिान अजुानशर्र्षवदयोग आह.े 

यवच आधवरवर्र अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. यवच पवश्वाभशुिर्र 

्र्तःचव िवश्वत शर्कवस होण्यवसवठी (िवश्वत शर्कवसवचव 

िवगा)व्यशक्तगत धिा ्पि केलव आह.े यव धिवाचव हते ुसिि 

होण्यवसवठी शनत्य योगयकु्त असिे हव आह,े ज्यविळेु पु् तकी 

शकां र्व ऐकलेल्यव िब्दवने (िोह पवर्त नवही) शर्चशलत होत नवही,  

 

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 

३. िवश्वत शर्कवसिवगा 

अजुान दःुख टवळण्यवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो. हव शर्र्षय 

Internal battleचव असतो. यवच पवश्वाभशुिर्र व्यशक्तगत धिा हव 

िनोशर्ज्ञवनवचव, अध्यवत्िवचव शर्र्षय बनतो. हव िवश्वत शर्कवसिवगा 

असतो. यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 



 

यवचसवठी िनषु्ट्यवची िळु ओळख अध्यवत्िज्ञवनवद्ववरे ्पि केली.  

अिरां ब्रह्म परां ्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते।(८-३) 

अशर्भक्तां  च भतूेर्ष ुशर्भक्तां  इर् च श्थति ्।(१३-१६) 

 

यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धविपरिां िि।(१५-६) 

अथवात ईश्वरवची ज्ञवन यव सांदभवात (प्रकृशत-परुुर्ष) शर्ज्ञवनवसह शदली, 

जे िनषु्ट्यवचे अांशति धवि (Goal/Destination) ठरते. यवच 

आधवरवर्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त (कवयासिपाि, फलत्यवग) हव 

िवश्वत शर्कवसवचव िवगा ठरतो.  

 

ये त ुधिां अितृां इदां यथव उक्तां  पयुापवसते। 

श्रद्दधवनव ित्परिव भक्तवः ते अतीर् िे शप्रयवः।।(१२-२०) 

 

व्यर्हवरवतील (शर्कवसिवगवातील)कवया सकवि असते. यव कवयवालव 

शनष्ट्कवि कवयवात Transform करण्यवसवठी िवश्वत 

धिवाचे(शर्कवसिवगवाच)े प्रयोजन आह.े ज्यविळेु सांियिुक्त असतो 

र् शर्श्ववसवने िवगाििि करतो. यवचसवठी (Transformation) 

"्र्धिा" िहत्र् र् बशुद्धयोग यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव दते आह.े 



अथवात हवच सिि होण्यवचव, िशक्त शर्कशसत करण्यवचव(शर्चशलत 

न होिे) िवगा ठरतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०)  



 

 

भगवदगीता 

 

 

 

 

अध्याय १३ 

के्षत्र के्षत्रज्ञयोग  

(Nature & Consciousness) 

******************** 

  



अध्यवय १३  

िेत् िेत्ज्ञयोग (Nature & Consciousness) 

 

भशक्तयोग(१२) किवाद्ववरे अनन्सयभक्ती, फलत्यवग यवचे िहत्र् 

सवांगते. तर यवचेच िनोशर्ज्ञवन िेत्िते्ज्ञयोग यव अध्यवय १३ िध्ये 

सशर््तर आलेले आहे. यव अध्यवयवत जड र् चेतन यव सांदभवात 

प्रकृशत र् परुुर्ष यवचव उल्लेख आलेलव आह.े प्रकृशत यव सांदभवात 

गिुज्ञवन अध्यवय १४ िध्ये, ईश्वर यव सांदभवात परुुर्षोत्तिज्ञवन अध्यवय 

१५ िध्ये, चवांगलेपिवलव पिुात्र् सवध्य करण्यवसवठी फलत्यवग िवस्र 

अध्यवय १६ िध्ये सशर््तर र्शिालेले आह.े  

 

िनोशर्ज्ञवनवत िन Mind, Consciousness र् त्यवच्यव 

Faculties, तर हचे सोप्यव िब्दवत Lower Self र् Higher Self 

यवद्ववरे ्पि केले आह.े  

 

Humans have a soul which is their real higher 

self; a Divine, Mighty, Being.  

Edward Bach 



 

*Our Spirit is our individual spark of the Divine, 

and it fills us with the higher guiding intelligence of 

the Universe. Our Soul is the connection between our 

physical body and our Spirit, and provides 

communication between the two. It is our 

consciousness, and forever remains connected to the 

Creator, God,  

For many, life has become more about what they 

can't do rather than what they can do. The truth, 

however, is that you are far greater than you think and 

have truly amazing potential. The key is to tap into 

your higher self and unleash your full capacity for 

success and happiness.  

T. Harv Eker 

*Battle of Selves 

In our own existence we have two selves. One is 

the lower self and the other is the higher Self. As long 

as the lower self (consisting of the mind, senses and 



body) rules over one’s life, one is one’s own enemy. 

But when the lower self is ruled by the higher Self, 

then one becomes one’s own friend. Thus the battle 

between the Lower Self and the Higher Self has been 

in the consciousness of humanity for millennia.  

 

१. िेत्िेत्ज्ञ(१-६) 

 

यव अध्यवयवत िेत् म्हिजे िरीरयांत् र् िेत्ज्ञ म्हिजे जवििवरव 

Consciousness . र् ईश्वर म्हिजे सर्ा िेत्वांनव जवििवरव िेत्ज्ञ 

असव अथा शदलव आह.े िनषु्ट्य र् जगत यवचे नवते िेत्ज्ञ ्पि करत,े 

तर दहे (अशनत्य)र् आत्िव (शनत्य)यवचे पथृःकरि िेत्िेत्ज्ञ ज्ञवनवने 

कळत.े  

 

२. िेत्ज्ञ ज्ञवन(७-१८) 

िेत्, ज्ञवन र् जे्ञय यवद्ववरे ब्रह्मवचे िरीरवत अश्तत्र् जवििे.  

अथवात जसे Activation of Higher Self चे ज्ञवन 

िनोरै्ज्ञवशनक सवांगतवत.  



ज्ञवनां जे्ञयां ज्ञवनगम्यां हृशद सर्ा्य शर्शष्ठति ्(१३-१७) 

 िरीर अशनत्य आह े. र् जन्सिितृ्यजुरवव्यवशध दःुखदोर्षकवरि 

आह ेम्हिनु सिदःुखसखुांधीरां ही सित्र्दृशि ज्ञवनवने सवध्य करिे.  

 

अध्यवत्िज्ञवनशनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथादिानि ्। 

एतद ्ज्ञवनि ्इशत प्रोक्ति ्अज्ञवनि ्यदतो अन्सयथव।।(१३-११) 

 

३. प्रकृशत परुुर्ष ज्ञवन (जड-चतेन, अिवश्वत-िवश्वत)(१९-२३) 

कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२०) 

 

प्रकृशत सत, रज, ति गिुयकु्त आह.े (Psychological 

domain of Nature). परुुर्ष िवश्वत ईश्वरवचव (परुुर्षोत्ति) अांि 

आह.े प्रकृशत गिुवने रे्ढल्यविळेु शजर्वत्िव बनतो.  

 

४. िवश्वत ईश्वरज्ञवन र् िशुक्त (२४-३४) 

िेत्िेत्ज्ञवच्यव सांयोगवने जडचेतनयकु्त जग अश्तत्र्वत आले 

आह.े  



 

यवर्त ्सांजवयते शकां शचत सत्र्ां ्थवर्र जांगिि ्। 

िेत्िेत्ज्ञ सांयोगवत तशत्र्शद्ध भरतर्षाभ ।।(१३-२६) 

कवया प्रकृशत करते आत्िव सखुदःुख भोगतो, अथवात प्रकृशतगिु 

सेर्न करतो. यविळेु गिुबद्ध होतो. प्रत्यिवत प्रकृशत (कवया)कतवा र् 

परुुर्ष अकतवा जवििे ह ेदहे र् आत्िव यवचे पथृःकरि ज्ञवन जवििे, 

हचे िेत्िेत्ज्ञ ज्ञवनवचे रह्य आह.े ध्यवन, ज्ञवन, किायोगवतील 

फलत्यवग ह े सर्ा यवच ज्ञवनवसवठी सवधन ठरते. ज्यविळेु िशुक्तचे 

(िनषु्ट्य -प्रकृशत - ्र्वतांत्र्य) ज्ञवन जवितो. अथवात िशुक्त अनभुर्तो.  

 

िेत्िेत्ज्ञ योः एर्ि ्अांतरां ज्ञवनचिरु्षव। 

भतूप्रकृशतिोिां च ये शर्दःु यवशन्सत ते परि ्(१३-३४) 

 

************************* 

  



(अध्यवय १३) 

१३. २/१: " िेत्ज्ञां च अशप िवि ्शर्शद्ध" 

 ( I am The Knower ) 

(१३-२)/२: 

"िेत्िेत्ज्ञयोः ज्ञवनां यत ्तद ्ज्ञवनां ितां िि" 

 (Know Thyself) 

१३. ८:  

"जन्सिितृ्यजुरवव्यवशध दःुखदोर्षअनदुिानि ्" 

१३-१०: 

"िशय च अनन्सययोगेन भशक्तः अव्यशभचवररिी" 

(Rightous ) 

१३. ११/१ :"अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि ्" 

१३. ११/२: 

" अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि ्" 

Part II 

(Philosophy of life:Progressive or Barrier!) 

१३. ११/३: 



"एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्तां  अज्ञवनां यदतो अन्सयथव" 

(जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन किवलव म्हिवयचे?) 

१३. १६ : 

"अशर्भक्तां  च भतूेर्ष ुशर्भक्तां  इर् च श्थति ्" 

(Universal mind and YOU) 

१३. १८: 

"िद ्भक्त एतद ्शर्ज्ञवय िद ्भवर्वय उपपद्यत"े 

(१३. १९): 

"प्रकृशतां परुुर्षां चैर् शर्शद्ध अनवशद उभौअशप" 

 (Science of Nature and Progress) 

१३. २०/१ :"कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यत"े 

(१३-२०)/२शर्र्षय ५४० : 

"परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते" 

(Happiness & Spirituality connection ) 

१३. २१/१ : 

"परुुर्षां प्रकृशत्थो शह भुांके्त प्रकृशतजवन ्गिुवन ्" 

(Attitude affects Outcome of our lives) 



 (१३-३१)/२: 

"अनवशदत्र्वत ्शनगुाित्र्वत ्परिवत्िव अयि ्अव्ययः" 

(Laws of Universe & its application) 

 (१३-३३)/१: 

"यथव प्रकवियशत एकः कृत््नां लोकां  इिां रशर्ः" 

(जीर्न प्रकविीत होिे Know Thyself) 

(१३. ३३)/२:"िेत्ां िेत्ी तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत" 

 ( Own light) 

१३. ३४/१: 

"िेत्िेत्ज्ञयोः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव" 

१३-३४/२: 

भतूप्रकृशतिोिां च ये शर्दःु यवशन्सत ते परि ्" 

 (्र्वतांत्र्यवचे सां्कवर-Process of liberation) 

  



(१३-२) 

*********************** 

िेत्ज्ञां च अशप िवि ्शर्शद्ध सर्ािेते्र्ष ुभवरत। 

िेत्िेत्ज्ञ योः ज्ञवनां यत ्ज्ञवनां ितां िि।। 

************************* 

 

 

(१३. २)/१: " िेत्ज्ञां च अशप िवि ्शर्शद्ध" 

 ( I am The Knower ) 

 

 

Mentalism law (Universal Law)म्हितो,  

 

There is a single Universal Consciousness - the 

Universal Mind - from which all things manifest. 

Every mind is part of the Universal Mind . All energy 

and matter at all levels is created by and is 



subordinate to the Omnipresent Universal Mind. 

Your Reality is a manifestation of your mind.  

 

िेत् िरीर(Field of activity) र् त्यवलव जवििवरव 

(Consciousness)िेत्ज्ञ असतो. यवचप्रिविे सर्ा िेत्वलव 

जवििवरव िेत्ज्ञच (Universal mind)ठरतो. अथवात Mind ह े

Universal mind चव भवग आह.े  

 

िेत्ज्ञां च अशप िवि ्शर्शद्ध सर्ािेते्र्ष ुभवरत। 

िेत्िेत्ज्ञ योः ज्ञवनां यत ्ज्ञवनां ितां िि।।(१३-२) 

 

भगर्तगीतेतील िनोर्ैज्ञवशनक ज्ञवनवचव हवच आधवर आहे. 

यवच आधवरवर्र Law of devine Oneness ( Sublaw of 

Universe) म्हितो,  

 

"Everything is connected to everything else. 

What we think, say, do and believe will have a 



corresponding effect on others and the universe 

around us. " 

यव आधवरवर्र Law of Cause & Effect म्हितो,  

"Every cause has its effect; every effect has its 

cause. " 

In accordance with this Law, every effect you see 

in your outside or physical world has a very specific 

cause which has its origin in your inner or mental 

world. This is the essence of thought power.  

 

यवचवच अथा जगवतील घटनव, िनषु्ट्यवचे कवया, त्यवची 

िवनशसकतव, त्यवचे भवष्ट्य यवच्यव िळुविी शनशित कवरिे असतवत. 

यवतनुच शर्ज्ञवनवचव िोध होतो. यवतनुच भगर्तगीतव िनोशर्ज्ञवन 

सवांगत आह.े  

इशत िेत्ां तथव ज्ञवनां जे्ञयां च उक्तां  सिवसतः। 

िद ्भक्त एतद ्शर्ज्ञवय िद ्भवर्वय उपपद्यते।।(१३-१९) 

 



*जे्ञयां -Higher consciousness connected with 

universal mind, i. e. raising the vibrations of 

consciousness, Expiriencing true Self ्र् भवर्) 

यवच ज्ञवनवचव अध्यवत्िज्ञवन भवग आहे.  

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि ्। 

एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्तां  अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।।(१३-१२) 

 

* शनिायिितव िीि िवल्यविळेु जेंव्हव शनिाय टवळतो र् 

शनशककयतेचे सिथान करतो, यवतनुच नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलल्यव 

जवत,े यवच अज्ञवनी िवनशसकतेतनु भगर्तगीतेने अजुानवलव बवहरे 

कवढले.  

 कवयवाद्ववरे शर्कवस यवचे िवस्त्र प्रकृशत र् परुुर्ष यवद्ववरे ् पि केले. 

ह ेअनिुिे अिवश्वत र् िवश्वत ठरतवत. प्रकृशत सत, रज, ति गिुवने 

बद्ध असते. परुुर्ष गिुवतीत (िवश्वत जीशर्त तत्र्)असते. (ईश्वर 

परुुर्षोत्ति ) 

 

कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते।(१३-२१) 

परुुर्षः प्रकृशत्थो शह भुांके्त प्रकृशतजवन ्गिुवन ्।(१३-२२) 



उपद्रिव अनिुन्सतव च भतवा भोक्तव िहशे्वरः। 

परिवत्िव इशत च अशप उक्तः दहेशे्िन ्परुुर्षः परः।।(१३-२३) 

 

येथे कवयाकवरि र् िवश्वत ईश्वरवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन ् पि होते. म्हिनु 

"ईश्वर" ह ेजीर्नवचे अांशति (िवश्वत)ध्यये ठरते ह े् पि होते. र् भशक्त 

म्हिजे शनष्ट्कवि कवया यवचे तत्र् कळते.  

 

यवप्रिविे िवनशसकतेचव सांबांध बशुद्धिी असतो. िोध, शचांतव, 

इर्षवा आशद शर्कवरविळेु बशुद्धभ्रांि होतो. म्हिनु सिदु्रिवांती 

(शर्चशलत न होिे) ही सांकल्पनव आह.े अजुान यवर्रच प्रश्न करतो, 

बशुद्ध श्रषे्ठ तर कवया किवलव?यवर्रच भगर्तगीतचेे उत्तर आहे,  

कवयवाद्ववरेच हव शर्कवस सवधवयचव आहे.  

 

 ध्यवन, योग, ईश्वरभशक्त असे सर्ा सांदभा सविवन्सय िनषु्ट्य 

अध्यवत्ि यव सांदभवातच जवित असतो. भगर्तगीतव ईश्वरभशक्त यव 

सांदभवात भक्तवांनव कवयवाद्ववरे शर्कवस यवचव सांदिे दतेे.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्। 



दःुखिशुक्तसवठी िनषु्ट्य ईश्वरवलव भजतो. यवच दःुखिशुक्तसवठी 

कवयवाद्ववरे भशक्त सवधिे. ह ेिनोरै्ज्ञवशनक ज्ञवनच भगर्तगीतव सवांगत 

आह.े  

ध्यवनेन ्आत्िशन पश्यशन्सत केशचत ्आत्िवनि ्आत्िनव। 

अन्सये सवांख्येन ्योगेन किायोगने चवपरे।(१३-२५) 

 

िवनशसकिवांती, सकवरवत्िकतव, उत्सवह, शनभायतव, धैया, 

कवयवाचव दृढशनिय ह ेसर्ा िवनशसक ्र्व्थ म्हिनु आपि जवितो. 

भय, िोध, Stress, शचांतव, नैरवश्य, नकवरवत्िकतव िवनशसक 

Disturbance (disorder) असते. िवनशसक Wellness सवठी 

जीर्नशर्कवसवत ईश्वरभक्तीचे र् कवयवाचे िहत्र् िनोशर्ज्ञवनवद्ववरे 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

*********** 

(१३-२)/२: 

"िेत्िेत्ज्ञयोः ज्ञवनां यत ्तद ्ज्ञवनां ितां िि" 

 (Know Thyself) 

 



सॉिेशटसने " KNOW THYSELF" हव िांत् शिष्ट्यवांनव 

शदलव. Know Thyself अथवातच " ्र्तःलव ओळखव" यव 

शर्र्षयवचे शर््ततृ र्िान भगर्तगीतते अध्यवय १३ (Knower) 

पवसनु अध्यवय १८ पयांत (अहांकवर vs ईश्वर, बांधन vs. िशुक्त-

्र्वतांत्र्य) आलेले आह.े  

िेत्ज्ञां च अशप िवां शर्शद्ध सर्ािेते्र्ष ुभवरत। 

िेत्िेत्ज्ञयोः ज्ञवनां यत ्तद ्ज्ञवनां ितां िि।।(१३-२) 

 

जसव सयूा शर्श्ववलव प्रकवशित करतो, तद्वतच प्रवितत्र् 

(Living entity) िरीरवची(िेत्) ओळख दतेे, पयवायवन े शर्श्ववच े

अश्तत्र् जवित असतो, र् यव शर्श्ववत ्र्तःची भशूिकव जवित 

असतो, बनर्ीत असतो.  

 

यथव प्रकवियशत एकः कृत््नां लोकां  इिां रशर्ः। 

िेत्ां िेत्ी तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत।।(१३-३४) 

 

अथवात िेत्ज्ञ िेत्वलव (िरीर) जवििवरव (Knower) असतो. 

हव िेत्ज्ञ व्यशक्तच्यव सांदभवात ्र्तःचव Knower असतो, तर ईश्वर 



शर्श्ववचव िेत्ज्ञ (Knower ) असतो. येथनु हव ् र्तःलव जविण्यवचव 

(ज्ञवन)प्रर्वस(अ. १३ ते अ. १८) सरुु होतो. यव दरम्यवन 

िांकवशनरसनवसवठी केर्ळ तीन प्रश्न अजुान करतो.  

 

१. ईश्वर शनगुाि आहे यव आधवरवर्र गिुवतीत ज्ञवन आह.े हव 

गिुवतीत होण्यवचव प्रर्वस कसव होतो, कसव र्वगतो?(अ. १४) 

२. ईश्वरश्रद्धव असिवरे ईश्वरवलव भजतवत पि शनष्ट्कवि कवयवाच े

िवस्त्र आचरत नवही. यव शनषे्ठलव कवय सिजवर्े (सत, रज शक 

ति)?(अ. १७) 

३. शनष्ट्कवि कवया यव सांदभवात सांन्सयवस र् (फल)त्यवग यव 

तत्र्वचे ्पशिकरि? 

 

िनषु्ट्य एखवदी कवदांबरी र्वचतो, तेंव्हव िनोरांजन, िवशहती होते. 

कवदांबरीचव शर्र्षय कळतो. तर "ज्ञवन" यव हतेनेु एखवद े पु् तक 

र्वचतो, तेंव्हव िनषु्ट्यवची शनशित दृशि (Perception) शकां र्व शनशित 

हते(ुकवय हर्े?) असतो.  

 

भगर्तगीतव एक Universal ग्रांथ म्हिनु जगतिवन्सय आह.े 

भगर्तगीतव यव नवांर्वतच Song of God ईश्वर हव िब्द आलेलव 



आह.े त्यविळेु िलुतः ईश्वरज्ञवन र् त्यवची शर्श्ववतील भशूिकव हव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

*भगर्तगीतव यविळेुच पशर्त् ग्रांथ ठरतो. शर्श्वअध्यि 

असलेल्यव(अहां सर्ा्य प्रभर्ः) ईश्वरज्ञवनवत, त्यवच्यव भशक्तत रििे, 

यविळेु "बशुद्धयोग" ही ईश्वरवची अनकुां पव होते. र् अज्ञवन(सांिय) 

शिटते. (ददवशि बशुद्धयोगां तां ) 

 

* ज्यव कवरिव्तर् भगर्तगीतव जगवसिोर आली, त्यव शनशित 

कवरिवचव बोध होतो. कवयवाचव शनिय (Determintion) यव 

सांदभवात िनषु्ट्यवचव िवलेलव गोंधळ(कवरि), र् हव गोंधळ 

शिटशर्ण्यवसवठी "ज्ञवन" यव शर्र्षयवचव बोध होतो.  

 

अ)"तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति"् 

 

जीर्नवचव शनशित अथा कवय?जीर्नवतनु कवय सवध्य करवयच े

आह?े(Meaning &Purpose of life) कळते. यव सांदभवात 

आत्िोन्सनशत र् योग ( "State of mind" यव सांदभवात दःुखवन्सत 

म्हिजे शर्चशलत न होिे) 



ह ेPurpose कळत.े यवद्ववरे भशक्तचे िहत्र् कळते.  

 

ब)" गहनव किािो गशतः" 

 

प्रकृशतत किा घडत असते. जीर्नवत किवाचे िहत्र् र् त्यवची 

भशूिकव कळते. (गहनव किािो गशतः) 

 

व्यर्हवरवत इच्छवपशुतासवठी (State of want- State of Art) 

किा असते. यवतील सकवि िवनशसकतेिळेु चांचलतव असते. 

चांचलतेिळेु कवयाशनियवत अडथळव येतो. कवया केर्ळ भोगैश्वया 

प्रवशिसवठी आह े हे जविनु एखवद्यवजर्ळ सांपशत्त आह े तर कवया 

किवलव?असव त्यवलव प्रश्न पडतो. अजुान म्हितो, िलव रवज्यवची 

आकवांिव नवही िग ह ेिोकदवयी घोरकिा किवलव?हव त्यवचव िखु्य 

प्रश्न असतो.  

 असे िोकदवयी किा टवळिेच योग्य!ह े Statement सत्य 

ठरशर्ण्यवसवठी धिाज्ञवनवचव दवखलव दतेो.  

 



िनषु्ट्यजीर्नवत शचांतव, अडचिी, भय, Tension- Stress ह े

दःुखरुपवने डोकवर्त असते. ह ेदःुख िनषु्ट्यवलव शर्चशलत करते. हव 

Mental weakness असतो. म्हिनु िवनशसक िशक्त म्हिजे 

शर्चशलत न होिे यव िशक्तचव(योग) शर्कवस, ह ेPurpose कळत.े 

यव िशक्तसवधनेचव प्रर्वस "चवांगलेपिवतनु" होतो. अजुान 

चवांगलव(दरै्ीगिु) असल्यविळेु दःुखी िवलव. हव चवांगलेपिवच 

िनषु्ट्यवच्यव अांतरांगवत सिुवर््थेत असतो. (यवचिळेु एखवदव शसनेिव 

पवहतवांनव भवर्कु होतो, रडिवरेही आढळतवत). यवच 

चवांगलेपिविळेु िनषु्ट्य पवपशभरु होतो, चवांगलेपिव असलव तरी 

शर्चशलत होतो. हवच प्रकृशतचव Weakness असतो, ज्यविळेु 

िनषु्ट्य द्वांद्विोहवच्यव जवळ्यवत सवपडतो अथवात बांधनवत अडकतो. 

यवच आधवरवर्र बांधन- ्र्वतांत्र्य (िशुक्त, िोि) यव ज्ञवनवर्र प्रकवि 

टवकलव आह.े र् पयवायवने "आत्िोन्सनशत" सांदभवात िोि हचे 

जीर्नवचे Purpose कळत.े  

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।(१८-३०) 

 

यवप्रिविे िवश्वत-अिवश्वत, बांधन-िोि, आसशक्त-अनवसशक्त 

यव सांदभवात ज्ञवन होते.  

िेत्िते्ज्ञां योः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव। 



भतूप्रकृशतिोिां च ये शर्दःु यवशन्सत ते परि ्।।(१३-३५) 

 

 

"All our knowledge begins with the senses, 

proceeds then to the understanding, and ends with 

reason. There is nothing higher than reason. " 

-Immanuel Kant  

 

 ********* 

  

  



(१३-८) 

*********************** 

इांशद्रयवथेर्ष ुरै्रवग्यि ्अनअहांकवर एर् च। 

जन्सिितृ्यजुरवव्यवशध दःुखदोर्षअनदुिानि।्। 

************************* 

 

 

(१३-८) : "जन्सिितृ्यजुरवव्यवशध दःुखदोर्षअनदुिानि ्" 

 

 

भगर्तगीतेने जीर्नज्ञवन(जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन) यव 

सांदभवात जीर्नवची Reality उपरोक्त सांदिेवतनु (१३-८) दिाशर्ली 

आह.े र् जीर्नवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे िहत्र् ्पि केले आहे.  

 

जगवत शर्कवस आढळतो, पि अडचिीही असतवत. 

ज्ञवनशर्ज्ञवन िोधल्यव गेले, र् जगवलव सखुी करण्यवसवठी त्यवचव 

र्वपर होत असतो. ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात शर्कवसवलव उपयकु्त 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे िहत्र् जग िवन्सय करीत असते. परृ्थर्ी गोल आहे हे 



कळल्यवबरोबर कोलांबस भवरतवच्यव िोधवथा शनघवलव र् अिेररकेत 

पोहोचलव. अिेररकव र्सली. यवप्रिविे जगवच्यव शर्कवसवत 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवची भशूिकव ्पि आह.े  

 

जीर्नवांत शर्कवस असतो, अडचिी असतवत. जीर्नवांत 

अडचिी असल्यव तरी त्यवच शनर्वरण्यवसवठी ज्ञवन असते.  

िनषु्ट्यजीर्न शसशित कवळवसवठी व्यशक्तलव उपलब्ध असते. यव 

जीर्नवचे Motion शनत्य सरुु असते. एक Right move जीर्नवलव 

र्रच्यव पवयरीर्र नेते, तर Wrong move खवलच्यव पवयरीर्र नेत.े 

जीर्नवत Wrong होर् ुनये यवसवठी कुिी चकुीच्यव भयवने शनशककय 

होतो. अजुान अिवच चकु होण्यवच्यव भयविळेु शनशककयतव पसांत 

करतो.  

 

िनषु्ट्य Right असो र्व Wrong र्व शनशककय असो, त्यवची 

भशूिकव िी योग्य आह ेअिीच असते. अजुान िी योग्य आह ेहे शसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करतो यवांत धिाज्ञवन र्वपरतो. िनषु्ट्यवलव 

जर यव ििी ज्ञवन शिळवले तर तो शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. सखु 

अनभुर्तो. यवचसवठी भगर्तगीतेद्ववरव जीर्नवत ज्ञवनवची भशूिकव यव 

सांदभवात शर्शर्ध शर्र्षय जगवसिोर आले.  



 

*जीर्नवत धिवाची भशूिकव vs ज्ञवनशर्ज्ञवनवची भशूिकव.  

 

अजुानवलव धिाज्ञवन होते र् यवच धिवाचव र्वपर प्रज्ञवर्वदवसवठी 

करतो. र् यवद्ववरे जीर्नवत प्रज्ञवर्वदी भशूिकव vs ज्ञवनी भूशिकव हव 

शर्र्षय चचेलव येतो. यव चचेत धिा र्व दरे्तव यवर्र भगर्तगीतव 

आिेप घेत नवही तर जीर्नवत त्यव ज्ञवनवची अपिुातव दिार्नु 

पिुात्र्वसवठी ज्ञवन सवांगते.  

 

जीर्नवत शर्कवस करण्यवसवठी शिशित िवले पवशहजे ह ेसिवज 

जवितो, तरी शिशित होर्नुही बेरोजगवर अिी उदवहरि े

आढळतवत. यवचव अथा ह ेशिििवतील अपिुात्र् असते.  

 

धिा आह,े ज्ञवन आहे तरी अपिुातव (अांधवर)आह!े ही अपिुातव 

भगर्तगीतव दिार्नु दतेे र् पिुात्र्वसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवन सवांगत.े  

 

 *What is Knowledge? 



ज्ञवन प्रकवि असतो. ज्ञवनविळेु शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. पि 

सांिय असेल तर शनशककय होतो. िी योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी 

उपलब्ध ज्ञवनवचव र्वपर करतो. ही प्रज्ञवर्वदी भशूिकव असते. म्हिनु 

जीर्नवत ज्ञवनशर्ज्ञवनवची भशूिकव श्रेष्ठ ठरते. जीर्नवत ईश्वरवची 

भशूिकव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव भवग असतो, यव ज्ञवनवलव अध्यवत्ि म्हटले 

आह.े म्हिनु म्हटले,  

 

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 

 

यव सशृिचव अशधपती ईश्वर आह ेम्हिनु ईश्वरवचव सांबांध धिवािी 

र् धिवाचव चवांगल्यव किवािी सिवजवत आलेलव असतो. चवांगले किा 

यवशर्र्षयी शकती प्रवशि, ्र्गाप्रवशि यवचेिी सांबांध जोडल्यव जवतो. 

चवांगले किा चवांगले भवग्य, शकशताप्रद र् िरिोत्तर ्र्गाप्रवशि. यवउलट 

र्वईट किा िरिोत्तर नरकप्रवशि, अपशकशता अिी भवर्नव(Belief 

system) असते. अजुान शनशककयतेचे सिथान करतवांनव यवच धिवाचव 

र् प्रवशिचव उल्लेख करतो. श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, त ुजी भशूिकव घेतली 

आह े यविळेु शकशता र् ्र्गा यव दोहोलव िकुिील. यवच 

कवरिवने(अज्ञवनवलव ज्ञवन सिजिे)ज्ञवन यव सांदभवात जीर्नवतील 



सर्वात िोठव रोग प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य असते, ज्यवलव ्र्तःची "ज्ञवनी" 

भशूिकव सिजत असतो.  

 

ज्ञवनविळेु ्र्तःचव िवगा पक्कव होतो, शर्श्ववसवने िवगा चवलतो 

र् सखु अनभुर्तो. भगर्तगीतते ्र्तःच्यव शनयतिवगवार्र 

शिक्कविोताब(्र्तःची िांजरुी) करिे यवसवठी ्र्धिा र्वपर आह.े 

्र्धिा जीर्निलु्य असते र् Tiebreaker ची भशूिकव करते. कवया 

ईश्वरवलव सिपाि करतो यवचव अथा शनषे्ठने कवया घडते.  

 

धिा यव सांदभवात अपिुातव जविर्ली, सांिय असलव तर 

चांचलत्र् दरु करण्यवसवठी बशुद्धयोग सवांशगतलव. यवांत ईश्वरवचव 

आश्रय असतो. शनिायअशधकवर िनषु्ट्यवचे Bornfree आह.े 

कवयवाचव शनिय दृढ करुन शनष्ट्कवि कवया म्हिजे फल ईश्वरसिपाि र् 

योगवसवठी कवया घडते.  

 

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

 ********* 

  



(१३-१०) 

*********************** 

िशय च अनन्सययोगेन भशक्तः अव्यशभचवररिी। 

शर्शर्क्तदिेसेशर्त्र्ि ्अरशतः जनसांसशद। 

*********************** 

 

१३-१०(शर्र्षय ७६२) : 

"िशय च अनन्सययोगेन भशक्तः अव्यशभचवररिी" 

(Rightous ) 

 

िनषु्ट्यवची जिी िवनशसकतव(शर्चवरसरिी) असते तसव िनषु्ट्य 

घडत असतो. यवच िवनशसकतेचव धिवािी सांबांध असतो. धिवानसुवर 

Belief system असते. यवच Belief system चव पररिवि 

िवनशसकतेर्र (State of mind) असतो.  

 

अजुान "धिा" यव सांदभवात योग्य-अयोग्य िवगा, चवांगले-र्वईट 

किा, पवप-पणु्य, ्र्गा-नरक अिव Belief system लव जवित 

असतो. यवनसुवर आपल्यव शनयतकवयवालव अयोग्य, अधिाकवया 



ठरशर्तो. यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतेत अिवश्वत-िवश्वत, िर-

अिर, अशनत्य-शनत्य, बांधन- िोि यव आधवरवर्र असलेलव धिा 

सवांशगतलव. यवलव रवजधिा, िवश्वत धिा, अितृधिा असे भगर्दगीतेने 

सांबोशधत केले आह.े  

 

भगर्दगीतेतील यव धिवात : 

१. अव्यक्त ईश्वर िवश्वत आहे. सशृिसांचलनवत त्यवची भशूिकव 

अध्यिवची असते. िनषु्ट्यवच्यव किा घडण्यवच्यव पवच तत्र्वपैकी दरै् 

एक तत्र् (Factor) आह.े  

अशधष्ठवनां तथव कतवा करिां च पथृक् शर्धि ्। 

शर्शर्धवि पथृक् चिेव दरै्ां चरै् अत् पांचिि।्।(१८-१४) 

 

अजुानवलव त्यवच्यव दरै्वचे (Destiny) दिान शर्श्वरुपदिानवतनु 

होते र् ईश्वरवची(अशधदरै्वची) भशूिकव कळते. यवप्रिवि े

शर्श्वसांचलनवत ईश्वरवची भशूिकव ्पि होते. यवच ईश्वरवची शनत्य 

भशक्त, किवाद्ववरे भशक्त यवलव अनन्सयभशक्त म्हटले आहे.  

 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 



अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

 

२. किा : 

व्यर्हवरवत किा घडते. यवच व्यर्हवरवनसुवर धिायदु्ध ठरते. पि 

प्रत्यि किा execute करण्यवची रे्ळ आली असतव अजुान 

शनशककयतेचे सिथान करतो. यवच सांदभवात प्रश्न करतो. बशुद्धची 

श्थतप्रज्ञ अर््थव सवध्य करिे हचे िहत्र्वचे असेल तर किवाचे 

प्रयोजन किवसवठी?यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतव जीर्नवत धिा यव 

सांदभवात किवाचे िहत्र् ्पि करते.  

 

धिा यव सांदभवात किवाच्यव दोन शनष्ठव असतवत.  

लोकेश्िन ्शद्वशर्धव शनष्ठव परुव प्रोक्तव ियव अनघ"। 

ज्ञवनयोगेन सवांख्यवनवां किायोगने योशगनवि।्। (३-३) 

 

सवांख्यशनषे्ठत "्र्धिा" ह े जीर्निलु्य असते. तर योगशनष्ठेत 

"बशुद्धयोग" शनष्ठव असते. यव िलु्यवांिळेु Rightous यव अथवाने 

कवयािवगा शनशित होतो. अथवात िवगवार्र धिवाचे Rightous अस े

शिक्कविोताब होते.  



 

*्र्धिवाचरि : 

धिा यव सांदभवात ्र्भवर्शनयतकवयवालव "्र्धिा" सांबोधले 

आह.े यवनसुवर िनषु्ट्य आपली योग्यतव जवितो. त्यवनसुवर कवयारत 

होतो. शर्पररत श्थशततही धिािवगवापवसनु शर्चशलत होत नवही. तो 

Rightous असतो. येथे कवया ईश्वरवलव सिशपात होते. (ित्किापरिो 

भर्) 

 

आत्िज्ञवनां सिवरम्भः शतशतिव धिाशनत्यतव । यिथवान्सनवपकर्षाशन्सत 

स रै् पशण्डत उच्यते ॥(शर्दरुनीशत) 

 

(One who is fully aware of his capabilities and 

acts accordingly to help others, one who can bear the 

pain, one who is not distracted by adverse conditions, 

is known as a virtuous person) 

 

*बशुद्धयोग : 

 



एर्षव ते अशभशहतव सवांख्ये बशुद्धः योगे त ुइिवां ििृ।ु 

बदु ्दध््यव यकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

 

बशुद्धयोगविळेु जीर्निवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यव िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय असतो. ्र्तःचव 

शनिायअशधकवर जवितो. (शसशद्ध-अशसशद्ध यवांतील) सित्र्योगवने 

कवयारत होतो.  

 

यवप्रिविे भगर्दगीतव ईश्वरवची (िवश्वत) ओळख र् भशूिकव 

्पि करत.े यव ईश्वरवच्यवअनन्सयभशक्तसवठी किवाचे िहत्र् र् भशूिकव 

्पि करत.े  

 

शनत्यां च सिशचत्तत्र्ि ्इिअशनि उपपशत्तर्ष।ु(१३-९) 

िशय च अनन्सययोगेन भशक्तः अव्यशभचवररिी।(१३-१०) 

 



सवर : 

जगवतील कोितवही धिा योग्य-अयोग्य (Right-Wrong) यव 

सांदभवात भवष्ट्य करतो. अजुानही यवच धिवाचव आश्रय करतो र् 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी त्यवचव र्वपर करतो.  

यवउलट भगर्दगीततेील धिा ्र्तःचव िवगा योग्य 

(Rightous) अनभुर्ण्यवसवठी िवगादिान करते, ज्ञवन सवांगते. यविळेु 

त्यवलव ्र्तःलव ्पशिकरि दणे्यवची गरज पडत नवही.  

 

"When you're righteous, you don't have to tell 

people that you're righteous. " 

 -Shaquille O'Neal 

 

 ********** 

  

  



(१३-११) 

*********************** 

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि।् 

एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्ति ्अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।। 

************************* 

 

 

(१३-११)/१ :"अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि ्" 

Part I: Your Self 

 

र्तािवनवत ज्यव ज्ञवनवची िनषु्ट्यवलव गरज असते, यवसांबांधी 

भगर्तगीतव हव सांदिे दतेे.  

अध्यवत्िज्ञवन यवचव बोध आत्िसांबांधी ज्ञवन अथवात ्र्तःच्यव 

्र्त्र्वचे ज्ञवन असव होतो.  

्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते।(८-३) 

म्हिनुच तत्र्ज्ञवांनी Know Thyself यवद्ववरे यव ज्ञवनवची गरज 

व्यक्त केली. यव ज्ञवनविळेु ज्यव Self ची आपल्यवलव जवि आह ेर् 



आपलव (सिु) खरव True Self (जो िवश्वतविी सांबांशधत आह)े 

यवतील भदे कळतो.  

 

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि।् 

एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्ति ्अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।।(१३-११) 

 

दिानिवस्त्र तत्र्ज्ञवन(Philosophy) म्हिनु ओळखल्यव जवते. 

जे िवश्वत सत्य आशि प्रकृशतचे (शनसगवाचे) शसद्धवांत आशि त्यवच े

कवरि िोधते. यविळेु जे प्रत्यि घडत आह े(र्तािवनवतील सत्य) 

जविण्यवस उपयकु्त होते. यव श्थशतत ्र्तःची भशूिकव कवय 

असवर्ी यवचव बोध ज्यव ज्ञवनवने होतो, असे आर्श्यक ज्ञवन . हव 

सांदभा येथे आलेलव आह.े  

 

िनषु्ट्य जीर्न जगतवांनव ्र्भवर् प्रकृशतनसुवर जगत असतो. 

शर्कवसवची, सखुवची इच्छव करतो. िनषु्ट्यवत प्रचांड सिुिशक्त आहे 

असे ऐकतो. यव िशक्तचव अनभुर् घेण्यवचव प्रयत्न करतो. जीर्नवत 

श्रेष्ठ (िोठे व्हवर्!े)व्हवर्े, शर्कवस करवर्व यवसवठी ज्ञवन घेतो, 

त्यवनसुवर जगण्यवचव प्रयत्न करतो. शर्शर्ध ज्ञवन घेर्नु जगत असतो, 



ह ेजविनुही जगतवांनव अडकतो, जसे अजुान अडकलव. म्हिनुच यव 

प्रकृशतबांधनवलव जशटल िवयव म्हटलेले आहे.  

 दरै्ी शह एर्षवां गिुिशय िि ्िवयव दरुत्ययव।(७-१४) 

 

अजुानवलव दःुख िवले, तो दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेचे 

सिथान करतो. यवसवठी ्र्तःलव ज्ञवनी दिार्तो. जीर्नवतील दःुख, 

शचांतव ह ेसर्ा आपि ् र्तः जवितो. ही जवि Lower Self (िन)ची 

असते.  

 

िनषु्ट्यवचे िवश्वत Self यवसांबांधी ब्रह्म Self, Higher Self, 

Higher consciousness, True Self अिव शर्शर्ध िब्दवांद्ववरे 

व्यक्त िवलेले आह.े तर ईश्वरवचव आश्रय, बशुद्धयोग, योगयकु्त, 

आत्िर्ि ह ेसर्ा िब्द True Self (ज्यवचे िवश्वतविी नवते आह)े 

शियविील होण्यवसवठी र्वपरलेले आहे.  

 

यव दोन Self लव आपि जीर्वत्िव Conscious र् परिवत्िव 

Conscious म्हिनुही जविले तरी ईश्वरभशक्तचे प्रयोजन कळते. 

(Activation of higher consciousness). यव अर््थेलव 

भगर्तगीतव बशुद्धयकु्त सांबोधते. यव अर््थेत दोन्सही Self पर्पर 



सहकवया करतवत. दःुखी होि,े शचांतव करिे यविळेु बशुद्ध भ्रि पवर्ते. 

म्हिनु " बशुद्धयकु्त " प्रयोजन आह.े  

 

"बशुद्धयकु्त" अर््थेत ्र्तःचव िवगा शर्श्ववसवने चवलतो. 

अथवात जीर्ननवर् र्ल्हशर्त असतो(अन्सयथव र्वर् यवने र्हवर्ी तिी 

नवर्ेची अर््थव असते). यव िवगवात कवयवाचव दृढशनिय असतो. 

शनषे्ठने कवयारत असतो. िवांशत, सखु अनभुर्तो.  

 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यव सांदभवात शनष्ट्कवि किा, कवयासिपाि, 

योग यवचव उल्लखे आहे. म्हिनु जीर्नशर्कवस यव सांदभवात 

्र्धिवाचरि, फलत्यवगवसवठी कवयवाचव दृढशनिय असतो. अथवात 

(दःुखवने, सांियवने) शर्चशलत होत नवही.  

****** 

 

(१३. ११)/२: 

" अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि ्" 

Part II 

(Philosophy of life:Progressive or Barrier!) 



 

"Your philosophy determines whether you will 

go for the disciplines or continue the errors. " 

 - Jim Rohn 

 

िनषु्ट्य जगत असतो. यव जगण्यवबरोबर नकळत त्यवची 

जीर्नशर्र्षयक Philosophy बनत असते. ही Philosophy 

त्यवच्यव शर्कवसवलव पोर्षक आह ेशक, अडथळव करिवरी आह?ेहवच 

प्रश्न िहत्र्वचव असतो.  

 

यव सशृित पिहुी जगतवत. तसे िवनर्ही जगतवत. चकुीच्यव 

जगण्यविळेुच िवत् िवनर्वची Born to win but conditioned 

to loose अिी अर््थव होते. म्हिनु ्र्तःचव र्तािवन शनरोगी, 

्र््थ करिे िनषु्ट्यवचे प्रवथशिक दवशयत्र् ठरते. यवच दवशयत्र्वची 

जवि श्रीकृष्ट्िवने अजुानवलव रे्ळीच करुन शदली.  

 

सिवजवत दोर्ष शनिवाि िवलव तरी लोकवांनी जगिे सोडले नसते. 

कवांही अफवट प्रगशत सवधतवत र् कवांही सतत शटकव करतवत. 

"सिवजवत ्र्वथा, भ्रिवचवर आह ेर् चवांगल्यवचे जगिे कठीि आह"े 



असव भवष्ट्यवचव सरू कवांही लोक लवशर्त असतवत. केर्ळ शटकव 

करुन दोर्ष दरु होत नवही तर नकवरवत्िक सांदिे जवतवत र् र्वतवर्रि 

गढुळ होत.े  

 

"A bad mood is often the reason for blaming 

others; but very often blaming others causes bad 

feelings in us: the more we blame others, the worse 

we feel. ”  

Leo Tolstoy 

 

िनषु्ट्यवची सशिय, सकवरवत्िक, ज्ञवनी भशूिकवच सिवजवतील 

दोर्ष दरु करण्यवस कवरिीभतू होते. हवच भगर्तगीतचेव ्पि सांदिे 

आह.े  

 

यदु्धिेत्वर्र दःुखी िवल्यविळेु अजुानवचे शर्चवरचि सरुु होते. 

चवांगलव असनुही अजुान अिव शर्चवरचिवत सवपडतो शक, 

्र्तःलवच दोर्षी धरतो म्हिनु यदु्ध न करिे श्रेय्कर र् धिा सिजतो 

. यवचव आधवर त्यवची जगण्यवची Philosophy असते.  

 



्र्तःलव अपरवधी ठरर्नु शखन्सन दःुखी अर््थेत जगत रवहिे, 

शनशककय रवहिे, यवचव पररिवि िनषु्ट्य सतत ्र्तःची सफवई दते, 

जगवर्र शटकव करुन जगत असतो. िेर्टी ्र्तःच्यव दरै्वलव शकां र्व 

जगवलवच दोर्षी ठरर्तो. यव सांर्यीिळेु र्तािवनिि गिवर्तो. जि ु

शनत्य भतुकवळवत जगत असतो. हव िवनशसक दोर्ष ठरतो. यव दोर्षवच े

शनदवन जगण्यवची ज्ञवनी(दृढशनियी, श्थरबशुद्ध) र् अज्ञवनी 

भशूिकव(प्रज्ञवर्वदी) जविनु करतव येते.  

 

सर्ाभतूेर्ष ुयेनैकां  भवर्ि ्अव्ययि ्ईिते। 

अशर्भक्तां  शर्भके्तर्ष ुतदज््ञवनां शर्शद्ध सवशत्र्कि ्।।(१८-२०) 

 

ह ेशर्श्व ईश्वर यव एकवच धवग्यवत िण्यवप्रिविे ओर्लेले आहे. 

िनषु्ट्यवचे ठवयी यवच ईश्वरतत्र्वचव र्वस असतो, ज्यविळेु िनषु्ट्य 

जीर्ीत असतो. यवच ईश्वरवच ेज्ञवन शर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव सवांगते. 

िनषु्ट्य यव ज्ञवनवलव अध्यवत्ि म्हिनु ओळखतो. हचे (शनत्य-िवश्वत) 

ज्ञवन जीर्नशर्कवसवच्यव िवस्त्रवचव आधवर आहे. अथवात 

जीर्नशर्कवसवच्यव Philosophy चव आधवर आह.े यवच 

आधवरवर्र भगर्तगीतव र्तािवन जगण्यवचे ज्ञवन सवांगत आह.े 



यवच(र्तािवन) कवळवचे (कवलो अश्ि) दिान श्रीकृष्ट्िवने शर्श्वरुपवत 

शदले.  

 

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवनवथा दिानि ्। 

एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्तां  अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।।(१३-११) 

 

“It’s always easy to blame others. Blaming others 

takes time and energy from improving yourself. You 

can spend your entire life blaming the world, but your 

success and failures are entirely your own 

responsibility. ” 

 Paulo Coelho 

 

********* 

(१३. ११)/३ : 

"एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्तां  अज्ञवनां यदतो अन्सयथव" 

(जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन किवलव म्हिवयचे?) 

 



जीर्नशर्कवसवत िलुवांची िवरररीक तसेच िवनशसक र्वढ 

िहत्र्वची भशूिकव बजवर्ते ह ेडॉ. िवररयव िवॅॅन्सटेसरीने जविले.  

"She used her observations of mistreatment of the 

children there to read all she could on intellectually 

disabled children, which led to the creation of her 

new form of education. " 

 १९०७ सवली प्रथि िवळव डॉ िवॅनॅ्सटेसरीने इटवलीत सरुु 

केली. हीच सधुवरीत पद्धती १९१२ िध्ये अिेररकेत पोहोचली. 

तदनांतर यवच शिििपद्धतीचव जगभर प्रसवर िवलव.  

 

भगर्तगीतेतील अध्यवत्िवचव भवग िनषु्ट्यवची िवनशसक िशक्त, 

आत्िशर्श्ववस र्वढशर्ण्यवसवठी आह ेहव सांदिे सिवजवत रुजलव तरच 

भगर्तगीतेतील "योगः किास ुकौिलि"् अथवात कवयाकौिल्यवचे 

िहत्र् कळते. कवयाकौिल्य सवध्य करिे गिुवत्िक ज्ञवन आह.े हव 

गिुवत्िक शिििवचव भवग होर् ुिकतो.  

िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिवलव अध्यवत्िवची जोड दिेे हव सांदिे 

गिुवत्िक ज्ञवनवसवठी भगर्तगीतव ्पि करते. िनषु्ट्यवत चवांगलेपिव 

असलव तरी जीर्नवत दःुख आह.े म्हिनु भगर्तगीतव अध्यवत्िवची 

पयवायवने िनषु्ट्यवलव त्यवची िवश्वत ओळख दतेे.  



्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते।(८-३) 

 

अजुान दःुख टवळण्यवसवठी (शनशककय) Shortcut र्वपरतो. र् 

ज्ञवन किवलव म्हिवयचे हव प्रश्न उपश्थत होतो.  

अजुान आपली दबुालतव सिि शदसवर्ी यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. 

यव प्रशियेत ्र्तःचे अज्ञवन hide होते जे र्व्तर् असते. हचे 

अज्ञवन असते . यवलवच Illusion (जे जसे आह ेतसे न श्र्कवरि)े 

म्हटल्यव जवते. यविळेु अजुानवची भशूिकव अज्ञवन ठरते. यवचसवठी " 

गिुवत्िक ज्ञवन" हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आलेलव आह.े  

 

अध्यवत्िज्ञवन शनत्यत्र्ां तत्र्ज्ञवथादिानि।् 

एतद ्ज्ञवनां इशत प्रोक्तां  अज्ञवनां यदतो अन्सयथव।।(१३-११) 

 

ज्ञवन यव सांदभवातच सखुी जीर्नवसवठी शनशित सां्कवरवचे भवष्ट्य 

भगर्तगीतेने केलेले आह.े  

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतां अिवांत्य कुतः सखुि ्।।(२-६६) 

 



१. शनिाय अशधकवर 

"किाण्येर् अशधकवरः ते " 

्र्तःचव शनिाय अशधकवर कळलव तर ् र्तःच्यव िवगवाची शदिव 

ठरशर्तो, जबवबदवरी श्र्कवरतो. शनिायअशधकवर ्र्तःचे अश्तत्र् 

असते, ्र्वतांत्र्य असते र् तो िनषु्ट्यवने शिळशर्लवच पवशहज.े  

Beggars are not choosers.  

अथवात यवचसवठी ्र्वर्लांशब होिे(भवर न होिे, Asset होिे) 

आर्श्यक असते.  

२. ्र्भवर्शनयत कवया (State of Art) 

िनषु्ट्य कवयारत होर्नुच ्र्वर्लांशब होतो. ्र्तःची ओळख 

बनशर्तो.  

िरीरयवत्व अशप च तेन ्प्रशसदे्धत ्अकिािः।(३-८) 

व्यर्हवरवतील सकवि कवया शनष्ट्कवि कवयवात Transform 

करण्यवसवठी "्र्धिा" यव जीर्निलु्यवचव उपयोग होतो. 

्र्भवर्शनयतकवया यवच ्र्धिा जीर्निलु्यवचव िहत्र्वचव एक भवग 

(इतर Tiebreaker, Self approval) आह.े यवलव सहजकवयाही 

(सहजां किा कौंतये) म्हटलेले आह.े ्र्तःचे सहजकवया शर्कशसत 

करिे ह े ्र्तःचे दवशयत्र् ठरते. पयवायवने सां्कवर, शििि यवचव 

िहत्र्वचव हते ु(सहजकवया शर्कशसत करिे)अशभपे्रत होतो.  



"Dr. Montessori’s early research focused on 

educating young children, but in the 1920s she turned 

her attention to adolescence. She observed that at this 

stage of development, students need activities that 

help them to understand themselves, to find their 

place in the world, and to blossom into global 

citizens.  

She proposed residential schools where young 

adolescents—whom she called Erdkinder, or 

“children of the earth”—could work and live in a 

trusting community, engaging in real-world activities 

such as farming or marketing their own handmade 

goods. By experiencing human interdependence, she 

believed, students would learn how society is 

organized and develop the skills needed to meet the 

world’s challenges in a positive way. " 

 ********  

  



 (३. १६) 

*********************** 

अशर्भक्तां  च भतूेर्ष ुशर्भक्तां  इर् च श्थति ्। 

भतूभतृा च तत ्जे्ञयां ग्रशसष्ट्ि ुप्रभशर्ष्ट्ि ुच।। 

************************* 

 

१३. १६ : 

"अशर्भक्तां  च भतूेर्ष ुशर्भक्तां  इर् च श्थति ्" 

(Universal mind and YOU) 

 

: We are what our thoughts have made us; so take 

care about what you think. Words are secondary. 

Thoughts live; they travel far.  

Swami Vivekananda 

 

Know that thought power comes from within. 

Accessing the source of All Power starts by looking 

inwards.  



 

िेत् म्हिजे िरीर र् िेत्वलव जवििवरव Knower िेत्ज्ञ अस े

िरीरयांत्वचे ज्ञवन भगर्तगीततेील िेत्िेत्ज्ञ यव अध्यवयवत आलेले 

आह.े Universal mind सर्ा िेत्वलव जवििवरव िेत्ज्ञ असतो.  

 

Your Thought Power is Limitless:  

There is a single, intelligent Consciousness that 

pervades the entire Universe, which is all powerful, 

all knowing, all creative and present everywhere at 

the same time - the Universal Mind.  

 

Your mind is part of this One Universal 

Mind and since your thoughts are a product of your 

mind, it follows that your thought power too is 

limitless.  

 

अशर्भक्तां  च भतूेर्ष ुशर्भक्तां  इर् च श्थति ्। 

भतूभतृा च तत ्जे्ञयां ग्रशसष्ट्ि ुप्रभशर्ष्ट्ि ुच।।(१३-१६) 



 

Once you truly understand that your mind is one 

with the Single Source of All Power and that this 

power is within you, you will have found the only 

true source of infinite power for which nothing is 

impossible and impossible is nothing.  

 

ज्योशतर्षवि ्अशप तद ्ज्योशतः तिसः परि ्उच्यते। 

ज्ञवनां जे्ञयां ज्ञवनगम्यां हृशद सर्ा्य शर्शष्ठति ्।।(१३-१७) 

 

अध्यवत्ि यव शर्र्षयवत ब्रह्म, Universal mind जविण्यवच े

िहत्र् आह,े ज्यवचव आपल्यव शर्चवरविी सरळ सांबांध असतो. 

Alchemist कवर पवर्लो कोएलो (Paulo Coelho) म्हितो, 

इतरवांनी कसे जगवरे् यवशर्र्षयी लोक शनियवने बोलत असतवत. पि 

हवच शनिय ्र्तःच्यव जीर्नवशर्र्षयी नसतो. तो म्हितो, एखवदी 

गोि करिे कसे अिक्य आह ेहचे आम्ही लहवनपिवपवसनु ऐकत 

आलो असतो. यव शर्चवरवतच ्र्तःचव Inner power लिु होतो. 

यवच शर्चवरविळेु िन भय, अपरवशधक भवर्नेने ग्रशसत होते.  

 



*"There is only one thing that makes a dream 

impossible to achieve: the fear of failure. " 

 

"Every blessing ignored becomes a curse. " 

Paulo Coelho 

*It is we who nourish the Soul of the World, and 

the world we live in with be either better or worse, 

depending on whether we become better or worse. 

And that’s where the power of love comes in. 

Because when we love, we always strive to become 

better than we are.  

*Intuition is really a sudden immersion of the 

soul into the universal current of life, where the 

histories of all people are connected, and we are able 

to know everything, because it's all written there.  

*When you want something(Your dream), all the 

universe conspires in helping you to achieve it.  

Paulo Coelho 

 ******  



 (१३-१८) 

*********************** 

इशत िेत्ां तथव ज्ञवनां जे्ञयां च उक्तां  सिवसतः। 

िद ्भक्त एतद ्शर्ज्ञवय िद ्भवर्वय उपपद्यते।। 

************************* 

(१३. १८):"िद ्भक्त एतद ्शर्ज्ञवय िद ्भवर्वय उपपद्यत"े 

 

भगर्तगीतेच्यव िेत्िेत्ज्ञयोगवत िवनसिवशस्त्रय भवग 

(Consciousness िेत्ज्ञ) आलेलव आह.े िवनशसक तज्ञ िवनशसक 

रोगवर्र उपचवर करतवत. (सहसव )िवनशसक रोगवचे (Stress, 

Depression) िळु सखुदःुखवत असते. भगर्तगीतचेव शर्र्षय यव 

सखुदःुखविळेुच उपश्थत िवलेलव आह.े  

 

अजुान दःुखवने शर्चशलत होतो. र् ्र्तःलव येवग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी शनशककयतेलव धिा सांबोधतो. अथवात चवांगलव िनषु्ट्यही 

दःुखवने शर्चशलत होतो तेंव्हव बशुद्ध भ्रि पवर्ते र् उलट शर्चवर 

(धिवालव अधिा र् अधिवालव धिा) करतो, यविळेु नकवरवत्िक भवष्ट्य 

करतो. यवच सांदभवात जीर्नवलव लढवई सांबोधले आह.े  



 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

दःुखवने शर्चशलत होिे ही िवनसिवशस्त्रय हवर ठरते. र् शजांकिे 

म्हिजे दःुखवने शर्चशलत न होतव अडचिीलव जीर्नशर्कवसवतील 

Stepping stone जवििे. अथवात अडचिी शर्कवसवतील सांधी 

ठरतवत. यवच सांदभवात जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन(अिवश्वत-िवश्वत) 

सवांगनु भगर्तगीतव जीर्नवची श्रेष्ठ अर््थव र् सविवन्सय अर््थव 

यवांतील भदे ्पष्ठ करते.  

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(९-२८) 

 

अथवात जीर्नवची लढवई शजांकण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय 

(ईश्वरभक्त)यवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन र् िहत्र् सवांगत.े हचे ज्ञवन िते्(िरीर ) 

िेत्ज्ञ(जवििवरव) योगवत ्पष्ठ केले. यवच सांदभवात म्हटले आह,े  

इशत िेत्ां तथव ज्ञवनां जे्ञयां च उक्तां  सिवसतः। 

िद ्भक्त एतद ्शर्ज्ञवय िद ्भवर्वय उपपद्यते।।(१३-१८) 

 ********* 

  

  



(१३-१९) 

*********************** 

प्रकृशतां परुुर्षां चैर् शर्शद्ध अनवदी उभौअशप। 

शर्कवरवांि गिुवांिैर् शर्शद्ध प्रकृशत सांभर्वन ्।। 

************************* 

(१३. १९) 

:"प्रकृशतां परुुर्षां चैर् शर्शद्ध अनवशद उभौअशप" 

 (Science of Nature and Progress) 

 

 

Science of NATURE: 

*प्रकृशत र् परुुर्ष: 

सशृिचे सजृन प्रकृशत र् परुुर्ष यव दोन तत्र्वपवसनु होते. अनवशद 

कवळवपवसनु हचे सत्य आह.े  

प्रकृशतां परुुर्षां चैर् शर्शद्ध अनवदी उभौअशप।(१३-१९) 

सत रज ति यव तीनगिुवांनी प्रकृशत बनलेली आह.े हचे तीन 

गिु परुुर्ष यव िवश्वत तत्र्वलव बद्ध करतवत.  

 



सत्र्ां रजः ति इशत गिुवः प्रकृशतः सांभर्ः। 

शनबध्नशन्सत िहवबवहो दहे ेदशेहनि ्अव्ययि।्।(१४-५) 

 

 

*परुुर्ष-परुुर्षोत्ति: 

ज्यव िळु तत्र्वचव परुुर्ष अांि आह े तो परुुर्षोत्ति, परिवत्िव 

म्हिनु ओळखल्यव जवतो.  

 

उपद्रिव अनिुांतव च भतवा भोक्तव िहशे्वरः। 

परिवत्िव च अशप इशत उक्तः दहेअेश्िन परुुर्षः परः।(१३-२२) 

 

्र्तःचे ठवयी यवच िवश्वत तत्र्वचे अश्तत्र् ध्यवन शकां र्व 

कवयवाद्ववरे अनभुर्तो. अनभुर्िे, जवििे यव सांदभवात िेत्-िेत्ज्ञ 

Consciousness यव िब्दवांचे प्रयोजन आह.े  

 

ध्यवनेन ्आत्िशन पश्यशन्सत केशचत ्आत्िवनि ्आत्िनः। 

अन्सये सवांख्येन ्योगेन किायोगने ्च अपरे।।(१३-२४) 

 



"To be conscious of knowing God is to know 

about God and self. " 

 Meister Eckhart  

 

PROGRESS: 

१. शर्कवसिवगा: 

सत ् शचत्तआत्िव, आत्िोन्सनशत, शजतवत्िनः, आत्िर्ि, 

बांधःुआत्िव ह ेसर्ा िब्द जीर्नशर्कवस, आत्िशर्कवस यव सांदभवातच 

सांदिे दते असतवत. तर "अितृत्र्वय कल्पत"े हव िवश्वत िवगा 

(शर्कवसवचव रवजिवगा) असतो. यव िवगवार्र अनन्सयभशक्त घडते.  

 

२. सखुदःुख -कवया: 

कवयाकवरि ही प्रकृशत असते तर सखुदःुखवचव, गिुवचव भोक्तव 

परुुर्ष असल्यविळेु िवश्वत तत्र् गिुवने बद्ध असते . यवच श्थशतिळेु 

जन्सि घेत असतो.  

कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षां प्रकृशत्थोही भुांके्त प्रकृशतजवन ्गिुवन।् 

कवरिां गिुसांगोअ्य सत ्असत ्योशन जन्सिस।ु।(१३-२१) 



 

३. प्रकृशततील Strength र् Weakness 

कवया ही शर्कवसिवगवातील Strength असते. तर द्वांद्ववच्यव 

जवळ्यवत अडकिे हव शर्कवसिवगवातील अडथळव असतो. 

(पररपशन्सथनौ) म्हिनु ्र्धिा, कवयवाचव दृढशनिय शनद्वांद्व अर््थव 

दिाशर्त असते.  

 

४. जीर्नवतील Strength र् Weakness: 

शर्चशलत होिे, भय, शचांतव हे Weakness असतवत. तर 

कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) सवध्य करिे ह े शर्कवसिवगवात 

कवयाकौिल्य असते. "योगः किास ुकौिलि"् 

 

"You were put on this earth to achieve your 

greatest self, to live out your purpose, and to do it 

courageously. " 

Steve Maraboli 

 ********* 

  



 (१३-२०) 

*********************** 

कवयाकवरि कतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।। 

************************* 

 

(१३. २०) :"कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यत"े 

 

शनसगा कवयारत असते, ही प्रकृशतची Strength असते. पिी 

उड्डवन करतवत, घरटे बवांधतवत. िधिविी िधशनशिाशत करते. यव 

प्रवण्यवांनी कोितेही ज्ञवन घेतले नसते. ती Born gift असते. "कवया" 

िनषु्ट्यवची Born gift असते. (किवानबुांशधनी िनषु्ट्यलोके). 

कवयवाद्ववरे शर्कवस होतो, िनषु्ट्यवची ओळख बनते.  

 

िहवधनधुार अजुानवची ओळख होती. धिायदु्धवसवठी 

(धनधुार)अजुान र् सवरथी भशूिकेत (ज्ञवनी)श्रीकृष्ट्ि यदु्धिैदवनवर्र 

येतवत. प्रत्यि कवयवाचव िि येतो, तेंव्हव अजुान दःुखी होतो. यदु्ध न 



करिे योग्य जविनु शनशककयतेचे सिथान करतो, यवसवठी "ज्ञवन" 

र्वपरतो.  

 

िहवभवरतवतील यव घटनेतनु भगर्तगीतव जगवसिोर आली. 

जीर्नवतील दबुालतव दृशििेपवत आली. र् जीर्नशर्कवसवचव िवगा 

्पि िवलव.  

 

१. कवया: 

कवया जीर्नशर्कवसवचे सवधन आहे. प्रवशिसवठी कवया, प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी कवया आर्श्यक असते.  

 

२. सखुदःुख : 

प्रवशिसखु यव सांदभवात भोगैश्वया(पैसव, फेि), शकशता जवितो, पि 

यवचेच अभवर्वने, पररिविभयवने दःुखी होतो. म्हिनु शनशित 

िवगवासवठी शनष्ट्कवि कवयवाचे प्रयोजन आहे.  

सखुवसवठी कवयारत असतो पि दःुखविळेु दबुळ्यव अर््थेलव 

प्रवि होतो, नकवरवत्िक होतो. म्हिनु िवश्वत सखु, दःुखिशुक्त, 



योग(दःुखवन्सत), िवांशत, श्थतप्रज्ञ हव शर्र्षय आलव. "कवयवाद्ववरे 

योग(दःुखवन्सत, Strong) अथवात Strong होिे "हव शर्र्षय बनलव.  

 

्र्तःलव Strong करिे यवचसवठी Motivation असते.  

 

३. अिवश्वत - िवश्वत  

"कवयवाद्ववरे Strong होिे"(अशर्चल, योग, शनभाय, धयैा)यव 

शर्र्षयवअांतगात जीर्नवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. ईश्वरज्ञवन यवच ज्ञवनवच्यव 

सांदभवात आह.े  

अिवश्वत प्रकृशत र् िवश्वत ईश्वर(परुुर्ष तत्र्) यवद्ववरव जीर्न 

चवल ु असते. प्रकृशत कवया करते, परुुर्ष (ईश्वर) ज्ञवन, सखुदःुख 

जवशिर् दतेे.  

 

कवयाकवरि कतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२१) 

 

प्रकृशतत कवया Strength असते, तर कवयवातील इच्छवदे्वर्ष द्वांद्व 

Weakness असतो. यव द्वांद्ववच्यव Trap िध्ये सवपडल्यविळेु जीर्ांत 



तत्र्वतील ज्ञवन (प्रकवि)जवित नवही. म्हिनु जीर्नवत ईश्वर 

Supreme शनयांत्क जविनु त्यवचव आश्रय करिे ज्ञवनवचव आश्रय 

ठरतो. ज्ञवनविळेु िवगा पक्कव होतो. योगवसवठी कवयारत होतो.  

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

 

अथवात ईश्वरवचव आश्रय करुन िवगा पक्कव करिे र् 

ईश्वरभशक्तसवठी कवया करिे. हे तत्र् कवयवाद्ववरे Strong होि ेयवसवठी 

र्वपरलेले आह.े  

 

जसे भोगैश्वया(Sensesसखु)सखु दतेे, तसेच चवांगले कवया, 

चवांगलेपिव आशत्िक सखु दतेे. चवांगलेपिव ईश्वरवचव 

दरै्ीगिु(Divine)आह.े पि यवच चवांगलेपिविळेु अजुान दःुखी 

होतो. म्हिनु ईश्वरवच्यव ठवयी असलेले िवश्वतसखु (िवांशत, 

दःुखवन्सत)ज्ञवन आह.े यवच िवश्वत सखुवसवठी अभ्यवसयोग आह.े  

िवांशतशनर्वािपरिवां ित्सां्थवि ्अशधगच्छशत।(६-१५) 

 

जीर्नवत कवयवाचे िहत्र् ही भगर्तगीतेची प्रवथशिकतव आहे, 

जे शनसगवाचे gift आह,े म्हिनु कवयवाद्ववरे योग सवध्य करिे हे 

प्रयोजन आह.े  



अभ्यवसअेशप असिथोअशस ित्किा परिोभर्।(१२-१०) 

 

४. ज्ञवन: 

"प्रवशिसवठी कवया" यव सांदभवात सखुवसवठी भोगैश्वया प्रवशिसखु 

(State of want)अिी धवरिव असते. पि यवच िवगवात सांियविळेु 

पररिविभय असते, र् शनशककय होतो. शनशककयतेच े सिथान 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. अथवात अज्ञवनी अर््थलेव ज्ञवनी 

दिाशर्ण्यवचव हव प्रयत्न असतो. म्हिनु "ज्ञवन"र् ज्ञवनवची 

शर्कवसिवगवात भशूिकव हव शर्र्षय सिोर आलव.  

 

ज्ञवन प्रकवि आहे. जीर्नवतील अांधवर दरु करण्यवसवठी ज्ञवन 

असते. जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. यवचव उपयोग कवयवासवठी होतो. 

अखेर सर्ा कवयवाचे ज्ञवनवत (ईश्वर-ज्ञवनस्त्रोत)शर्शलनीकरि होते. 

यवप्रिविे ज्ञवनशर्ज्ञवन ते कवया र् कवया ते ज्ञवन असव ज्ञवनवचव प्रर्वस 

असतो. यव प्रर्वसवत कवया िवध्यि ठरते.  

 

शिििवत ज्ञवनशर्ज्ञवन प्रवि करतो. ह ेज्ञवन सांख्यवत्िक ठरते. यव 

ज्ञवनवचव कवयवासवठी उपयोग करिे गिुवत्िक ज्ञवन ठरते.  

 



५. र्तािवनवतील र्व्तर् (भवष्ट्य र् र्व्तर् सिन्सर्य): 

 

सिवजवत भवष्ट्य चवलते, शनसगवात घटनव(कवया)घडते.  

 

जसे अजुान भवष्ट्य(प्रज्ञवर्वद) बोलतो र् अज्ञवनी अर््थेलव 

ज्ञवनी दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. यवांत भवष्ट्यवचव हते ु ्र्तःचे 

िनसिवधवन(सखु) असते. यवांत र्तािवनवतील र्व्तर् hide होते. 

असेच सिवजवत कधी आपले हीत सवधण्यवसवठी (व्यर्हवर)भवष्ट्य 

असते . तसेच "ज्ञवन" म्हिुन शकां र्व "ज्ञवनी"म्हिनुही भवष्ट्य चवल ु

असते. र्तािवनवतील र्व्तर् जविनु भवष्ट्यवचव कवयवािी सिन्सर्य 

सवधण्यवसवठी सांर्वद आर्श्यक असतो,  

 

६. ्र्धिा : 

सिहुकवयवात शनिाय होतो. यव शनिायवद्ववरे िनषु्ट्यवचे शनयतकवया 

शनशित होते. शनयतकवयवालव ्र्धिा जविलव तर ्र्तःचव िवगा 

शनशित होतो र् शनषे्ठने कवयारत होतो.  

 

७. शनिाय : 



कवयवाचव शनिय ् र्तःच्यव शनिायवने होतो. शनिायज्ञवन नसेल तर 

्र्तःच्यव शनिायवसवठी परवर्लांशब असतो. ् र्शनिायविळेु ् र्तःच्यव 

िवगवाचे awareness असत.े जबवबदवरी जवितो, शनिायिितेच े

िहत्र् कळते. यवसवठी शनिाय अशधकवरवचे/शनिायिितचेे िहत्र् 

आह.े Strong होण्यवसवठी(त्वयते िहतो भयवत ् )किायोग आह.े 

कवयवाचव दृढशनिय किायोगवचव पवयव आह.े  

 

िेर्टी श्रीकृष्ट्ि म्हितवत,  

कवया घडिवरच आह.े शनिाय तिुव आह!े 

 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

 **** 

 

(१३-२०)/२: 

"परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते" 

(Happiness & Spirituality connection ) 

 



अध्यवत्ि भवरतीय सां्कृशतची ओळख आह.े जगतकल्यवि 

असो, सिहुकल्यवि असो शक व्यशक्तगत (जीर्न) शर्कवस असो, 

यवांत अध्यवत्ि Weakness नसनु Strength आह े ह े ्र्विी 

शर्रे्कवनांदवांनी जगवलव दिार्नु शदले. भगर्तगीतव हचे सत्य 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि करते.  

 

जीर्नशर्कवसवत कवया र् सखुदःुख ह े िखु्य पैल ु असतवत. 

कवयवाद्ववरेच शर्कवस होतो. दरे्तवांकडे इच्छवपतुीची कविनव करिे 

अिी दरै्र्वद्यवांची िवनशसकतव असते हव सिवजवत सिज असतो. 

भगर्तगीतव यवर्र भवष्ट्य करते.  

 

किैंशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।(३-७) 

कवङ््कितः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः।(४-१२) 

 

भगर्तगीतव ईश्वरवची किा यव सांदभवात शर्श्ववचव अध्यि, दरै् 

यव सांदभवात अशधदरै् अिी शनशित ओळख दतेे.  

 

किा, सखुदःुख र् अध्यवत्ि  



(Logic of Attachment/Detachment) 

 

कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२०) 

  

Soul is part of kingdom of God. Our soul 

experience happiness and misery. The cause of 

distress is attachment of painful thoughts. The 

negative emotions (Thoughts undergone 

physiological process forms emotion)cause stress.  

 

Positive emotions helps empowerment of soul. 

Detachment is free from negative emotion, it is 

attachment of positive glorious vibrations of 

prosporous thoughts in kingdom of God. Purpose of 

spirituality thus is happiness.  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 



 

शर्श्वकल्यविवच्यव भशूिकेसवठी ज्यवची शर्श्ववचव अध्यि अिी 

ओळख शदली, त्यवच ईश्वरवचे िनषु्ट्यवच्यव आत्म्यविी नवते 

जीर्नशर्कवसवसवठी ्पि केले. र् जीर्नशर्कवसवचव Standard 

(अितृत्र्वय कल्पते) िवगा सवांशगतलव, ज्यव िवगवार्र 

(दःुखवने)व्यशथत(शर्चलीत) होत नवही र् अखांड(शनत्य) 

आत्िोन्सनशतचव िवगा बनर्तो.  

 

यवप्रिविे कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त म्हिजेच शनष्ट्कवि किा र् 

यवसवठी जीर्नशर्कवसिवगा(अितृत्र्वय कल्पत)े ज्ञवन भगर्तगीतव 

्पि करत.े  

 

 ***** 

  

  



(१३-२१) 

*********************** 

परुुर्षां प्रकृशत्थो शह भुांके्त प्रकृशतजवन ्गिुवन ्। 

कवरिां गिुोअ्य सत ्असत ्योशन जन्सिस।ु। 

************************* 

 

१३. २१ : 

"परुुर्षां प्रकृशत्थो शह भुांके्त प्रकृशतजवन ्गिुवन ्" 

(Attitude affects Outcome of our lives) 

 

िनषु्ट्यवच्यव जगण्यवचव पररिवि त्यवच्यव Internal प्रगशतर्र 

होतो. ही Internal प्रगशत म्हिजे आत्िोन्सनशत असते. गिु यव 

सांदभवात प्रकृशत र् प्रवितत्र्, ईश्वरवचव अांि यव सांदभवात परुुर्ष 

िनषु्ट्यजीर्न Constitute करते. जसे एखवद्यव यांत्वलव र्ीजपरुर्ठव 

होतो र् यांत्वच्यव ्र्भवर्वनसुवर (Function) यांत् चवलते. तसेच 

प्रकृशत ्र्भवर्वनसुवर कवयारत असते. यव गिुवलव परुुर्ष/आत्िव 

भोगत असतो. अथवात सखुदःुख भोगत असतो. (म्हिनु प्रसन्सनवत्िव 

िब्दवचे प्रयोजन आलेले आह)े 



 

कवयाकवरि कतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२०) 

परुुर्षां प्रकृशत्थो शह भुांके्त प्रकृशतजवन ्गिुवन ्। 

कवरिां गिुोअ्य सत ्असत ्योशन जन्सिस।ु।(१३-२१) 

 

यवचवच अथा प्रकृशत कवयारत असते, आत्िव सखुदःुख भोगत 

असतो. येथेच Attitude चे िहत्र् justify होते.  

 

Our attitude has a great deal to do with the 

outcome of our lives. It also affects our happiness. A 

story of a shoe salesman who was sent to a remote 

part of the country.  

 

When he arrived, he was dismayed because 

everyone went around barefooted. He wired the 

company back home: “No prospect for sales here. 

People don’t wear shoes. ” Later another salesman 



went to the same territory. He too immediately sent 

word to the home office, but his telegram read, “Great 

potential! People don’t wear shoes here!” Heard the 

saying? One man’s disaster, another man’s 

opportunity.  

 

"Having a positive mental attitude is asking how 

something can be done rather than saying it can't be 

done. " 

Bo Bennett 

 

 ******* 

 

  



 (१३-३१) 

 

************************* 

अनवशदत्र्वत ्शनगुाित्र्वत ्परिवत्िव अयि ्अव्ययः। 

िरीर्थोअशप कौन्सतेय न करोशत न शलप्यते।। 

************************* 

 

 (१३-३१) 

 : 

"अनवशदत्र्वत ्शनगुाित्र्वत ्परिवत्िव अयि ्अव्ययः" 

(Laws of Universe & its application) 

 

Law of gravity चव िोध लवगलव म्हिनु फळ िवडवर्रुन 

खवली पडत नवही. ती नैसशगाक प्रशियव आह े र् यव प्रशियेतील 

Gravity हव शनयि आह.े कोितवही धिा आह ेम्हिनु ईश्वर आहे 

असे होत नवही. ईश्वरवचे अश्तत्र् यव सशृिसांचलनवतील सत्य आह.े 

ह ेभगर्तगीतव सवांगत आह.े  

ियव तति ्इदां सर्ां जगत ्अव्यक्तिशूतानव। 



ित््थवशन सर्ाभतूवशन न चवहां तेर्ष ुअर्श्थतः।।(९-४) 

 

 ईश्वरज्ञवन जवित नवही म्हिनु जीर्नवचे जन्सिितृ्यचुि थवांबत 

नवही शकां र्व जीर्न जगिे थवांबत नवही. जसे Gravity चव शनयि 

शर्कवसवसवठी करण्यवत येतो, तसेच ईश्वरतत्र्वचव उपयोग 

जीर्नशर्कवसवत, सशृिसांचलन Regulate करण्यवसवठी होतो. यव 

ईश्वरतत्र्वस सनवतन (अनवशद), अव्यक्त, अव्यय, गिुवतीत तत्र् 

म्हिनु ओळख आहे.  

अनवशदत्र्वत ्शनगुाित्र्वत ्परिवत्िव अयि ्अव्ययः। 

िरीर्थोअशप कौन्सतेय न करोशत न शलप्यते।।(१३-३१) 

 

*अहांकवर vs. बशुद्धयोग(ईश्वरवचव आश्रय) 

 

जीर्नयवते्त िनषु्ट्य दःुखी होतो. दःुखविळेु िवनशसक दबुळव 

होतो. दबुळेपिविळेु अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. र् यवचे कवरि 

अहांकवर असतो. िनषु्ट्यवच्यव यव सांर्यीिळेु ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही 

त्यवचव उपयोग करण्यवस असिथा ठरतो. हचे जीर्नवचे सत्य 

भगर्तगीतेने प्रकविवत आिले आहे.  



 

ईश्वरतत्र्च िनषु्ट्यवच्यव हृदयवत श्थत आह े र् Mind 

functioning सवठी सशिय भशूिकव ठरते. अहांकवर Mind 

functioning faculty आह.े ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी 

अहांकवरवचे ईश्वरज्ञवनवने Replacement भगर्तगीतव सवांगत आह.े 

हचे अध्यवत्िज्ञवन म्हिनु ओळखल्यव जवते.  

 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

व्यर्हवरवतील िवगा सकवि असतो. यवांत कवया सवधन असते. 

तर हचे कवया "अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवात ्र्धिा जवित 

असतो. सकवि कवयवाचे शनष्ट्कवि कवयवात Transformation 

होण्यवसवठी र्रील अध्यवत्िज्ञवनवचव र्वपर करण्यवत येतो.  

 ******** 

  



 (१३-३३) 

*********************** 

यथव प्रकवियशत एकः कृत््नां लोकां  इिां रशर्ः। 

िेत्ां िेत्ी तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत।। 

************************* 

 (१३-३३) : 

"यथव प्रकवियशत एकः कृत््नां लोकां  इिां रशर्ः" 

(जीर्न प्रकविीत होिे Know Thyself) 

 

भगर्द ् गीतचेे ज्ञवन Exclusively िनषु्ट्यवलव सिि 

करण्यवसवठी आह.े यव जीर्नवत दःुखविळेु िनषु्ट्य ्र्तःलव दबुळव 

जवितो. हतवि होतो. नकवरवत्िक होतो. अज्ञवन असनुही ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन सवांगतो. जगवने कवय करवर्े यवर्रही 

भवष्ट्य करतो. पि ्र्तःलव जवित नवही! 

  

"Life is not a problem to be solved, but a reality 

to be experienced. " 

 



भगर्द-्गीतव ्र्गवात जवण्यवचव िवगा सवांगत नवही, तर यव 

जीर्नवत जीर्न जगतवांनवच ्र्गवाशर्र्षयी िनषु्ट्यवच्यव ज्यव सांकल्पनव 

असतवत र् त्यविळेु अजुानवच्यव बशुद्धत कसव गोंधळ शनिवाि होतो, 

यवचे प्रवत्यशिक भगर्द ्गीतते आढळते. यव गोंधळवचे प्रत्यिवतील 

कवरि ्पि होते .  

यव जीर्नवत िनषु्ट्यवलव ्र्गवाचव आनांदच (experience of 

reality and happy life) अनभुर्ण्यवची सांधी आह.े यवर्र 

भगर्द-्गीतव प्रकवि टवकते. हव प्रकवि भगर्द ्गीतेचे ज्ञवन आह.े 

यवच प्रकविवसांदभवात 

"अांधवर vs प्रकवि", "अज्ञवन vs ज्ञवन", "बांधन vs. िोि ", 

िेत्-िेत्ज्ञ" हवच भगर्द-्गीतेचव शर्र्षय आह.े  

 

धिा यव सांदभवात न्सयवय-अन्सयवय (योग्य-अयोग्य) यवर्र भवष्ट्य 

होते. यवचिळेु िहवभवरत ह ेधिायदु्ध ठरले असते. पि यवच धिवाचव 

उपयोग अजुान ्र्तःलव (शनशककय श्थशत) योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

करतो. भगर्द ्गीतव यव सांर्यीलव "अहांकवर " ह ेकवरि दिाशर्ते.  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशत ्त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 

 



येथे प्रकृशतच्यव शनदिेवनसुवर जगत असतो. र् ्र्तःलव कतवा 

ठरशर्तो. अहांकवरविळेुच "िी कतवा" जविनु िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी जगवने सधुवरवरे् (िी नवही सधुवरिवर!) ही इच्छव 

करतो. र् जगवर्र शटकव करतो. पि ईश्वरवने यव जीर्नवद्ववरे िनषु्ट्यवलव 

सांधी शदली आह.े यव सांदभवात कतवा ईश्वर असतो. तो अांधवर 

शिटशर्िवरव प्रकवि आह,े अज्ञवन दरु करिवरे ज्ञवन आहे.  

 

अनवशदत्र्वत ्शनगुाित्र्वत ्परिवत्िव इशत अव्ययः। 

िरीर्थोअशप कौन्सतेय न करोशत न शलप्यते।।(१३-३१) 

 

यथव प्रकवियशत एकः कृत््नां लोकां  इिां रशर्ः। 

िेत्ां िेत्ी तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत।।(१३-३३) 

 

प्रकविविळेुच डोळे पवहु िकतवत. दहेवचे ठवयी असललेव 

परिवत्िव (शर्श्ववचव िेत्ज्ञ) प्रकवि असतो. जसव सयूा शर्श्ववलव 

प्रकविीत करतो. शर्श्ववचव िते्ज्ञ प्रकवि असतो. िेत्ज्ञ यव नवत्यवने 

परिवत्िव िनषु्ट्यविी जोडलेलव असतो. यविळेुच (िरीरवचव) िेत्ज्ञ 

(Consciousness) यव दहेवलव जवितो.  



 

सवर : 

Honor your own life. Choice is yours ! 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःू आत्िैर् ररपःू आत्िनवः।। 

 

******* 

 

(१३-३३):"िेत्ां िेत्ी तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत" 

 ( Own light) 

 

"One may read, listen and learn everything. But 

after doing all this he has confusion. Kabir is at pains 

to explain that confusion is the root of sorrow. " 

 

“ पढव सनुव सीखव सभी, शिटी नव सांिय िलू | 

कह ेकबीर कैसो कहू, यह सब दःुख कव िलू || 

 



िनषु्ट्य ज्ञवनी असो शक अज्ञवनी!श्रीिांत असो शक गरीब!चवांगलव 

असो शक र्वईट! सर्ाच यव भतूलवर्र जगत असतवत. ज्ञवनी आह,े 

चवांगलव आह ेतरीपि अजुानवची जगण्यवची हतबल िवलेली दिव र् 

त्यवचे दिान यवची ओळख अजुानशर्र्षवदयोगवत भगर्तगीतव करुन 

दते आह.े  

 

कवांट म्हितो,  

"One who makes himself a worm cannot 

complain afterwards if people step on him. " 

 

अजुान ज्ञवनी असतो, परवििी असतो, चवांगलव असतो यवत 

िांकव नवही पि चवांगलेपिव, ज्ञवन यवांचे नवांर् पढेु करुन प्रत्यिवत 

त्यवची दबुाल र् शनशककय अर््थव ह ेर्व्तर् असते. यवलव "क्लैब्य" 

सांबोधण्यवत आले.  

 

यव शर्श्ववत कोिते सत्य जविवयचे आहे?यवर्र सॉिेशटसचे 

उत्तर असते, "Know Thyself" !यवच सांदभवात र्तािवनवत जीर्न 

जसे आह,े त्यवची दिव (र्व्तर्)  

जविनु घिेे. ह ेिनषु्ट्यवचे प्रथि दवशयत्र् आह.े  



 

"The acknowledgment of our weakness is the 

first step in repairing our loss. " 

Thomas a Kempis  

 

भगर्तगीतव जीर्नयवते्तील अज्ञवन र् ज्ञवन यव सांदभवात अांधवर 

र् प्रकवि यवर्र भवष्ट्य करते. यव पवश्वाभशूिर्र 

िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व भयवने (अांधवर) िवगादशिात होत आहे 

शक प्रकविवन?ेहवच प्रश्न असतो.  

 

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

भगर्तगीतव िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व र् यव प्रर्वसवतील 

अिवश्वत( िेत्, प्रकृशत)र् िवश्वत (िेत्ज्ञ, परुुर्ष)तत्र् यवचे रह्य र् 

भशूिकव सवांगत आह.े प्रत्यके ििवलव कवया घडते, यवचवच अथा 

जीर्नयवत्व शनत्य सरुु असते. यव यवते्तील प्रर्वस आत्म्यवचव 

असतो. म्हिनु हव प्रर्वस "अितृांगिय" व्हवर्व ह े भगर्तगीतेलव 



अपेशित आह.े यवच िवगवार्र िनषु्ट्य व्यशथत होत नवही . दःुखवने 

दबुळव र् शनशककय होत नवही.  

 

Darkness vs Light 

अज्ञवनेन ्आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः। 

Vs.  

िेत्ां िेत्ी तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत। 

 

"The present system cannot be changed unless it 

is replaced properly. " 

अांधवर प्रकविवनेच शिटतो. कबीर म्हितवत,  

बरुव जो दखेन िैं चलव, बरुव न शिशलयव कोय,  

जो शदल खोजव आपनव, ििुसे बरुव न कोय। 

 

सयूा सशृिलव प्रकवशित करते पि िनषु्ट्य सशृितील अांधवर िोधत 

असतो. सिवजवतील दोर्ष दिार्नु शटकव करिे ही सिवजवतील सांर्य 

असते. कवरि कवय योग्य आह ेयवपेिव कवय अयोग्य कवय आह े

यवर्र चचवा करिे सोपे असते. आशि कवय योग्य आह?ेर् कोि 



करेल? हव प्रश्न अनतु्तरीत असतो. यवच पवश्वाभशूिर्र ्र्तःची 

भशूिकव िहत्र्वची असते.  

 

भगर्तगीतेचे उत्तर आह,े "Personal Loyalty"  

 (्र्तःिी प्रविवशिकतव) 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररप ुआत्िनः"(६-५) 

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 

 

"We are each gifted in a unique and important 

way. It is our privilege and our adventure to discover 

our own special light. " 

~Evelyn Dunbar 

यथव प्रकवियशत एकः कृत््नां लोकां  इिां रशर्ः। 

िेत्ां िेत्ी तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत।।(१३-३३) 

  ********* 

  

  



(१३-३४) 

*********************** 

िेत्िेत्ज्ञ योः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव। 

भतूप्रकृशतिोिां च ये शर्दःु यवशन्सत ते परि ्।। 

************************* 

 

(१३. ३४): 

"िेत्िेत्ज्ञयोः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव" 

 

"To have the power and the courage to respond, 

you must see the need and feel the greatness of the 

times in which you live. ”  

ईश्वरश्रदे्धचव जीर्नवत उपयोग "धिा"सांदभवात असतो, इतकीच 

ओळख िनषु्ट्यवलव असते. यवच श्रद्धेचव िवनसिवशस्त्रय उपयोग 

भगर्तगीतेने ्पि केलव आहे.  

 

सांपिुा शर्श्व भौशतक पवतळीर्रील प्रदरु्षिवशर्र्षयी जवगतृ होत 

आह े पि िवनशसक प्रदरु्षिवशर्र्षयी जवगतृ नसतो. प्रत्येकवची 



चेतनव(िेत्ज्ञ, Consciousness) सांपिुा िवनर्ी 

चतेनेचवच(Universal mind) भवग असतो. यविळेु प्रत्यके व्यशक्त 

आपवपल्यव िवनसिवशस्त्रय पवतळीर्र जे जे कवय करीत असतो, 

अनभुर्त असतो, त्यव सर्वांची तो सि्त िवनर्ी चेतनेत भर टवकीत 

असतो.  

 

अशर्भक्तां  च भतूेर्ष ुशर्भक्तां  इर्च श्थति ्। 

भतूभतृा च तद ्जे्ञयां ग्रशसष्ट्ि ुप्रभशर्ष्ट्ि ुच।।(१३-१७) 

 

िनषु्ट्य जे जे कवय करतो, ते योग्य सिजनुच करतो. तो ्र्तःच े

सखु िोधत असतो, ्र्तःच्यव अश्तत्र्वची दखल घते असतो. यव 

प्रयवसवत शनशककय िवलव तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

ज्ञवनभवष्ट्य बोलतो. अथवात सां्कवरीत नसलव तरी ्र्तःलव ज्ञवनी 

दिाशर्ण्यवचव हव प्रयत्न असतो. यव प्रयवसवतील नकवरवत्िक भवष्ट्य 

अज्ञवनवलव ज्ञवनी ठरशर्ण्यवसवठी केलेलव प्रयत्न असतो. यविळेु 

अांधवरवचीच भर पडत असते.  

 

जीर्नवत जेंव्हव अशटतटीचे प्रसांग येतवत र् यव प्रसांगी कोिती 

चवल िनषु्ट्य चवलतो, ह ेजीर्नशर्कवसवत िहत्र्वचे ठरते. Right 



move उच्च ्तरवर्र नेते. Wrong move घसरि असते शकां र्व 

No move शर्कवस थवांबर्त,े यवचे कवरि( Right time) र्ेळेची 

ओळख नसते. यवच रे्ळेची ओळख भगर्तगीतेत "कवलो अश्ि" 

द्ववरव (Right Time) अजुानवलव करुन शदली.  

"Right move at Right time" 

 

यदु्धप्रसांगी अजुानविधील िवनशसक Disorder दरु करण्यवसवठी 

श्रीकृष्ट्िवने यवच रे्ळेलव RightTime ठरशर्ल.े यदु्धप्रसांगवपरु्ी 

श्रीकृष्ट्ि ह ेज्ञवन (िहत्र्वचे जर होते?)कें व्हवही सवांग ुिकले असते. 

पि गरज नसतवांनव यव ज्ञवनवचे प्रयोजन नव्हते. र्तािवनवतील 

शर्ज्ञवनयगुवत यव ज्ञवनवलव कवलबवह् ठरशर्िवरव र्वद जगवत चवलत 

असतो.  

 

चवांगलव, शर्द्ववन असलव तरी िनषु्ट्यवलव जीर्नवत अडचिी 

येतवत, तेंव्हव िनषु्ट्य (कवयवाची)Move टवळतो शकां र्व भ्रिविळेु 

चकुीचव शनिाय करतो. जीर्नवतील र्ेळेचे ्र्तःचे िहत्र् असते, 

त्यवची िनषु्ट्यवलव ओळख व्हवर्ी हवच भगर्तगीतेचव प्रयवस आह.े 

िेत्िेत्ज्ञ ज्ञवन जविनु र्ेळेचे िहत्र् जवििे, जेिेकरुन योग्य move 

करण्यवस सिथा होईल. ही Right move(िवनसिवशस्त्रय )उपवय 



असतो. यवच सांदभवात ्र्धिा(Self approval, Tiebreaker, 

सिपाि), शनष्ट्कवि किा(दृढशनिय), बशुद्धयोग(भ्रििकु्त) ज्ञवन 

सवांशगतले. यव ज्ञवनवत 

* शनिायप्रशियेचे िहत्र् कळते.  

*सिहुवतील शनिायवर्र ्र्धिवाचे ्र्तःचे शिक्कविोताब यवच े

िहत्र् कळते.  

*बशुद्धभ्रि vs बशुद्धयोग यवच ेिहत्र् कळते.  

*अव्यय ईश्वरवची ओळख जविनु ईश्वरश्रदे्धचव ज्ञवनवसवठी 

उपयोग कळतो. हीच िवनशसकतव ज्ञवनवचव जीर्नवत उपयोग 

करण्यवस सिथा करते.  

 

िेत्िेत्ज्ञयोः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव। 

भतूप्रकृशत िोिां च ये शर्दःु यवशन्सत ते परि ्।।(१३-३४) 

 

 

"शजांदशगिे जीतनव यव हवरनव जरुरी नही।शजांदशग खेल ह,ै खेलनव 

जरुरी ह।ै" 

 



 

****** 

 

 

(१३. ३४)/२ : 

भतूप्रकृशतिोिां च ये शर्दःु यवशन्सत ते परि ्" 

 (्र्वतांत्र्यवचे सां्कवर-Process of liberation) 

 

"When you look in the mirror, what do you see?  

Do you see the real you, or what you have been 

conditioned to believe is you? 

 The two are so, so different.  

One is an infinite consciousness capable of being 

and creating whatever it chooses, the other is an 

illusion imprisoned by its own perceived and 

programmed limitations. " 

-David Icke 

 



"आशफ्रकेत एक र्नअशधकवरी शसांशहिचे पवलन करतो. तीलव 

एल्सव नवांर् दतेो. कवांही शदर्सवनांतर त्यवलव र्वटते, एल्सवने र्नवत 

िकु्तजीर्न जगवरे् म्हिनु र्नवत सोडण्यवसवठी नेतो. पि ती 

र्नवतील सांघर्षवालव तोंड दरे् ुिकत नवही र् परत िवलकवकडे येते. 

दोनतीन प्रयत्न असेच शनष्ट्फळ ठरतवत. िेर्टचव प्रयत्न िवत् सफल 

होतो. एल्सव अिी हवक शदल्यवर्रही परत येत नवही. " 

 

शनभायतव शसांहवचव जन्सिशसद्ध ्र्वभवशर्क गिु आह.े 

आत्िशर्श्ववस जीर्नवची उजवा असते. शपांजर् यवतील 

Conditioning िळेु शसांशहि ्र्वभवशर्क गिु शर्सरते. "Born to 

win but conditioned to loose".  

 

्र्वतांत्र्य िनषु्ट्यवचव ्र्वभवशर्क गिु र् जन्सिशसद्ध अशधकवर 

आह.े म्हिनु िनषु्ट्य ्र्वतांत्र्यशप्रय आह ेपि ्र्वतांत्र्यवचेही सां्कवर 

असतवत. िनषु्ट्यवचे सां्कवरशर्शहन ्र्वतांत्र्य ्रै्रतव ठरु िकते. 

भगर्तगीतेतील बांधन-िोि ज्ञवन हचे ्र्वतांत्र्यवचे सां्कवर र् 

गिुवत्िक ज्ञवन ठरते.  

 

Herd morality: 



इच्छवदे्वर्ष सितु्थेन द्वांदिोहेन भवरत।सर्ाभतुवशन सांिोहां सगे 

यवशन्सत परांतप।।(१३-२७) 

 

जगवतील बहुसांख्य लोक सविवन्सयजीर्न जगत असतवत. 

नकवरवत्िक िवनशसकतव असली तरीही ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतवत. यविळेु अज्ञवन -ज्ञवन यवतील भेद 

जवित नवही. येथे अहांकवरवचव आश्रय असतो. हचे बांधनवचे जवळे 

असते. हीच Herd morality ठरते.  

 

Master morality: 

 

जीर्निवगवातील ज्ञवन-अज्ञवन यवचे शनशित ज्ञवन असते. 

श्रेष्ठतेची शनशित व्यवख्यव येथे ्पि होते र् "ज्ञवनी" र् अज्ञवनी यवांचव 

हवच आधवर आह.े  

 

१. एर्षव त ू अांतगतां पवपां जनविवि ् पणू्यकिािवि ् ।ते 

द्वांदिोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 



२. यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

Transformation of Herd morality into Master 

morality.  

अथवात आध्यवशत्िक िवांशत.  

ज्ञवन-अज्ञवन हवच Transformation चव आधवर असतो.  

 

िेत्िेत्ज्ञ योः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव। 

भतूप्रकृशतिोिां च ये शर्दःु यवशन्सत ते परि ्।।(१३-३४) 

प्रकृशतने (गिु) िवश्वत तत्र्वलव बद्ध केले आह.े िनषु्ट्यवच े

जीशर्त तत्र् (Living entity) यवचवच पररिवि असतो. 

िेत्(िरीर) र् िरीरवलव जवििवरव (Knower, ) यवतील भेद 

जवितो, यवद्ववरेच Consciousness र् िवगा यवांचव (Higher 

consciousness- Higher Path) पर्पर सांबांध जवितो.  

 

१. Right:अशधकवर 

कवयवाचव शनिाय अशधकवर ्र्तांत्तेचव पवयव आह.े  



यवसवठी ्र्वर्लांबन यव िलु्यवचव र्वपर करिे.  

Beggars are not choosers.  

 

२. Standard path of lifejourney: 

जीर्नयवते्चे अांशति धवि ईश्वर आहे. अथवात जीर्नशर्कवसवचव 

Standard िवगा "अितृांगिय" ठरतो. यव िवगवार्र उच्च 

िवनशसकतव( Higher consciousness शियविील 

असिे)असते.  

 

३. किायोग: 

कवयवाचव एकशनिय असिे. Determination यवसवठी र्चन 

Commitment यव जीर्निलु्यवचव र्वपर करिे. यवांत फलत्यवग 

असतो. अथवात सित्र्योग सवध्य करतो.  

 

४. किासांन्सयवस: 

सिहुवतील शनिायवलव ्र्तःचव करण्यवसवठी "्र्धिा " यव 

जीर्निलु्यवचव र्वपर करिे. कवया ईश्वरवलव सिशपात होते. यविळेु 

नैष्ट्किाशसशद्ध लवभते.  



 

सवर: 

"Without self knowledge, without understanding 

the working and functions of his machine, man 

cannot be free, he cannot govern himself and he will 

always remain a slave. " 

George Gurdjieff 

 

******* 

  



 

भगवदगीता 

 

 

 

 

अध्याय १४ 

गजणत्रयतवभागयोग 

(Three modes of nature) 

  



अध्यवय १४ 

गिुत्यशर्भवगयोग(Three modes of nature) 

 

अध्यवय १३ पवसनु िनोरै्ज्ञवशनक ज्ञवनवस सरुुर्वत िवली. १३ िध्ये 

Consciousness ज्ञवन र् शर्कवस यव सांदभवात प्रकृशत(गिु)-परुुर्ष 

(िवश्वत)यवचव उल्लेख आलव. ज्यव प्रकृशतगिुविळेु 

परुुर्ष(िवश्वत)बद्ध असतो, त्यव गिुवांचे सशर््तर र्िान र् 

शर्कवसज्ञवन प्र्ततु अध्यवयवत आलेले आह.े यवांच गिुवांच ेसांदभवात 

सिवजवत कसे सांदिे जवतवत र् सवशत्र्क कोि असव प्रश्न (पढेु 

१७िध्ये) अजुान करतो.  

 

* सशृि उत्पशत्तत प्रकृशतपरुुर्ष ज्ञवन (१-४) 

*प्रकृशतगिुवांचे िनोरै्ज्ञवशनक ज्ञवन (५-९) 

*र्तािवनवतील र्वगिकुीत गिुवांचव प्रभवर् र् गशत (१०-२०) 

* अजुानवचव शर्कवसिवगवासांबांधी प्रश्न (२१) 

* शर्कवसिवगा - िवश्वत धिा 

----- 

१. प्रकृशतपरुुर्षज्ञवन 

 



ईश्वरवचव भवर् िळुपरुुर्ष र् प्रकृशतगिु यवांचे ज्ञवन जविनु 

शर्कवसिवगवार्र असतो, तो ईश्वरवच्यव भवर्वस प्रवि होतो. 

(ििसवधम्याि ्आगतवः). सशृिउत्पशत्तत प्रकृशत परुुर्ष यवांची भशूिकव 

ब्रह्म र् िळुपरुुर्ष(तवसवां ब्रह्म िहत ्योशनः अहां बीजप्रदवः शपतव) 

अिी असते.  

 

२. प्रकृशतगिुवांचे िनोरै्ज्ञवशनक ज्ञवन 

 

सत, रज र् ति यव शतन गिुवने प्रकृशत व्यवपलेली असते. र् हचे 

गिु आपल्यव शर्शिि भवर्वन ेअव्यय आत्िव बद्ध करतवत. 

जीर्नशर्कवसवत ति खवली ओढतो, सत र्र उचलतो.  

 

शर्िेर्षतव 

सत: प्रकवि ,  

रज: प्रर्शृत्त, तषृ्ट्िव,  

ति : अज्ञवन, िोह 

 

आर्ड /Strength 

सत: सखु, ज्ञवन 



रज: Strength -किा, Weakness-तषृ्ट्िव, चांचलतव 

ति: आळस, प्रिवद, शनद्रव 

 

३. र्तािवनवतील र्वगिकुीत गिुवांचव प्रभवर् र् गशत 

 

सत - Mode of goodness 

रज - Mode of Passion 

ति - Mode of Ignorance  

सत-चवांगले कवया सत गिुवांची र्शृद्ध करतो. ज्ञवनवची आर्ड उत्पन्सन 

होते. उत्सवह असतो. (प्रकवि) 

रज- दःुखवचे कवरि तषृ्ट्िव म्हिनु लोभ र्शृद्धगत होतो, किा करतो 

पि अिवांत असतो. हव रज गिुवचव प्रतवप दिाशर्तो 

ति- अज्ञवनविळेु प्रिवद, िोह, आळस र्शृद्धगत होतो येथे ति 

दिान होते.  

दोन गिुवर्र िवत करुन एक गिु प्रभवर्ी ठरतो. सत जीर्नवलव र्र 

उचलतो तर ति खवली खेंचतो.  

 

आळस शजांकण्यवसवठी किा करिे, किवातील चांचलत्र् 

शिटशर्ण्यवसवठी अथवात कवयवाचव दृढशनिय होण्यवसवठी श्थरत्र्, 



अहांकवर शजांकण्यवसवठी ईश्वरसिपाि यव सर्ा प्रशियव 

्र्धिा/किायोग यवांत सवध्य होतवत.  

 

गिुवांच्यव प्रभवर्विळेु दहे शियवशिल आह ेअसे जविनु गिुवशतत 

असलेल्यव ईश्वरवलव जवितो. तो गिुवशतत होण्यवची प्रशियव 

सवधण्यवसवठी शर्कवसिवगवार्र असतो.  

तेंव्हव हव िवगा कसव र् कोितव आह ेअसव अजुान प्रश्न करतो. 

जीर्नशर्कवसिवगा सगिु ते गिुवतीत यव तत्र्वर्र आधवररत 

असतो. यवप्रिविे गिुवांचव प्रभवर् जविनु शर्चशलत न होि,े 

सखुदःुख यवांत सित्र् सवधनु धैया सवधिे, सित्र्दृशि, यवतनु 

एकत्र्दृशि असते . यवचे सांपिुा र्िान गिुवतीत यव सांदभवात आह.े 

िवगा यव सांदभवात सशर््तर (१५) परुुर्षोत्तियोग-जीर्नवचे लक्ष्य 

(ईश्वरधवि) (१६) चवांगल्यव िनषु्ट्यवसवठी किवातील फलत्यवग िवस्र 

(१७) सत-असत िवगा यवद्ववरे पढेु ्पष्ठ होत आहे.  

********** **** 

  



अध्यवय १४-िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

१४-१ : "ज्ञवनवनवां ज्ञवनि ्उत्तिि"् 

 ( र्तािवनवतील जीर्नवतील सर्ाश्रेष्ठ ज्ञवन) 

१४. २:"इदां ज्ञवनि् उपवशश्रत्य िि सवधम्याि ्आगतवः" 

(१४-३) : 

"सांभर्ः सर्ाभतूवनवां ततो भर्शत भवरत" 

(प्रकृशत The Nature) 

१४. ५/१ :"सत्र्ां रजः ति इशत गिुवः प्रकृशतसम्भर्व" 

(१४-५)/२:"प्रकृशत vs ईश्वर" 

"शनबध्नशन्सत िहवबवहो दहे ेदहेीनि ्अव्ययि ्" 

vs 

"िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यत ्च अशप उत्िविशत ईश्वरः" 

१४. ६: 

"तत् सत्र्ां शनिालत्र्वत ्प्रकविि ्अनवियि ्" 

(Enlightenment) 

(१४-९) : 

" सत्त्र्ां सखुे स्जयशत, रजः किाशि भवरत,  

ज्ञवनि ्आर्तृ्य त ुतिः" 



(आत्िोन्सनशत िवगवाचव आधवर-शर्कवसवची शदिव) 

१४. १०/१:"रजः तिि अभीभयू सत्र्ां भर्शत भवरत" 

(१४-१०)/२: 

"रजः सत्त्र्ां तििैर् तिः सत्त्र्ां रज्तथव"  

(गिुवत्िक ज्ञवनवत प्रकृशतगिुवचव प्रभवर् -Transformation चव 

आधवर) 

१४. ११: 

"सर्ाद्ववरेर्ष ुदहेशे्िन ्प्रकवि उपजवयते " 

(Be a Light ) 

(१४-१७): 

"सत्र्वत ्सांजवयते ज्ञवनां रजसो लोभ एर् च- 

 प्रिवद िोहो तिसो भर्तो अज्ञवनां एर् च" 

( Wisdom-Passion-Ignorance) 

१४. १९/१ : 

" न अन्सयां गिुेभ्यः कतवारां यदव द्रिव अनपुश्यशत" 

(Logic of detachment) 

(१४-१९)/२: 

" गिुेभ्यि परि ्रे्शत्त िद ्भवर्ां सो अशधगच्छशत " 

(Connection with God) 



१४. २०/१: 

"गिुवन ्एतवन ्अतीत्य त्ीन ्दहेी दहेसिदु ्भर्वन ्" 

(जीर्नशर्कवसवचे तत्र्) 

१४. २०/२:"जन्सिितृ्यजुरवदःुखैः शर्िकु्तो अितृां अश्नतुे" 

१४. २७: 

"िवश्वत्य धिा्य सखु्य ऐकवशन्सतक्य च" 

**, *** 

  



 ( १४-१) 

************************* 

परां भयूः प्रर्क्ष्यवशि ज्ञवनवनवां ज्ञवनि ्उत्तिि।् 

यत ्ज्ञवत्र्व िनुयः सरे् परवां शसशद्धां इतो गतवः।। 

************************* 

१४-१: "ज्ञवनवनवां ज्ञवनि ्उत्तिि"् 

 ( र्तािवनवतील जीर्नवतील सर्ाश्रेष्ठ ज्ञवन) 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवने अकशल्पतही प्रत्यिवत सवकवर केले आहे. यव 

ज्ञवनवत दररोज भर पडत असते. पि जीर्नयवते्तील ज्ञवन िवत् 

"र्तािवनवत जगण्यवचे ज्ञवन " यव अथवाने िनषु्ट्यवलव ज्ञवनवची 

आर्श्यकतव भवसत असते. र्तािवनवतच िनषु्ट्यवलव ज्ञवनवची गरज 

भवसते. ज्ञवन नसले (अज्ञवन असले) तरी िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य 

सिजनुच कवयारत असतो, जगत असतो. अजुान दःुखी िवलव 

असतव ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन सवांगतो.  

ज्ञवन यव सांदभवातच ईश्वरवची ओळख "ज्ञवनवनवि ्ज्ञवनि ्उत्तिि ्

"असे म्हटले आह.े  

परां भयूः प्रर्क्ष्यवशि ज्ञवनवनवां ज्ञवनि ्उत्तिि।् 

यत ्ज्ञवत्र्व िनुयः सरे् परवां शसशद्धां इतो गतवः।।(१४-१) 

इदां ज्ञवनि ्उपवशश्रत्य िि सवधम्याि ्आगतवः। 



सगेअशप न उपजवयन्सते प्रलये न व्यथशन्सत च।।(१४-२) 

ईश्वर र् प्रकृशत यव दोहोशिळुन शर्श्ववची उत्पशत्त आह.े सिवजवत 

चवांगले-र्वईट, श्रीिांत-गरीब, सवहसी(िरु) -दबुळे (पळपट्ुयव, 

क्लैब्य), ज्ञवनी-अज्ञवनी असे िनषु्ट्यवच्यव र्वगिकुीनसुवर लेबल 

लवगत असते. प्रत्यिवत जीर्नवत िनषु्ट्य आपल्यव 

प्रकृशतगिुवनसुवर कवयारत असतो. ईश्वर म्हिजे गिुवतीत. 

प्रकृशतगिु सत, रज, ति असे तीन प्रकवरचे असतवत. प्रकृशतगिु र् 

ईश्वर(अांि) यव दोहोशिळुन जीर्वत्िव असतो. हवच आधवर 

र्तािवनवत गिुवतीत होण्यवचव शर्कवसिवगा यवसवठी आह.े  

सत -ज्ञवन, सखु; रज-किाप्रर्शृत्त, लोभ; ति-अज्ञवन, िोह यवप्रिविे 

प्रकृशतगिुवचव िनषु्ट्यवच्यव र्वगिकुीत प्रभवर् आढळतो. गिुवतीत 

होण्यवच्यव प्रशियेसवठी चवांगले (सवशत्त्र्क) किा, शनष्ट्कवि किवाचे 

प्रयोजन आह.े  

किािः सकृुत्य आहुः सवशत्त्र्कां  शनिालां फलां। 

रजसः त ुफलां दःुखां अज्ञवनां तिसः फलि।्(१४-१६) 

तिगिु अज्ञवन असते, म्हिनु िोह असतो. (िोहवत ्आरभ्यते 

किा). रज आसशक्त असते यविळेु सकवि किा असते तर सत 

शनष्ट्कवि किा असते.  

 *********** 

  



 (१४-२) 

************************* 

इदां ज्ञवनि ्उपवशश्रत्य िि सवधम्याि ्आगतवः। 

सगअेशप न उपजवयन्सते प्रलये न व्यथशन्सत च।। 

************************* 

 

 

(१४. २):"इदां ज्ञवनि ्उपवशश्रत्य िि सवधम्याि ्आगतवः" 

 

िनषु्ट्यवलव ितृ्य ुआह ेहव सांदिे नकवरवत्िक र्वटतो, तर 

जीर्नप्रर्वस ईश्वरवप्रत आह ेहव सकवरवत्िक सांदिे र्वटतो. 

जीर्नवत सकवरवत्िकतव येिे र् ह ेजीर्न शनत्य शर्कवसिवगवार्र 

असिे(आत्िोन्सनशत) हवच भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े यव ज्ञवनविळेु 

जीर्नशर्कवसिवगा शनशित करतो. आळस, प्रिवद, द्वेर्ष, लोभ, ईर्षवा 

इ. Weakness जविनु त्यवर्र िवत करतो र् शनत्य शर्कवसिवगवार्र 

असतो.  

इदां ज्ञवनि ्उपवशश्रत्य िि सवधम्याि ्आगतवः।(१४-२) 

 

ईश्वरवची ओळख: 



 

ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवन ्तथैर् भजवम्यहि ्। 

िि र्त्िा अनरु्तान्सते िनषु्ट्यवः पवथा सर्ािः।।(४-११) 

 

ईश्वरवलव जसव ओळखतो तसव भजत असतो. जीर्नशर्कवसिवगा 

ठरशर्ण्यवसवठी ईश्वरवची गिुवतीत ओळख होिे आर्श्यक असते. 

प्रकृशतत सत, रज, ति यव तीन गिुवांचव प्रभवर् असतो. प्रकृशत 

आशि ईश्वर यवांच्यव सांयोगवने सशृिचे सजृन आह,े प्रर्तान आह.े 

ईश्वरवची भशूिकव र् प्रकृशतगिु जविनु जीर्नशर्कवसवचव िखु्य िवगा 

ठरतो. ज्ञवनी यवच िवगवार्र जीर्नवचव प्रर्वस सरुु ठेर्तो.  

 

िवां च यो अव्यशभचवरेि भशक्तयोगेन ्सेर्ते। 

स गिुवन ्सिशतत्य एतवन ्ब्रह्मभयूवय कल्पते।।(१४-२६) 

 

 

प्रकृशतगिु: 

सत : सखु, ज्ञवन, शनष्ट्कवि किा, प्रकवि 

रज: प्रर्शृत्त, लोभ, (योग्य-अयोग्य)सांिय, सकवि कवया 



ति:आळस, प्रिवद, अज्ञवन, अांधवर, अधिवालव धिा ठरशर्िे. 

(Details अ. १४ र् १८) 

 

जसे ्र्भवर्वनसुवर िनषु्ट्य जगतो, कवयारत असतो. हव गिुवांचव 

प्रभवर् असतो. अजुानवलव िोह उत्पन्सन होतो. र् अधिवालव धिा 

ठरशर्तो. येथे "ति" प्रर्दृ्ध िवलेलव असतो.  

जीर्नशर्कवसवत ति गिु Weakness र् सतगिु Strength 

असते.  

 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।्(२-४५) 

 

अथवात आळसवर्र िवत करुन ति शजांकिे. कवयारत होिे. 

कवयवातील द्वांद्ववर्र िवत करुन रज शजांकिे. शनत्य सत श्थशतत रवहुन 

शनष्ट्कवि कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवधिे.  

००००००० 

  

  



(१४-३) 

************************* 

िि योशनः िहत ्ब्रह्म तश्िन ्गभां दधवम्यहि ्। 

सांभर्ः सर्ाभतूवनवां ततो भर्शत भवरत। 

************************* 

 

(१४-३) : 

"सांभर्ः सर्ाभतूवनवां ततो भर्शत भवरत" 

(प्रकृशत The Nature) 

 

अजुानवलव "भवरत" यव सांबोधनवद्ववरे गिुत्यशर्भवगयोगवतनु जे 

शर्िेर्ष सांदिे आलेले आहते ते चवर सांदिे पढुीलप्रिविे आहते. 

प्रकृशत र् प्रकृशतचव शर्श्ववतील प्रभवर् यव सांदिेवतनु ्पि होते.  

 

१. सशृिची शनशिाशत 

सांभर्ः सर्ाभतूवनवां ततो भर्शत भवरत।(१४-३) 

प्रकृशत(िहद ्ब्रह्म) र् परुुर्ष (परब्रह्म) यवद्ववरे प्रकृशतची शनशिाशत होते.  

 

२. प्रकृशतगिुवद्ववरे आत्िव बांधनवत असतो.  



प्रिवदआल्यशनद्रवशभः तत ्शनबध्नशत भवरत।(१४-८) 

 

सखु र् ज्ञवनवद्ववरे सतगिु;प्रर्शृत्त-किा यवद्ववरे रजगिु, प्रिवद-

आळस-शनद्रव यवद्ववरे तिगिु आत्म्यवलव बद्ध करतो.  

 

३. प्रकृशतगिुवचव प्रभवर् 

सत्त्र्ां सखुे स्जयशत रजः किाशि भवरत।(१४-९) 

सत्त्र्गिुवचव प्रभवर् सखु, रजगिुवचव प्रभवर् किा र् तिगिुवचव 

प्रभवर् अज्ञवन असते.  

 

४. शर्शिि गिु प्रभवर्ी असण्यवचे कवरि? 

रजः तिि अशभभयू सत्त्र्ां भर्शत भवरत।(४-१०) 

ति र् रजलव परवभतू करुन सतगिु प्रभवर्ी असतो, ति र् 

सतगिुवलव परवभतू करुन रजगिु प्रभवर्ी ठरतो, तर रज र् 

सतगिुवलव परवभतू करुन तिगिु प्रभवर्ी ठरतो.  

 

जीर्नशर्कवसवचव आत्िोन्सनशत हव आधवर असतो. यवसवठी 

भगर्दगीतव सांदिे दते,े गिुवतीत हो.  

तै्गणु्यशर्र्षयवरे्दव शनस्त्रैगणु्यो भर्वजुान। 



शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्त्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।्।(२-४५) 

 

गिुवतीत हो( ्र्तःलव व्यर्हवरवच्यव र्र उचलिे), यवसवठी 

द्वन्सद्विकु्त होिे, द्वन्सद्विकु्त होण्यवसवठी शनष्ट्कवि किा 

(Determination) ह ेप्रयोजन आह,े यवचे र्िान "शनत्यसत्त्र््थो 

शनयोगिेि आत्िर्वन ्" असे केलेले आह.े  

 

रजगिु किवाने बद्ध करतो पि सतगिु शनष्ट्कवि किा दिाशर्तो.  

शनयतां सांगरशहतां अरवगदे्वर्षतः कृति।् 

अफलपे्रप्सनुव किा यत ्तद ्सवशत्त्र्कां  उच्यते।।(१८-२३) 

 

 ******** 

  



(१४-५) 

************************* 

सत्र्ां रजः ति इशत गिुवः प्रकृशतसम्भर्व। 

शनबध्नशन्सत िहवबवहो दहे ेदशेहनि ्अव्ययि ्।। 

************************* 

 

(१४. ५)/१ : 

"सत्र्ां रजः ति इशत गिुवः प्रकृशतसम्भर्व" 

 

 

प्रकृशत सत, रज, ति यव तीन गिुवने बद्ध असते (Constituents). 

गिुवशतत( परुुर्ष) ईश्वर यव प्रिविे प्रकृशत र् परुुर्ष यवद्ववरे Live 

प्रकृशत असते. ह ेप्रकृशतचे ज्ञवन शर्ज्ञवन आह.े सत, रज, ति यव तीन 

गिुवने (Pure)आत्िव बद्ध असतो. यवलवच आपि "जीर्वत्िव 

/जीर्" असे ओळखतो.  

सत्र्ां रजः ति इशत गिुवः प्रकृशतसम्भर्व। 

शनबध्नशन्सत िहवबवहो दहे ेदशेहनि ्अव्ययि ्।।(१४-५) 

 



िनषु्ट्य प्रत्यि जगत असतवांनव इतर दोन गिु डवर्लनु एक गिु 

active होतो. यव तीन गिुवचव पररिवि िनषु्ट्यवची आर्ड, 

आचरि यवर्र होतो. यव तीन गिुवची ओळख: 

 

सत : Mode of Wisdom, Goodness 

रज: Mode of Passion 

ति: Mode of Ignorance 

 

सत ज्ञवन -Mode of wisdom (ईश्वरवद्ववरे एकत्र् ज्ञवन र् 

प्रकृशतशर्ज्ञवन) यवद्ववरे ज्ञवनशर्ज्ञवन िवन्सय करते. यवांतील रज गिु 

प्रर्शृत्त म्हिनु ओळखल्यव जवतो. भगर्तगीतेचे ज्ञवन 

जीर्नशर्कवसवचे किा सवधन आह,े यवर्र आधवररत आह.े म्हिनु 

"किा" यव सांदभवात तीन गिु कवय म्हितवत? 

 

सत: शनष्ट्कवि किा 

रज: सकवि किा 

ति: ्रै्र किा (िोहवत ्आरभ्यते किा) 

 



सत र् ति यवांशतल शर्रोधवभवस लिवत घेर्नु जीर्नशर्कवसवत 

कवयवाच्यव दृढशनियवसवठी, शर्कवसिवगवासवठी सत गिु 

favorable असतो.  

बशुद्ध: 

सत बशुद्ध-शर्कवसवत बांधन र् ्र्वतांत्र्य यवचे ज्ञवन असते. यव 

आधवरवर्र कवयवाचव दृढशनिय होतो.  

 तिबशुद्ध-(िोहविळेु)शनिय होत नवही. अयोग्यलव योग्य अिी 

सिज असते.  

 

धशृत: 

सत धशृत- Determination  

तिधशृत-भय, िोक, शर्र्षवद, यवचव आश्रय(न शर्िचु्यशन्सत दिेुधव) 

 

कतवा : 

सत कतवा- धैयार्वन, उत्सवही, यि-अपयि यवच्यव द्वांद्ववपवसनु िकु्त 

ति कतवा -आळिी, प्रिवदी, िठ, Animal instict (प्रवकृत) 

 

यवच गिुवांचव पररिवि त्यवगवचे शनशित ज्ञवनवर्र होतो.  



शनष्ट्कवि किवातील फलत्यवग सतत्यवग ठरतो. पि शनयत, 

आर्श्यक किवाचव सांन्सयवस(शनयत्य त ुसांन्सयवसः किािो न 

उपपद्यत)ेहव िोहविळेु त्यवग ठरतो.  

 

सतगिु Mode of Goodness म्हिनु व्यर्हवरवत ओळखल्यव 

जवतो. यवच चवांगलेपिविळेु अजुान दःुखी होतो. र् नकळत ति 

modeिध्ये यतेो. येथे शनशककयतेचे सिथान करतो. कवयवातील 

चवांगले-र्वईट, लवभ-हवनी, योग्य-अयोग्य ह ेConfusion असते. 

जीर्नशर्कवस िवगवात Last destination ईश्वर ज्ञवन असते. यवच 

ज्ञवनवचव आश्रय सांिय छेदतो. जीर्नशर्कवसवतील ज्ञवनशर्ज्ञवन यव 

सांदभवात ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत ठरतो.  

 

व्यर्हवरवत योग्य-अयोग्य यव आधवरवर्र कवयाशनिाय होतो. 

अजुानवलव ्र्तः योग्य शक अयोग्य हव सांिय आलव. पि ह े

र्व्तर् डवर्लनु शनशककय रवहिे शनर्डतो. र् यवचे सिथान करुन 

सांियवलव खतपवशि दतेो.  

 

सिवजवत "ज्ञवन" यव सांदभवात भवष्ट्य चवलते. जेंव्हव भवष्ट्य 

िनषु्ट्यवच्यव बशुद्धत सांियवची पेरिी करते, तेंव्हव भवष्ट्यवद्ववरे 



सांियवलवच खतपविी घवलत.े तेंव्हव प्रश्न असतो, सांियवलव 

खतपविी दिेे शक िवगा दृढ करण्यवसवठी ज्ञवनवने सांियिकु्त होिे? 

 

भगर्तगीतव हवच प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी सांियिशुक्तसवठी ज्ञवन यवची 

शनर्ड करते. यवांत र्व्तर्वचव श्र्कवर होतो. व्यर्हवरवत 

र्व्तर्वतील िखु्य िदु्यवलव डवर्लनु भवष्ट्य होत असेल तर 

सांियवलव खतपवशि दिेे असव अथा होतो. यविळेु 

Misguidance, शनशककयतव यवलव र्वर् शिळतो. अजुान सांिय 

कबलु करतो. र् प्रश्न करतो, दःुखदवयी किा िी कवां करवरे्? अथवात 

यव प्रश्नवत Reasoning असते. र् भवष्ट्यवलव ज्ञवनर्ैज्ञवशनक ्र्रुप 

येते.  

 

सवर: शर्कवसवच्यव शदिेने सिवजवची र्वटचवल असते. पि 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही अनेक प्रश्न अनतु्तरीत असतवत. 

यवचे उत्तर सिवज भगर्तगीतनेे ओळख करुन शदलेल्यव 

"प्रज्ञवर्वदी"भशूिकेतच दते असतो. म्हिनु प्रश्न सोडशर्ण्यवची 

Will असेल तर भगर्तगीततेील ज्ञवनशर्ज्ञवनवची दृशि जविनु घेिे 

आर्श्यक ठरते. कवरि ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह.े ज्ञवनच जगवतील 

अांधवर शिटर्तो.  

न शह ज्ञवनेनसदृिां पशर्त्ि् इह शर्द्यते.  



 

 

************ 

(१४-५)/२:"प्रकृशत vs ईश्वर" 

"शनबध्नशन्सत िहवबवहो दहे ेदहेीनि ्अव्ययि ्" 

vs 

"िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यत ्च अशप उत्िविशत ईश्वरः" 

 

िनोशर्ज्ञवन िेत्वत Consciousnessचे ज्ञवन असते. ह ेज्ञवन 

Disorderly जीर्न र् Orderly जीर्न यवचव बोध करत.े हचे 

ज्ञवन भगर्तगीतव िेत्(Field)-िेत्ज्ञ (Knower) ज्ञवन यवतनु ्पि 

करते. यव ज्ञवनवचव आधवर प्रकृशत र् ईश्वर आह.े यव ज्ञवनवद्ववरे िनषु्ट्य 

जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा(अितृत्र्वय कल्पते २-१५) जवितो . 

सविवन्सय जीर्न र् उच्च जीर्न यवतील भेद ्पि होतो.  

जीर्ांत िरीरवत ईश्वरवच्यव अांिवचव र्वस असतो म्हिनुच जीर्न 

असते. प्रकृशत(गिु)ईश्वरवच्यव अांिवलव बद्ध करते.  

सत्त्र्ां रजःति इशत गिुवः प्रकृशतसम्भर्वः। 

शनबध्नशन्सत िहवबवहो दहे ेदहेीनि ्अव्ययि ्।(१४-५) 

 



जसव र्वय ुफुलवचव गांध घरे्नु जवतो, तद्वत िरीर सोडतवांनव हवच 

ईश्वरी अांि प्रकृशतगिु घरे्नु जवतो.  

िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यत ्च अशप उत्िविशत ईश्वरः।गहृीत्र्व एतवशन 

सांयवशत र्वयःु गन्सधवन ्इर् आियवत ्।।(१५-८) 

 

िनषु्ट्य यव जगवच्यव Field र्र आलेलव आह.े ्र्तःच्यव field चव 

Knower असतो. ्र्तःच्यव िवगवाचे awareness असेल तर 

्र्तःचव िवगा चवलतो, शर्कवसिवगवार्र असतो. पि ्र्तःच्यव 

िवगवात सांिय असेल तर अिवांत होतो. Comfortable 

होण्यवसवठी आपले अज्ञवन hide करुन ्र्सिथान करतो, शकां र्व 

जगवर्र दोर्ष ढकलतो. हव जगण्यवतील Disorder ठरतो. 

भगर्तगीतव यवच अज्ञवनवलव highlight करते.  

िनषु्ट्य आपल्यव (सांर्यीनसुवर)Lifestyleने जगण्यवत 

Comfortable असतो. आपले अज्ञवन श्र्कवरुन ते दरु न करतव 

दसुर् यवर्र (जगवर्र) दोर्ष ढकलण्यवची सांर्य ही सविवन्सय जीर्न 

जगण्यवची सांर्य ठरते. पि अजुान जेंव्हव हीच भशूिकव घतेो तेंव्हव 

अजुानवच्यव सांदभवात(श्रेष्ठ, दरै्ी असल्यविळेु) हचे अज्ञवन ठरते, 

चकु ठरत.े यवच िदु्यवर्र भगर्तगीतव ज्ञवन जगवसिोर आलेले 

आह.े  

 



"Everyone is Unique ".  

 

We are each gifted in a unique and important way. It 

is our privilege and our adventure to discover our 

own special light.  

~Evelyn Dunbar 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव सवांगतवत, सविवन्सयवचे जीर्न जगण्यवसवठी तिुव 

जन्सि नवही, तर श्रेष्ठ जीर्न जगण्यवसवठी आह.े  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 सविवन्सय जीर्न र् श्रेष्ठ जीर्न यवांतील भेद जविनु कोिते जीर्न 

जगवयचे ही शनर्ड िनषु्ट्यवलव करवयची आह.े  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

यवप्रिविे जीर्नवत ईश्वरवचव आश्रय श्रेष्ठ जीर्न जगण्यवसवठी 

सहवय्यक ठरतो हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन ्िवां उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 ********* 

  



 (१४-६) 

************************* 

तत् सत्र्ां शनिालत्र्वत ्प्रकविि ्अनवियि ्। 

सखुसांगेन बध्नवशत ज्ञवनसांगेन च अनघ।। 

************************* 

 

 

१४. ६: 

"तत् सत्र्ां शनिालत्र्वत ्प्रकविि ्अनवियि ्" 

(Enlightenment) 

 

प्रकवि आशि अांधवर यवांचे नवते ज्ञवन-अज्ञवन, सत-ति (प्रकृशतगिु) 

यवांचेिी आह ेर् सर्वात िहत्र्वचे नवते सखु-दःुख यवांचेिी आह.े 

हवच भगर्तगीतेतील तत्र्ज्ञवनवचव आधवर आहे. सत प्रकवि आह े

तर ति अांधवर आह.े  

 

सत-ति: 



चवांगले र्वईट यव सांदभवात सत म्हिजे चवांगलेपिव र् ति म्हिजे 

प्रिवद, तर ज्ञवन यव सांदभवात ति म्हिजे अांधवर असव अथाबोध 

सिवजवत असतो.  

 

तत् सत्र्ां शनिालत्र्वत ्प्रकविि ्अनवियि ्। 

सखुसांगेन बध्नवशत ज्ञवनसांगेन च अनघ।।(१४-६) 

 

अथवात प्रकृशततील सतगिु "प्रकवि" आह.े सत म्हिजे 

चवांगलेपिव(शनिाल, पवपिकु्त). "सत"यवचवच सखु र् ज्ञवनविी 

शनकटचव सांबांध आह.े  

 

सखु: 

"Happiness depends upon ourselves. " 

Aristotle 

"Searching happiness" हव िनषु्ट्यजीर्नवचव प्रर्वसच असतो. 

अजुानवलव यदु्धिेत्वर्र दःुख िवले. यवच अर््थते तो 

दःुखिशुक्तसवठी िोध घेर् ुलवगलव.  

 



"The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking (Consciousness) we 

were at when we created them. " 

~ Albert Einstein 

 

जीर्नवत दःुख आले असतव िनषु्ट्य जी भशूिकव घेतो, ती योग्य शक 

अयोग्य? हव शर्र्षय उपश्थत होतो. (अहांकवरवचव आश्रय 

असल्यविळेु िी योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी) अजुान 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. यविळेु सर्ाच सांदभा बदलतवत. यवच 

पवश्वाभशूिर्र ज्ञवन-अज्ञवन यव शर्र्षयवर्र भगर्तगीतेने प्रकवि 

टवकलव.  

 

ज्ञवन-अज्ञवन: 

 

अ) ज्ञवन-प्रकवि 

यथव प्रकवियशत एकः कृत््नां लोकां  इिां रशर्ः। 

िेत्ां िेशत् तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत।।(१३-३४) 

 



प्रकविवत शर्श्व पवहतो. येथे सयूवाची जी भशूिकव असते, तीच 

भशूिकव िरीरवतील िेत्ज्ञवची ( िेत्वलव जवििवरव) असते. अथवात 

िनषु्ट्यवसवठी ज्ञवनवची, ईश्वरवची भशूिकव असते.  

 

ज्योशतष्ट्यवि ्अशप तद ्ज्योशत तिसो परि ्उच्यते। 

ज्ञवनां जे्ञयां ज्ञवनगम्यां हृशद सर्ा्य शर्शष्ठति ्।।(१३-१८) 

 

(अांतरवत्म्यवतील) प्रकविच ज्ञवन आह,े तेच जे्ञय(जवििे) आह,े 

ज्ञवनवनेच जवितव येते. अज्ञवनवकडुन ज्ञवनवकडे, अथवात 

अांधवरवकडुन प्रकविवकडे हव शर्कवसिवगवाचव ज्ञवन यव सांदभवात 

आधवर असतो.  

"तिसो िव ज्योशतगािय" 

 

ब)योगवशग्न / ज्ञवनवशग्न 

 

"योगः किास ुकौिलि ्" यव कवयाकौिल्यवसवठी "यज्ञ" यव 

तत्र्वचव भगर्तगीतेने व्यर््थवपनवत र्वपर केलव.  

 सर्वाशि इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।।(४-२७) 



 

अथवात योगः किास ुकौिलि ्" यव सांदभवात यज्ञवतील ( ज्ञवनदीपवने 

प्रज्र्शलत ) योगवशग्न सांबोधले आह.े  

 

ज्ञवनवशग्न: 

शर्कवसिवगवात किासिपाि(भशक्त) यव सांदभवात यज्ञवतील "ज्ञवनवशग्न 

" ही ज्ञवनवची भशूिकव असते.  

 

ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवािां भ्िसवत ्कुरुते तथव।।(४-३७) 

 

भगर्तगीतेत ज्ञवनवलव सर्ाश्रषे्ठ ठरशर्ले आह.े शर्कवसवत किा ह े

सवधन असले तरी अखेर किवाचे ज्ञवनवतच शर्शलशनकरि होते.  

श्रेयवन ्द्रव्यियवत ्यज्ञ ज्ञवनयज्ञः परांतप। 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।।(४-३३) 

अथवात शर्कवसिवगवात ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव र्वपर होतो. अखेर सर्ा किा 

ज्ञवनवतच शर्लीन होतवत.  

"Better to light a candle than to curse the darkness. " 

 ****** 

  



 (१४-९) 

************************* 

सत्त्र्ां सखुे स्जयशत, रजः किाशि भवरत। 

ज्ञवनि ्आर्तृ्य त ुतिः प्रिवद ेस्जयत्यतु।। 

************************* 

 

 

(१४-९) : 

" सत्त्र्ां सखुे स्जयशत, रजः किाशि भवरत,  

ज्ञवनि ्आर्तृ्य त ुतिः" 

(आत्िोन्सनशत िवगवाचव आधवर-शर्कवसवची शदिव) 

 

प्रकृशत र् ईश्वर यवांच्यव ज्ञवनविळेु जीर्नशर्कवसवचव िवगा बनतो, 

तोच आत्िोन्सनशतचव िवगा असतो. प्रकृशत र् ईश्वर यवांचे ज्ञवन 

शर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. प्रकृशत सत, रज र् ति यव 

तीन गिुवने बद्ध असते. ईश्वर गिुवतीत आह.े जीर्वत्िव(Energy) 

ईश्वरवचव अांि प्रकृशतगिुवने बद्ध असतो, हवच जीर्वत्िव. यवप्रिविे 

शर्श्ववतील प्रवशििवत्वची धवरिव होते.  

जीर्भतूवां िहवबवहो ययव इदां धवरयतेजगत ्।(७-५) 



 

जो गिु active असतो, त्यवचव प्रभवर् िनषु्ट्यवच्यव िनःश्थशतिध्ये 

असतो. ज्ञवन र् सखु सतगिुवचव प्रभवर्, इच्छव र् किा रजगिुवचव 

प्रभवर् तर अज्ञवन र् िोह ति गिुवचव प्रभवर् असतो.  

 

सत्त्र्ां सखुे स्जयशत, रजः किाशि भवरत। 

ज्ञवनि ्आर्तृ्य त ुतिः प्रिवद ेस्जयत्यतु।।(१४-९) 

िनषु्ट्य द्वन्सद्विोहर्ि असतो, नकवरवत्िक असतो हव तिगिुवचव 

प्रभवर् असतो.  

तिसः त ुअज्ञवनजि ्शर्शद्ध िोहनां सर्ादशेहनवि।् 

प्रिवदआल्य शनद्रवशभः तत ्शनबध्नशत भवरत।।(१४-८) 

 

इच्छव असते म्हिनु कवयारत असतो, हव रजगिुवचव प्रभवर् असतो.  

रजो रवगवत्िकां  शर्शद्ध तषृ्ट्िवसांगसि ्उद्भर्ि।् 

तत ्शनबध्नशत कौन्सतेय किासांगेन दशेहनि ्।(१४-७) 

सिवधवनी असतो, शर्चशलत होत नवही, शनष्ट्कवि कवयारत असतो. 

हव सतगिुवचव प्रभवर् असतो.  

 

तत् सत्त्र्ां शनिालत्र्वत ्प्रकविकि ्अनवियि।् 



सखुसांगेन बध्नवशत ज्ञवनसांगेन चवनघ।।(१४-६) 

१. ति vs. सत 

अथवात अज्ञवन vs ज्ञवन, अांधवर vs प्रकवि 

२. ति vs रज 

अथवात आळस, शनशककयतव vs. किा 

३. रज vs सत 

अथवात सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा, तषृ्ट्िव vs सिवधवन (सखु), 

चांचलतव vs दृढतव 

आळस शजांकण्यवसवठी कवयारत रहव. चांचलतेिळेु कवयवाचव 

एकशनिय होत नवही. सकवि कवयारत असतो, शर्चशलत होतो. 

म्हिनु आत्िोन्सनशतसवठी सांदिे आह,े  

तै्गणु्यशर्र्षयव रे्दव शनस्त्रैगणु्यो भर्वजुान।  

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।।(२-४५) 

"Hope is like the sun, which, as we journey toward 

it, casts the shadow of our burden behind us. " 

-Samuel Smiles 

******** 

  

  



(१४-१०) 

************************* 

रजः तिि अभीभयू सत्र्ां भर्शत भवरत। 

रजः सत्र्ां तिः चैर् तिः सत्र्ां रजः तथव।। 

************************* 

 

(१४. १०):"रजः तिि अभीभयू सत्र्ां भर्शत भवरत" 

 

जीर्नयवते्त िनषु्ट्य सखुदःुख दोन्सही अनभुर्त असतो. 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात ह े'जीर्न' शर्कवसवच्यव पवयर् यव चढत 

असते. र्तािवनवत दःुख जविर्ले तर र्रची पवयरी चढिे 

आर्श्यक असते. यवच सांदभवात भगर्तगीतव Step-up 

करण्यवसवठी सत-रज-ति गिुवचव प्रभवर् सवांगते.  

 

जड र् चेतन यव सांदभवात व्यक्त-अव्यक्त आपि जवितो. 

(िवश्वत)ईश्वर र्(अिवश्वत) प्रकृशत यवांच्यव सांयोगवने सशृिचे सजृन 

र् सांचलन असते. सत, रज, ति ह ेतीन प्रकृशतगिु आह ेतर 

गिुवतीत ईश्वर असतो.  

रजः तिि अभीभयू सत्र्ां भर्शत भवरत। 



रजः सत्र्ां तिः चैर् तिः सत्र्ां रजः तथव।।(१४-१०) 

 

अथवात इतर दोन गिुवांर्र शर्जय शिळर्नु शतसरव गिु प्रभवर्ी 

असतो. जीर्नवच्यव िवश्वत शर्कवसवसवठी शनत्य "सत" गिु प्रभवर्ी 

करिे आर्श्यक असते. कवरि र्तािवनवत 'आह'े त्यवच गिुवच्यव 

प्रभवर्वखवली रहवर्े शक "सत" गिु जविनु Step-up करवर्े ही 

शनर्ड ्र्तःची असते.  

 

ईश्वरभशक्त: 

जीर्नवच्यव िवश्वत शर्कवसवसवठी(आत्िोन्सनशत) शनत्य ईश्वरवचव 

आश्रय र् भशक्त ह ेLogic असते . िरीरयवते्त कवया घडत असते. 

व्यर्हवरवत प्रवशिसवठी कवया सवधन असते. म्हिनु शर्कवसवत कवया 

सवधन असते. भगर्तगीतव यवच कवयवालव िवश्वत शर्कवसवचे 

सवधन करते. यवच अनरु्षांगवने भगर्तगीतव िवगादिान करते.  

 

िवश्वत शर्कवसवचव हव जीर्नप्रर्वस गिुवतीत होण्यवचवच प्रर्वस 

असल्यविळेु (गिुवतीत)ईश्वरवचव आश्रय शनशित िवगा (अितृांगिय) 

ठरशर्ण्यवस प्रेरक ( motivation) ठरतो. यवसवठी बशुद्धयोग हव 

ज्ञवनवचवच आश्रय (ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्)ठरतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 



 

यव िवगवार्र शनद्वांद्व अथवात कवयवाचव दृढशनिय असतो र् शनष्ट्कवि 

कवयारत होतो. आत्िर्ि असतो अथवात ्र्तःर्र command 

असते. यवचसवठी "शनत्यसत्र््थ " असवर्े.  

 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।्(२-४५) 

 

शनत्यसत्र््थ: 

*जीर्नशर्कवसवत ज्ञवन, किा र् भशक्त यवांची भशूिकव भगर्तगीतव 

्पि करते . भशक्तसवठी सवशत्र्क त्यवग सवांगते. अजुान र्तािवनवत 

दःुखी होतो र् ्र्तःलव त्यवगी दिाशर्तो. प्रत्यिवत येथे िोहविळेु 

तिगिु प्रभवर्ी होतो. िोहविळेु शनशककय रवहिे हव तविस त्यवग 

ठरतो, तर ्र्तःलव कवयारत करिे, शनयतकवया अनवसक्त रवहुन 

करिे हव सवशत्र्क त्यवग ठरतो. अथवात कवयवाद्ववरे भशक्तसवठी 

सवशत्र्क त्यवग आर्श्यक असतो.  

 

*जीर्नयवते्त ज्ञवन(ज्ञवन-जे्ञयां-पररज्ञवतव) र् किा (करिां-किा-कतवा) 

यवांची भशूिकव शर्कवसवलव motivate करीत असत(े१८-१८).  

 



यवच सांदभवात १. ज्ञवन-किा-कतवा, २. बशुद्ध-धशृत, ३. सखु अिव 

तीन शर्भवगवत सत, रज र् ति गिुवचव प्रभवर् भगर्तगीतनेे ्पि 

केलेलव आह.े  

१. ज्ञवन- ईश्वरवचव एकत्र् भवर् हव ज्ञवनस्त्रोत जविनु कवयारत 

असतो.  

 किा-शनष्ट्कवि किा 

 कतवा-धयैार्वन, उत्सवही (Confident) 

२. बशुद्ध - (बांधन र् ्र्वतांत्र्य जविनु) कवयाशनिय होि े

 धशृत - Determination प्रत्यि(कृशतसवठी) धवरिव 

३. सखु - आत्िबशुद्धः प्रसवदजि ्(सत) vs(ति)िोहसखु ( प्रिवद, 

आळस) 

 

यवर्रुन र्तािवनवत कोित्यव गिुवचव प्रभवर् आह ेयवचे ्र्तःलव 

शनदवन होते र् Step-up करण्यवसवठी(सत प्रभवर्) िवगादिान 

शिळते. िवगवातील अडचिी र्रच्यव पवयरीर्र चढण्यवसवठी सांधी 

ठरते.  

 ******* 

  



(१४-१०) : 

"रजः सत्त्र्ां तििैर् तिः सत्त्र्ां रज्तथव"  

(गिुवत्िक ज्ञवनवत प्रकृशतगिुवचव प्रभवर् -Transformation चव 

आधवर) 

 

"The object of education is to prepare the young to 

educate themselves throughout their lives. " 

-Robert M. Hutchins(American educational 

philosopher) 

 शिििवचे दोन शर्भवग ठरतवत. १. सांख्यवत्िक(बौशद्धक) ज्ञवन र् 

२. गिुवत्िक ज्ञवन (Application) 

 

(गिुवत्िक ज्ञवनवच्यव अभवर्ी) अजुान शनशककयतेचे सिथान ज्ञवनवचव 

र्वपर करुन करतो . यवचिळेु भगर्दगीतव जगवसिोर आली. 

अथवात भगर्दगीतेतील ज्ञवन शिििवतील दसुर् यव 

भवगवची(गिुवत्िक) पतुातव करते,  

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 

अथवात ज्ञवनवने सांियिशुक्त होते. कवयवाचव एकशनिय होतो. र् 

सित्र्योगवने कवयारत होतो.  



 

जीर्नवचव शर्कवस प्रर्वस हव आत्िोन्सनशतचव प्रर्वस असतो. यव 

प्रर्वसवतील िवगवाचे र्िान भगर्दगीतव करते.  

१. पु् तकी ज्ञवन(Information) र् आत्िोन्सनशतचे ज्ञवन यव 

सांदभवात : 

तै्गणु्यशर्र्षयवरे्दव शनस्त्रैगणु्यो भर्वजुान ।(२-४५) 

 

 आत्िोन्सनशत यव सांदभवात शनस्त्रैगणु्यो अथवात प्रकृशतगिु यव सांदभवात 

गिुवतीत होण्यवचव िवगा. अथवात आत्िोन्सनशतच्यव िवगवार्र रहव.  

२. प्रत्यि िवगवात: 

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्त्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 

 

यवप्रिविे जीर्निवगवात प्रकृशतगिु यव सांदभवात शनस्त्रैगणु्यो र् 

शनत्यसत्त्र््थो यव िब्दवांचव र्वपर केलेलव आह.े आत्िोन्सनशत 

िवगवार्र नेहिी सतगिु mode िध्ये असिे असे अशभप्रेत आह.े  

 

धिवात योग्य-अयोग्य यव आधवरवर्र शनिाय होतो. जसे पवांडर्वांनव 

न्सयवय शिळण्यवसवठी धिायदु्ध ठरले असते. रविवयिवत श्रीरविवने 



र्नर्वस श्र्कवरलव. येथे श्रीरविवने धिवाचव दवखलव शदलव. 

("धरिधरुरन धरिगशत जवन ु") 

 

जीर्नशर्कवसिवगा िवत् आत्िोन्सनशतचव असतो. सत, रज, ति यव 

प्रकृशतगिुवचव जीर्नप्रर्वसवत प्रभवर् असतो. ति-रज गिुवलव 

defeat करुन सतगिु प्रभवर्ी होतो. ति-सत गिुवलव defeat 

करुन रज प्रभवर्ी असतो. तर रज-सत गिुवलव defeat करुन 

तिगिु प्रभवर्ी होतो.  

 

रजः तििअशभभयू सत्त्र्ां भर्शत भवरत। 

रजः सत्त्र्ां तििैर् तिः सत्त्र्ां रज्तथव।।(१४-१०) 

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य इच्छवपशुतासवठी (State of want- State of 

Art) कवयारत होतो. आळस, नकवरवत्िकतव, 

(पररिविी)शनशककयतेचे सिथान हव तिगिुवचव प्रभवर् असतो. 

किाबांधन अथवात सकवि कवया रजगिुवचव प्रभवर् असतो. हचे किा 

शनष्ट्कवि कवयवात Transform होते, तेंव्हव सतगिु प्रभवर्ी होतो.  

 

शनयतां सांगरशहतां अरवगदे्वर्षतः कृति ्। 



अफलपे्रप्सनुव किा यत ्तत ्सवशत्त्र्कि ्उच्यते।(१८-२३) 

 

यवप्रिविे ज्ञवन, किा, कतवा, बशुद्ध, धशृत, सखु यवांचे ज्ञवन भगर्दगीतव 

"सत" यव सांदभवात दतेे.  

 

जीर्नवची उच्च पवतळी:शनद्वान्सद्व/Transformation 

 

गिुवत्िक ज्ञवनवतील हवच िहत्र्वचव भवग आह.े यविळेुच ज्ञवनवच,े 

किवाचे शनशित िहत्र् कळते. व्यर्हवरवतील इच्छवपशुतासवठी कवया 

ही जीर्नवची सविवन्सय पवतळीअसते तर उच्च पवतळीर्र (Higher 

consciousness) शनद्वान्सद्व अथवात कवयवाच्यव एकशनियवचे िहत्र् 

आह.े यव उच्च पवतळीर्र बशुद्धयोग शनष्ठव असते. यविळेु 

जीर्निवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव असतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।(२. ५०) 

  

  



सवर: 

सर्ाधिवाचव आधवर र् सर्ा तत्र्ज्ञवनवचे िळु अिी भगर्दगीतेची 

ख्यवशत आह.े शिििवचव हते ुज्ञवनप्रवशि असते यवद्ववरे १. 

जीर्नवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी िनषु्ट्यवलव सिथा करिे. २. 

तसेच सिवजवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी सिवज सिि व्हवर्व यव 

हतेनेु शिििवकडे पवशहल्यव जवते.  

 

 सांपिुा शर्श्ववत र्रप्रिविे ज्ञवनप्रवशि हव शिििवचव हते ुअसलव तरी 

यरु्वशपढीसवढी िळु हते ुव्यर्सवयकवया असते. प्रत्यिवत केर्ळ 

नोकरीच्यव हतेनेु शििि घेतलेले नोकरी शिळवली नवही तर 

बेरोजगवर ठरतवत. यविळेु "जीर्नशर्कवस" यव सांदभवात शिििवचव 

हते ुसवध्य होत नवही. अथवात शिििवतील ही त्टुी ठरते. ही त्टुी 

भरुन कवढण्यवसवठी ज्ञवनवचव उपयोग कवयवात होिे (Application 

of knowledge into action) यवचे ज्ञवन आर्श्यक आह,े 

ज्यविळेु िनषु्ट्य ्र्तःची सर्वांशगि उन्सनशत सवध्य करु िकेल.  

१. आत्िोन्सनशत म्हिजे प्रकृशतच्यव lower गिुवलव defeat करुन 

higher गिु प्रभवर्ी करिे. द्वन्सद्ववलव र्ि न होिे म्हिजेच शनद्वान्सद्व 

असिे. जीर्नशर्कवसवचव िवगा आत्िोन्सनशतचव जविनु 

व्यर्हवरिवगा(सकवि कवया) आत्िोन्सनशत िवगवात Transform 

करिे. यवचसवठी बशुद्धयोगवच ेप्रयोजन आह.े  



ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

२. सकवरवत्िक होिे, सखुी शर्चवर, तिवर्िकु्त सखुी जीर्न, 

सवहसी होिे, ्र्वर्लांशब होिे असे सिवजवत प्रबोधनवचे शर्र्षय 

असतवत.  

*जीर्नवत ्र्वर्लांशब असले तर ्र्तःचव शनिायअशधकवर 

र्वपरतो. "Beggars are not choosers" 

*नकवरवत्िक शर्चवर, आळस तिगिु असतो. म्हिनु सतगिुवचे 

िहत्र् आह.े  

*सवहसी होिे (शनभाय) यवसवठी "योगः किास ुकौिलि"् हव 

किायोगवचव सांदिे आह.े यवांत कवयवाचव एकशनिय असतो म्हिनु 

शनद्वान्सद्व असिे यवचे िहत्र् आह.े  

 

 ******** 

  



 (१४-११) 

************************* 

सर्ाद्ववरेर्ष ुदहेअेश्िन ्प्रकवि उपजवयते। 

ज्ञवनां यदव तदव शर्द्यवद ्शर्र्दृ्धां सत्र्ां इशत उत।्। 

************************* 

 

 

 

१४. ११: 

"सर्ाद्ववरेर्ष ुदहेशे्िन ्प्रकवि उपजवयते " 

(Be a Light ) 

 

“As we work to create light for others, we naturally 

light our own way. ” 

 – Mary Anne Radmacher 

 

 

जगवत चवांगलेपिवचे िहत्र् असते. सवशत्र्कतव चवांगलेपिवची 

सवि असते असे सिवज जवितो. भगर्तगीतव यवच चवांगलेपिव, 



सवशत्र्कतव यवलव शनशित पररभवशर्षत करते. चवांगलेपिवचव सांबांध 

ज्ञवन(सत) र् अज्ञवन(ति), प्रकवि(सत) र् अांधवर(ति) यवचेिी 

जोडलव आह.े  

 

जीर्नशर्कवसवत आत्िोन्सनशत शकां र्व आत्ििशुद्ध यव सांदभवात 

प्रकृशतगिु (सत, रज, ति) र् गिुवतीत (ईश्वर) ह ेज्ञवन 

गिुत्यशर्भवगयोगवत ्पि केले आह.े  

 

सत, रज, ति हे प्रकृशतगिु अनिुिे प्रकवि(Mode of 

goodness/Wisdom), प्रर्शृत्त(Mode of passion), 

अांधवर(Mode of darkness/Ignorance) represent करतवत.  

 

सर्ाद्ववरेर्ष ुदहेअेश्िन ्प्रकवि उपजवयते। 

ज्ञवनां यदव तदव शर्द्यवद ्शर्र्दृ्धां सत्र्ां इशत उत।्।(१४-११) 

(Experiencing the manifestations of the mode of 

goodness:The whole body-all gates illuminated by 

knowledge) 

 

*Darkness : 



 िवनर्ी जीर्नवत असे कवही िि आहते जेव्हव बवह् ज्ञवन ह े

िवगादिान करण्यवस सिि नसते, भगर्तगीतव अजुानवच्यव यवच 

ििवलव प्रकविवत आिते. अजुान चवांगलव (दरै्ीगिुसांपशत्तयकु्त) 

असतो, तरी नकळत ति (िोह) mode िध्ये येतो.  

 

यव यदु्धवतील कोिती शनर्ड करिे शकां र्व न करिे धिवास उपयकु्त 

आह?े अजुान ह ेसिजनू घेण्यवत अयि्र्ी ठरतो. ह ेर्व्तर् 

असते, परांत ुदःुख त्यवलव ्र्ीकवया नसते यविळेु यव यदु्धवचे 

पररिवि उद्यव िोककळव पसरिेच आह,े म्हिनू यदु्ध न करिे योग्य 

आह.े यव भशूिकेर्र धिवाचे शिक्कविोताब करतो. जीर्नवचव हते ु

्र्गाप्रवशि आह ेर् प्र्ततु कवया नरकप्रवशि दिाशर्ते! यथेे अजुान 

श्रीकृष्ट्िवलव जीर्नवचव हते ूसिजवर्नू सवांगत आह.े हवच सांर्वदवचव 

शर्र्षय (Purpose of life) बनतो.  

 

*Wisdom of Ignorance : 

अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु अज्ञवन असले तरी र्व्तर् न 

श्र्कवरतव िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी आदिवाचव, 

ज्ञवनवचव उपयोग करतो. यवच प्रशियेत नकवरवत्िक शर्चवर जन्सि 

घेतो. ्र्तःच ्र्तःचव पथदिाक बनण्यवस सिथा होण्यवसवठी 

र्व्तर् श्र्कवरिे Wisdom of ignorance ठरते.  



 

*पथदिाक 

 

There are two kinds of light - the glow that 

illumines, and the glare that obscures.  

~James Thurber 

 

१. Be a Light : 

"Be a light unto yourself. "( अत्त शदपोभर् ) ह ेबदु्धवांचे 

र्चन प्रशसद्ध आहे.  

 

One of the best gifts you can give yourself is to 

discover the light within you. When you find the 

light inside you, you get to the core of who you are 

and discover that your ultimate purpose is just to be 

who you are.  

 



“You have to find what sparks a light in you so that 

you in your own way can illuminate the world. ” ― 

Oprah Winfrey 

 

२. Purpose of Life : 

 

No matter what you're going through, there's a light 

at the end of the tunnel and it may seem hard to get 

to it but you can do it and just keep working towards 

it and you'll find the positive side of things.  

Demi Lovato  

 

 श्रीकृष्ट्िवने जीर्नवचव उद्दिे सिजवर्नू सवांशगतलव आह,े जेिेकरून 

तेच ज्ञवन त्यवचे िवगादिाक बनेल. बोगद्यवतनू िवगाििि करतवनव, 

शदव्यवचव प्रकवि िवगवांर्र पढुील पवऊल टवकण्यवसवठी िवगादिाक 

ठरू िकतो, पि बोगद्यवच्यव बवहरे प्रकवि शदसत असेल तर, 

एखवदी व्यक्ती ्र्तःचव िवगा बनर् ूिकते. यविळेु िवगा चवलण्यवत 

आत्िशर्श्ववस असतो. Purpose of Life जविण्यवसवठी हव 

प्रकवि सहवय्यक ठरतो.  

 



 ददवशि बशुद्धयोगां तां येन ्िवि ्उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

तेर्षवां एर् अनकुां पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः। 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव।।(१०-११) 

 

अथवात ईश्वरवचव आश्रय ्र्तःचे अज्ञवन शिटशर्ण्यवसवठी असते.  

 

 ******* 

  



(१४-१७) 

************************* 

सत्र्वत ्सांजवयते ज्ञवनां रजसो लोभ एर् च। 

 प्रिवद िोहो तिसो भर्तो अज्ञवनां एर् च।। 

************************* 

 

 

(१४-१७): 

"सत्र्वत ्सांजवयते ज्ञवनां रजसो लोभ एर् च- 

 प्रिवद िोहो तिसो भर्तो अज्ञवनां एर् च" 

( Wisdom-Passion-Ignorance) 

 

प्रकृशत(Mode of Nature) सत-रज-ति यव शत्गिुवत्िक आह.े  

सत ्रजः ति इशत गिुवः प्रकृशतसम्भर्वः। 

शनबध्नशन्सत िहवबवहो दहे ेदशेहनि ्अव्ययि ्।।(१४-५) 

यव जीर्नवत िवश्वत प्रवितत्र् शत्गिुवने बद्ध असते. िनषु्ट्य 

र्तािवनवत कोित्यव Mode िध्ये(सत-रज शक ति!) जगत आह े

यवची ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे. व्यर्हवरवत सत-रज-ति गिु 



(ज्ञवन-प्रर्शृत्त-अज्ञवन ) अनिुिे सां्कृशत-प्रर्शृत्त-शर्कृशत म्हिनु 

ओळखल्यव जवते.  

 

"सत्र्वत ्सांजवयते ज्ञवनां रजसो लोभ एर् च। 

 प्रिवद िोहो तिसो भर्तो अज्ञवनां एर् च।।(१४-१७) 

ज्ञवन, लोभ, अज्ञवन यवांची शनशिातीच सत, रज, ति(Mode of 

goodness, passion, ignorance) यव गिुवांिळेु होते.  

 

 िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्त कवया घडत असते. कवयवाद्ववरे शर्कवस होत 

असतो. हव शर्कवस भौशतक आशि िवनशसक असतो. यवचसवठी 

कवया सत mode िध्ये घडि ेिहत्र्वचे आह.े हीच भशूिकव ज्ञवनी 

ठरते. यव (ज्ञवनी-अज्ञवनी) आधवरवर्र कवयवाद्ववरे केर्ळ भौशतक 

शर्कवस जवििे सकवि प्रर्शृत्त अथवात "रज"(Mode of 

passion) ठरते, र् िवनशसक शर्कवसवचे अज्ञवन असते.  

 

िवनशसक शर्कवसवच्यव अज्ञवनविळेुच अजुान "िलव कवांही नको" 

असे भवष्ट्य करतो . हव त्यवचव अिवांशतर्र उपवय असतो. जीर्नवांत 

िनषु्ट्यवचव भवष्ट्यवद्ववरे िवनशसक िवांशत प्रवि करण्यवचव प्रयवस 

असतो. यव सांदभवात तलुनव करिे, Judgement thinking चव 

र्वपर करुन ्र्सिथान-परशटकव करिे हव प्रयवस असतो.  



 

अजुान ्र्तःचे सिथान करतवांनव शनशककयतेलव धिा दिाशर्तो. 

नकळत ही भशूिकव "ति-अज्ञवन" mode िध्ये transmit होते. 

म्हिनु भगर्तगीतव िवनशसक शर्कवसवसवठी शनष्ट्कवि कवयवाचे 

िवस्त्र ्पि करते. यवच सांदभवात "योगः किास ुकौिलि ्" हव सांदिे 

आह.े  

 

िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य सिजनुच कवयारत असतो, भवष्ट्य बोलतो. 

अथवात ज्ञवनी सिजनुच भवष्ट्य बोलत असतो. अजुानवच्यव 

सिथानभवष्ट्यवलव भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वद सांबोधते. "कवया" यव 

सांदभवात िहविपिवचे भवष्ट्य करतवांनव योग्य (ज्ञवनी) भशूिकव जवििे 

येथे िहत्र्वचे ठरते.  

 

न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्कम्यां परुुर्षां अश्नतुे। 

न च सांन्सयसनवदरे् शसशद्धां सि अशधगच्छशत।।(३-४) 

 

अथवात नैष्ट्किाशसशद्ध किवाशिर्वय प्रवि होत नवही.  

 

*कवयवाचव शनिय  



 

कवयवाचव शनिय करण्यवसवठी व्यर्हवरवत भवष्ट्य(चचवा) होत असते. 

िहवभवरतवत यवच व्यर्हवरवतनु धिायदु्ध ठरते र् कवयवाचव शनिय 

होतो.  

 

*कवयवाद्ववरे सवधनव 

 

भौशतक शर्कवस(प्रवशि) िनषु्ट्य जवित असतो. तसेच सखु यव 

सांदभवात िवांशत, सिवधवन असे िवनशसक सखु िनषु्ट्य जवित 

असतो. िवनशसक शर्कवस यव सांदभवात शनभायतव, सवहस, िवांशत 

(शर्चशलत न होिे) दःुखवन्सत िशक्त ठरते. यव िशक्तची सवधनव 

कवयवाद्ववरे होिे हचे किायोगवचे रह्य आहे.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

 ****** 

  



(१४-१९) 

************************* 

न अन्सयां गिुेभ्यः कतवारां यदव द्रिव अनपुश्यशत। 

गिुेभ्यि परां रे्शत्त िद ्भवर्ि ्सोअशधगच्छशत।। 

************************* 

 

१४-१९ : 

" न अन्सयां गिुेभ्यः कतवारां यदव द्रिव अनपुश्यशत" 

(Logic of detachment) 

 

प्रकृशतचे सत,् रज, ति गिु र् गिुवतीत(िवश्वत, ईश्वर) ह ेप्रकृशतचे 

शर्ज्ञवन भगर्तगीतेने अध्यवत्ि यव शर्र्षयवचे सांदभवात ्पि केले 

आह.े अिवश्वतविी Detachment म्हिनु िवश्वतविी 

Attachment ह ेअनवसशक्त (Detachment ) चे logic आह.े 

यवच Detachment सांदभवात "कतवा" कोि?ह ेशनशित जवििे हव 

शर्र्षय भगर्तगीतेने ्पि केलव आह.े  

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः। 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।।(३-२७) 

 



गिुव गिुेर्ष ुर्तान्सते इशत ित्र्व न सज्जते।(३-२८) 

 

न अन्सयां गिुेभ्यः कतवारां यदव द्रिव अनपुश्यशत। 

गिुेभ्यि परां रे्शत्त िद ्भवर्ि ्सोअशधगच्छशत।।(१४-१९) 

 

येथे "द्रिव "हव िब्द िहत्र्वचव आह.े आपि िवड पवहतो. िवड 

दृश्य असते र् िी "द्रिव "(Seer)असतो. यवप्रिविचे िी कतवा नव्ह े

तर द्रिव असतो. गिुवांचव खळे(गिुव गिुेर्ष ुर्तान्सते) कतवा यव सांदभवात 

सांबोधले आह.े िी िरीर (अिवश्वत) vs िी आत्िव, िवश्वत, 

गिुवतीत यव सांदभवात िवश्वत तत्र् द्रिव असते. दृश्य Changable 

आह.े  

 

रजःतिि अशभभयू सत्र्ां भर्शत भवरत। 

रजःसत्र्ां तििैर् तिः सत्र् रज्तथव।।(१४- १०) 

र्तािवनवत दोनगिुवांर्र शर्जय शिळर्नु एकगिु शियविील होतो.  

 

सत म्हिजे ज्ञवन, रज म्हिजे प्रर्शृत्त, ति म्हिजे अज्ञवन यवप्रिविे 

गिुवांचे ज्ञवन जविनु र्तािवनवत सतगिु active असिे (Mode of 

goodness/ Wisdom) आर्श्यक असते. ति गिु active 



असलव तर Delusion असते. (र्व्तर्वलव जसे आह ेतसे न 

पवहिे. अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधिे). रजगिु active असेल तर 

कवयारत असतो पि सकवि किा असते. अहांकवर असतो. यविळेु 

सांिय असतो. सत गिु activeकरिे, चवांगले किा करुन र्शृद्धगत 

करिे आर्श्यक असते.  

किािव सकृुत्य आहुः सवशत्र्कां  शनिालां फलां।(१४-१६) 

 

ज्ञवन vs अज्ञवन म्हिजेच सत vs ति गिु असत.े कवयवाद्ववरे 

Detachment यव सांदभवात शनष्ट्कवि किा हव सांदिे आह.े 

यवचसवठी शनत्य सत्र्गिुवत रवहिे, (कवयवाचव) एकशनिय 

असिे(शनद्वांद्व) हव सांदिे आह.े  

 

तै्गणु्यशर्र्षयव रे्दव शनःतै्गणु्यो भर्वजुान। 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।।(२-४५) 

 

 ****** 

 

(१४-१९) : 

" गिुेभ्यि परि ्रे्शत्त िद ्भवर्ां सो अशधगच्छशत " 



(Connection with God) 

 

*Are we aware of what circumstances drives our 

life? 

सत, रज आशि ति यव तीन गिुवद्ववरे प्रकृशतचे Automation 

असते. यवच सांदभवात automatic action र् intentional 

action हव िवनसिवशस्त्रय अभ्यवसवचव शर्र्षय आह.े (िेत्िेत्ज्ञ 

योग) 

 

कवयाकवरिकतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हतेःु उच्यते।।(१३-२०) 

 

जीर्नशर्कवसवचे सांदभवात  

-Automatic(प्रकृशतचे Automation)vs (कवयवाच)े 

Intention,  

-Controllable(शनयांत्ि होर् ुिकते)vs Uncontrollable(उदव. 

ितृ्य)ु,  

-Choice(उदव. कवयवाचव अशधकवर)vs No choice (उदव. 

किाफल result) 



 

यवप्रिविे भगर्तगीतव Awareness दतेे.  

 

* Intention 

िनषु्ट्यजीर्नवांत शनिाय घेिे र् िवगा चवलिे यवांतील शनिाय घेिे ही 

Intentional शियव असते. ही शियव घडली नवही तर जे घडते 

त्यवचव श्र्कवर करवर्वच लवगतो. र् िनषु्ट्य सखुदःुख अनभुर्तो.  

 

शचांतव करि,े दःुखवने शर्चशलत होिे ह ेप्रकृशतचे automation 

असते. अजुानवलव कवयवात दःुख आढळते. तो कवया टवळतो. र् 

सिथान करतो. ही (Behavior) र्वगिकू Automatic शियव 

असते. अजुानवचे सिथान दःुखिशुक्तसवठी असते. ही शियव त्यवचे 

Attitude दिार्ते. अजुान यव प्रशियेत कवयवाच्यव Intention चव 

आढवर्व घेतो. िलव सखुवसवठी कवांशहही नको. कवांही नकोच तर 

अिव घोर कवयवाचे प्रयोजन व्यथा आहे. उलट पवप होईल ह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी धिाज्ञवन सवांगतो.  

 

(यदु्ध)कवया टवळिे अजुानवचे automation असते. कवयवाचव 

पररिवि िोक आह ेम्हिनु तो कवयवाच्यव Intention िध्य ेसांिय 



व्यक्त करतो. र् यवर्र भवष्ट्य करतो. आिचे Intention लोभ 

आह!े 

 

 िनषु्ट्य्र्भवर्वचे हचे automation आह.े "What you sow, 

so reap. "िनषु्ट्यवच्यव सखु, शर्कवस यवशर्र्षयवच्यव सांकल्पनव 

जिव असतवत, तसे ह ेautomation बनत असते. यवच 

Automationिळेु िनषु्ट्य दःुख, शचांतव करीत असतो, तरी जसव 

जगतो, हवच िविव शर्कवसिवगा आह,े असव त्यवचव सिज असतो.  

 

 रवज्य(ऐश्वया, पैसव)नको म्हिनु कवयवाची(शर्कवस)गरज नवही अिी 

अजुानवची भशूिकव असते. पि दःुखी अर््थव शर्कवसवची गरज 

दिाशर्ते. यवच शर्कवसिवगवाच ेअजुानवलव अज्ञवन असते, 

तरी(अहांकवरविळेु) ्र्तःलव ज्ञवनी ठरशर्तो.  

 

*Acceptance of reality  

 

Acceptance of reality ह ेशर्कवसवचे प्रथि पवऊल आह.े 

अजुान दःुखवची िवनशसक श्थशत, अज्ञवन श्र्कवर करतो र् 

शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन ग्रहि करतो.  

 



प्रत्यिवत यवििी (त्यवलव करवर्यवच्यव कवयवाच्यव) Intention 

िधील सांिय कबलु केल्यवर्र िेर्टी प्रश्न करतो, प्र्ततु कवयवाचव 

पररिवि दरे्वचे रवज्यही असलव तरी िोक नि कसव होईल हव प्रश्न 

िलव भेडसवर्त आह.े येथे िोकिशुक्त त्यवची गरज ठरते. 

सखुवसवठी िनषु्ट्य कवया करतो. योगिेि, भोगैश्वया, परिवथा यवसवठी 

कवया अजुान जवितो पि िोकिशुक्तसवठी कवया जवित नवही.  

 

िनषु्ट्यजीर्नवत किा घडिे हव अशर्भवज्य भवग आह.े 

(किवानबुांशधशन िनषु्ट्यलोके). तसेच जगवत ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह.े 

शर्कवसवसवठी ज्ञवन आर्श्यक असते. ज्ञवनवने Intentionिधील 

सांिय नि करिे र् कवयवाद्ववरे िोकिशुक्त हव भगर्तगीतचेव शर्र्षय 

ठरतो.  

 

(ईश्वर)ज्ञवनवने Intention िधील सांिय नि करिे र् कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्तसवठी करिे, यवद्ववरे िोकिशुक्त(योगः किास ुकौिलि ्)चे 

रह्य सवांशगतले. यवचसवठी ज्ञवन र् ईश्वर यवचव सांबांध भगर्तगीतते 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि केलेलव आह.े  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 



नकवरवत्िक शर्चवरवचे कवरि िनवची दःुखी, दबुळी अर््थव 

असते. म्हिनु सकवरवत्िक शर्चवरवसवठी शनत्य ईश्वरशचांतन ह े

replacement असते र् हचे शर्भशूतयोगवतनु ्पि होते. (यवांत 

सशृि सांचवलनवतील सिदृ्ध, उजवायकु्त शर्भशूतचे शचांतन आह)े. र् 

बशुद्धची Stable अर््थव प्रवि होण्यवसवठी कवयवाद्ववरे भशक्त किी 

करवयची यवची कलव र् िवस्त्र सवांगतवत.  

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

हृदयवतील ईश्वर - परिेश्वर, िहशे्वर 

 आत्िव - परि ्आत्िव 

 परुुर्ष - परुुर्षोत्ति ् 

 

म्हिनु िेर्टी शनर्ड शदली, Automation प्रिविे जगत रवहिे 

शकां र्व ईश्वरवचव आश्रय करुन ईश्वरभशक्तसवठी ( 

Intentionaly)कवया करिे.  

 

सवर : 



 दखुिे सशुिरन सब करे सखुिे करे न कोय। 

जो सखुिे सशुिरन करे तो दखु कवह ेहोय। 

 

The life is automation of nature . And..  

..  

The basic intention of life is to connect with God.  

 

न अन्सयां गिुेभ्यः कतवारां यदव द्रिव अनपुश्यशत। 

गिुेभ्यि परि ्रे्शत्त िद ्भवर्ां सो अशधगच्छशत ।।(१४-१९) 

 ******* 

  



(१४-२०) 

************************* 

गिुवन ्एतवन ्अतीत्य त्ीन ्दहेी दहेसिदु ्भर्वन ्। 

जन्सिितृ्यजुरवदःुखःे शर्िकु्तः अितृि ्अश्नतुे।। 

************************* 

 

(१४. २०)/१: 

"गिुवन ्एतवन ्अतीत्य त्ीन ्दहेी दहेसिदु ्भर्वन ्" 

(जीर्नशर्कवसवचे तत्र्) 

 

यव शर्श्ववत शनसगा आपि जवितो, तसेच Material world 

प्रकृशत (Material nature, प्रकृशतगिु) र् परुुर्ष (गिुवतीत) यवांची 

शनशिाशत असते. प्रकृशत (अिवश्वत) र् परुुर्ष(िवश्वत) यवद्ववरे 

जीर्नवची शनशिाशत आह,े जीर्नयवते्चे सांचलन आह.े 

परुुर्ष(जीर्नवतील िवश्वत तत्र्) परुुर्षोत्ति (Universal िवश्वत 

तत्र्, ईश्वर) यवच िवश्वत तत्र्वचव भवग आह.े जीर्नवतील िवश्वत 

तत्र् सत, रज, ति यव तीन प्रकृशतगिुवांनी बद्ध आह.े जोर्र ही 

बद्धतव आह,े जीर्न येिवरच(जन्सिितृ्यफेुरव). यव फेर् यवत सवपडले 



शक जीर्नवचे आव्हवन श्र्कवरिे िनषु्ट्यवचे दवशयत्र् ठरते. कवरि 

"जन्सिितृ्यजुरवव्यवधी दःुखदोर्षअनदुिानि ्।" 

यव प्रकृशतगिुवांच्यव पलीकडे जविे म्हिजे ईश्वरधविवकडे जविे.  

 

गिुवन ्एतवन ्अतीत्य त्ीन ्दहेी दहेसिदु ्भर्वन ्। 

जन्सिितृ्यजुरवदःुखःे शर्िकु्तः अितृि ्अश्नतुे।।(१४-२०) 

 

भगर्तगीतव जीर्नवतील यवच गिुवचव प्रभवर् र् ईश्वरवची ओळख 

दतेे. यविळेु ईश्वरभवर्वचव आश्रय म्हिजे ईश्वरभवर्विी सांशिलन 

असते.  

गिुेभ्यि परि ्रे्शत्त िद ्भवर्ां सो अशधगच्छशत ।।(१४-१९) 

 

हवच आधवर जीर्नशर्कवसवच्यव Logic चव आह.े त्ीगिुवतील 

सतगिु म्हिजे प्रकवि, (िवश्वत) सखु र् ज्ञवनवची आर्ड दिाशर्ते. 

यवच "सत" चव उपयोग आपि व्यर्हवरवत चवांगलेपिव यव अथवाने 

घेतो. ईश्वरश्रद्ध असलेल्यवलव सवशत्त्र्क सिजतो. भगर्तगीतव 

जीर्निवगा यव सांदभवात सत-असत (योग्य-अयोग्य) िवगा यवचे ज्ञवन 

सवांगते.  

१. सत-असत म्हिजे िवश्वत -अिवश्वत यव अथवाने आललेे आह.े  



न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयो अशप दृिो अन्सतः त ुअनयोः अशप तत्र्शभः।।(२-१६) 

 

२. सत-असत िवगा म्हिजे िशुक्त-बांधन(शर्कवस-अडथळव) यव 

अथवाने आलेलव आह.े यवतील सत भवर् म्हिजे चवांगलेपिव, 

कल्यविभवर्, चवांगले कवया तसेच र्तािवनवतील सखुी(शर्चशलत न 

होतव कवयारत) श्थशत यव अथवाने ्पि होते.  

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्। 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।।(१७-२८) 

 

* अजुान चवांगलव असतो पि त्यवलव सांभवव्य ्र्कीयवांच्यव पीडेने 

ग्र्त केले असते. यदु्धिेत्वर्र तो व्यथीत होतो. यविळेु शनयतकवया 

योग्य शक अयोग्य? यव सांभ्रिवत (बांधनवचे जवळे) सवपडतो.  

 

* जगवत चवांगलेपिव दबुळव ठरलव तर असरुिशक्तचव सिवजवत 

प्रभवर् र्वढतो. म्हिनु चवांगलेपिव म्हिजे दबुालतव नव्ह ेहव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

अजुानवच्यव ्र्भवर्वतील चवांगलेपिवलव " दरै्ीगिु" सांबोधले 

आह.े दरै्ीगिुवत "अभय" हव प्रथि गिु आह.े श्रेष्ठ िनषु्ट्य (परुुर्षां 



परुुर्षर्षाभ) जीर्निवगवात शर्चशलत होत नवही. म्हिनु चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवसवठी सांदिे आह,े  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

* दःुखी िवलव असतव अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

आपल्यव भशुिकेचे सिथान करतो. (भ्रि असनुही, अयोग्य 

असनुही) ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव उपयोग करिे 

हव प्रज्ञवर्वद असतो. येथे अहांकवरवचव आश्रय असतो. म्हिनु 

भगर्तगीतव भ्रििशुक्तसवठी ज्ञवनवचव आश्रय यव सांदभवात ईश्वरवचव 

आश्रय सवांगत आह.े र् यवचसवठी बशुद्धयोगवचे प्रयोजन 

(कवयाकौिल्यवसवठी) आह.े  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि।्।(२-५०) 

 

यव िवगवात योग(दःुखवन्सत)सवधनव होत असते.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 



****** 

 

(१४. २०)/२:"जन्सिितृ्यजुरवदःुखःै शर्िकु्तो अितृां अश्नतुे" 

 (Growing old vs Growing up) 

 

जीर्नवचव प्रर्वस म्हवतवरपिवकडे, ितृ्यकुडे होत आह!ेअथवात 

दःुखच यव जीर्नवचे अांशति धवि आह!ेयव जीर्नवच्यव 

(Growing old) बवह् र्व्तर्वन ेशसद्धवथवाची िोप उडर्ली. यवच 

घटनेत बौध्द धिवाचे बीजवरोपि िवले.  

 

आपल्यव शनयतकवयवाने दःुखच पदरी पडिवर ह ेर्व्तर् जविनु 

अजुानवचे गवत्च शिथील िवले. र् दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतव 

पत्करतो .  

 

असेच जीर्नवचे र्व्तर् आढळल्यविळेु िनषु्ट्य गोंधळतो र् 

र्तािवनवत त्यवचे जे आचरि असते, त्यवचे सिथान करतो. यवसवठी 

ज्ञवनवचव र्वपर करतो, ज्यवलव ्र्तःचवच िवगा कळत नवही तो 

अजुान धिाज्ञवन सवांगत आह!ेम्हिनु जीर्नवचे ज्ञवन हव शर्र्षय चचेत 

येतो.  



 

जीर्न म्हिजे Growing old ह ेExternal र्व्तर् असते, तर 

Growing Up (शर्कवस, आत्िोन्सनशत) ह ेEternal र्व्तर् 

असते. यवच शर्कवसवचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. यवच िवश्वत 

शर्कवसवसवठी बवह्( External) र्व्तर् र् Eternal र्व्तर् 

यवांचव सिन्सर्य भगर्तगीतेने कवयवाद्ववरे सवधलेलव आह.े  

 

गिुवन ्एतवन ्अशतत्य त्ीन ्दहेी दहेसिदु ्भर्वन ्। 

जन्सिितृ्यजुरवदःुखःै शर्िकु्तो अितृां अश्नतुे।।(१४-२०) 

जीर्नवत सत, रज, ति यव त्ीगिुवच्यव आश्रयवने प्रकृशत 

शियवशिल असते. र् अांशति धवि गिुवतीत (ईश्वर) असतो. यवच 

ईश्वरवच्यव आश्रयवने आत्िोन्सनशत अथवात िवश्वत शर्कवसिवगा 

(अितृत्र्वय कल्पत)े बनतो.  

 

िनषु्ट्यवलव सखुवसवठी (पैसव, भोगैश्वया) प्रवशि र् प्रवशिसवठी कवया ह े

र्व्तर् िनषु्ट्य जवितो म्हिनु व्यर्हवरवत सकवि कवया जवितो. ह े

External र्व्तर् असते. तर आत्िोन्सनशत Eternal शर्कवस 

असतो. म्हिनु कवयवाद्ववरे योग (यवसवठी शनष्ट्कवि किा) हव 

शर्कवसवचव िध्य सवधलेलव आह.े र् हव जीर्नवचव िवश्वत 

शर्कवसिवगा(Grow up) ठरतो. यव िवगवालवच "अितृत्र्वय 



कल्पते" (२-१५)असव िब्दप्रयोग आह.े यव 

िवगवार्र(र्तािवनवतील)िवनशसकतव किी असवर्ी? ह े"यां शह न 

व्यथयन्सततेे" र् "सिदःुखसखुांधीरां" यव िब्दप्रयोगवने व्यक्त केली 

आह.े  

 

आपले जीर्न कोित्यव शदिनेे प्रर्वस करीत आह?े "Growing 

Old"शक "Growing Up" ही ओळख ्र्तःलवच करुन 

घ्यवयची आह!े 

 

"नजरको बदलो नजवरे बदल जवयेंगे। 

सोचको बदलो शसतवरे बदल जवयेंगे। 

कशश्त बदलनव जरुरी नही! 

शदिवको बदलो शकनवरे बदल जवयेंगे।" 

 

 ****** 

  



 (१४-२७) 

 

************************* 

ब्रह्मिो शह प्रशतष्ठव अहां अितृ्य अव्यय्य च। 

िवश्वत्य धिा्य सखु्य ऐकवशन्सतक्य च।। 

************************* 

 

(१४-२७) 

:"िवश्वत्य धिा्य सखु्य ऐकवशन्सतक्य च" 

 

जगवत र्तािवनवत अश्तत्र्वत असलेले धिा शर्शिि सिहुवचे 

शनदिाक म्हिनुच ओळखले जवतवत. यव पवश्वाभशूिर्र धिासांबांधवने 

भगर्तगीतेचे ज्ञवन जविनु घिेे िहत्र्वचे ठरते.  

 

िनषु्ट्यवचे Emotional world शर्शर्ध Intimacy circle ने 

शर्भवगलेले असते. तो ्र्तः कें द्र्थवनी असतो. यवभोर्ती 

"आपि(आपले)" यव सांदभवात(आपलव पररर्वर, आपले गवांर्, 

आपलव दिे, आपली सां्थव, आपलव धिा इ. ) ह ेसर्ा Circles 

असतवत. आपलव पररर्वर यव सांदभवात आशथाक पर्परवर्लांशब 



असलेल े्र्तःचे कुटुांब र् आशथाक अर्लांबनु नसलेले 

(्र्जन)कुटुांब अनिुिे प्रथि र् दयु्यि Circle असते. 

अजुानवसवठी पवांडर् प्रथि circle तर धतृरवष्ट्र(र् पतु्) ्र्जन 

circle होते. यवांत intimacy तीव्र असते. म्हिनु अजुान दःुखी 

िवलव. त्यवचव ्र्तःचव िवगा दबुळव िवलव. ्र्तःचव िवगा सिि 

करिे ्र्तःच्यव अशधकवरवत असते.  

 

प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्तःच्यव प्रकृशत्र्भवर्वनसुवर, आपल्यव 

सां्कवरवनसुवर जगत असतो. अजुान असवच जगत असतव दःुखी 

िवलव. दःुख टवळण्यवसवठी शनशककय होतो. र् यवलव धिवाचव 

दवखलव दतेो. यव भवष्ट्यवतअज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. अिव 

भवष्ट्यवलव "खवयचे दवत र्ेगळे(र्व्तर्) र् दवखर्वयचे 

र्ेगळे(भवष्ट्य) " अिी ओळख आहे. यदु्ध करिे अयोग्य आह ेह े

अजुानवचे व्यशक्तगत judgement असते. "िहविव" सांदभवात 

िनषु्ट्यवलव Judgement thinking ची सांर्य असते. "ज्ञवन" 

सांदभवात र्व्तर् श्र्कवरिे आर्श्यक असते. यविळेु प्रश्न define 

होतो. सांर्वदवलव शनशित शर्र्षय शिळतो.  

 

भवष्ट्य सांर्वदवचे िवध्यि असते. र्व्तर्वचव श्र्कवर केलव तर 

सांर्वद होतो, सवथाक भवष्ट्य होते. अज्ञवन दिाशर्ल्यवनांतर धिादृि्यव 



कवय योग्य ह ेकळत नवही ह ेर्व्तर् कबलु करतो. र् सांर्वद सरुु 

होतो. Intimacy circle िधील िेर्टचे Circle शर्श्व circle 

असते. धिासांदभवात शर्श्वधिवाचव आधवर हचे circle 

असते("आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च"). हवच धिा ्र्तःचव 

िवगा सिि करण्यवसवठी अजुानवलव सवांगण्यवत येतो. 

(सर्ाभतूशहतेरतः).  

 

जगवत ्र्तःचव िवगा सिि करण्यवसवठी, सिहुवचे शनरोगी 

सांचलनवसवठी Cross cultural management चव उपयोग 

होतो. भगर्तगीतेत यवलव धिा्थवपनव म्हटले. यव धिवाचव 

आधवरच ज्ञवनशर्ज्ञवन आह.े िवश्वत (जीशर्त) तत्र् ज्यव ईश्वरवचव 

अांि आह,े तो ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आहे. यव ईश्वरवची 

ओळख शर्शर्ध सांदभवात आलेली आह.े  

शर्श्वधिा, सशृिसांचलन सांदभवात सशृिचव अध्यि, दरै् सांदभवात 

अशधदरै्, जीशर्त तत्र् सांदभवात िेत्ज्ञ, िनषु्ट्यवचे अांशति 

Goalसांदभवात सनवतन अव्यक्त- ईश्वरधवि, सशृिधवरिेत 

प्रकृशतसांदभवात परुुर्ष, प्रकृशतगिु (सत, रज, ति) सांदभवात गिुवतीत.  

िवश्वत्य धिा्य सखु्य ऐकवशन्सतक्य च।(१४-२७) 

 



यव आधवरवर्र ्र्तःच्यव शर्कवसवचव िवश्वत िवगा होण्यवसवठी 

"बशुद्धयोग" ही शकल्ली ठरते. यव िवगवार्र कवयवाद्ववरव ईश्वरभशक्त 

घडते. ्र्तःचव शनशित िवगा(्र्धिा, कवयवाचव दृढशनिय)बनतो. 

दःुखविळेु शर्चशलत होत नवही. अडचि शर्कवसवची सांशध ठरते.  

बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य िद ्शचत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

 

 

************ 

  



  

 

भगवदगीता 

 

 

 

 

 

अध्याय १५ र्जरुषोत्तमयोग 

  



अध्यवय १५ परुुर्षोत्तियोग 

 

"The secret to life is meaningless unless you 

discover it yourself. " 

 

जीर्न रह्यिय आह.े अज्ञवनविळेु जीर्न ितृ्यकुडे प्रर्वस करीत 

आह ेअसे भवसते. तर अध्यवत्िज्ञवनविळेु ह ेजीर्न त्यवच्यव िळु 

पदवकडे (अितृत्र्वय कल्पत)ेप्रर्वस कररत आह ेह ेजवितो. हवच 

दृशिबदल होण्यवसवठी परुुर्षोत्तियोग िवस्र ठरते. म्हिनु यव 

अध्यवयवलव िवस्र म्हटले आह.े यवच िवस्रवचव र्तािवनवत प्रत्यिवत 

उपयोग होण्यवसवठी शनशित उद्दिेअध्यवय १६ िध्ये ्पष्ठ िवलव 

आह.े दोन्सहीिध्ये िवस्र यव िब्दवचव उल्लेख आलेलव आह.े  

 

"किवानबुांशधशन िनषु्ट्यलोके" अथवात िनषु्ट्यजीर्न किवाने यव सशृित 

बवांधलेले आह.े "ततः पदां तत्परर िवशगातव्यां" अथवात जीर्नवचे िळु 

पद जवििे. र् िवगा्थ होिे. यवसवठी " असांगिसे्रि दृढेन शछत्र्व" 

अथवात अनवसशक्त(फलत्यवग) िवस्र आह े. "ज्ञवत्र्व िवस्रां शर्धवन 

उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस".  

 



यव सशृित शनत्य बदल होत असतवत. जिी जनुी पवने गळुन नर्ी 

पवलर्ी येते र् िवड पनुः टर्टशर्त होते. तसेच ही सशृि शनत्य 

टर्टशर्त रुप धवरि करीत असत.े (यह शजांदशगके िेले दशुनयविे 

कि न होंगे). ज्यव सशृित िनषु्ट्य जन्सिवलव आलव ती सशृि एकव 

अर्वढव्य र्िृवसिवन आह.े यव र्िृवची पवने सशृिशतल 

सांशगत(छांदवशस य्य पिवाशन) असते. ज्यवचे िळु र्र आह,े र् 

फवांद्यव खवली आलेल्यव आहते. यव फवांद्यवांनी खवली िळु धरलेले 

आह.े िनषु्ट्य यवचिळेु किवाच्यव बांधनवत सवपडलेलव असतो. ज्यव 

र्िृवच ेिळु, अांत, पवयव कवांहीच सवपडत नवही, असे ह ेअश्वत्थर्िृ 

असांगिस्रवने ( अनवसशक्त, फलत्यवग) छेदल्यव जवते. यव र्िृवचे 

िळु र्र आह,े ज्यविळेु सशृिशनशिाशत िवली ते पद जवितो र् त्यव 

पदवकडे िवगा्थ होतो.  

 

द्वांदै्वः शर्िकु्तवः सखुदःुखसांजै्ञः।गच्छशन्सत अिढुवः पदि ्अव्ययि ्तत ्

।।(१५-५) 

 

*ईश्वरवचे धवि र् जीर्नवांत अश्तत्र् 

 

सशृिच्यव उत्पशत्तचे िळु धवि ्र्यां प्रकवििवन आह.े यव धविवलव 

सयूा, चांद्र, अशग्न शकां र्व कोिशतही उजवा प्रकवशित करीत नवही. 



यवच्यवच अांिवने प्रकृशत्थवनी आकशर्षात होर्नु जीर्लोकी 

िवनर्रुप धवरि केले आह.े ह ेिवश्वत तत्र् प्रकृशतगिुवांनी रे्ढलेले 

आह.े हे तत्र् िरीर सोडते तेंव्हव र्वरव फुलवतील गांध र्वहुन नेतो, 

तसे गिुवांनव र्वहुन नेते. अथवात हचे Consciousness जीर्वत्िव 

ठरते र् दसुरे िरीर धवरि करते.  

*तेजेविय उजवातत्र् 

सयूा, चांद्र, अशग्न कोितेही तजे िनषु्ट्य जवितो, ती ईश्वरवची उजवा 

आह.े हीच उजवा र्न्पशतचे धवरिपोर्षि करते. िरीरवत हीच उजवा 

प्रविअपवन प्रशियव, अन्सनपचन यवांत (रै्श्ववनर भशूिकेत) कवयारत 

असते. सर्वांच्यव हृद्थवनी ह ेतत्र् प्रशतशष्ठत असते. ज्ञवन, ्िशृत, 

शर््िरि यवच तत्र्विळेु असते.  

िर(नवशिर्ांत) र् अिर(अशर्नविी) ह ेदोन तत्र् यवलोकी 

असतवत. यव दोनतत्र्वांशिर्वय श्रेष्ठ असलेले िवश्वत परुुर्षतत्र् 

परिवत्िव म्हिनु शतन्सही लोकवांत ओळखल्यव जवते. सांपिुा ब्रह्मवांड 

चवलशर्िवरव हवच ईश्वर असतो. जीर्सशृितील हचे िळु तत्र् 

ज्ञवनीजन परुुर्षोत्ति म्हिनु जवितवत र् भजतवत. अथवात िनषु्ट्य 

आपल्यव उजवायकु्त िलुतत्र्वचे िहत्र् जीर्नयवपनवत जवितो, 

उपयोगवत आितो, र् आपले(जीर्नवचे) लक्ष्य (िळुपद) जविनु 

शनत्य िवगा्थ(अितृत्र्वय कल्पते) असतो  

  



अध्यवय १५- िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

१५-१ :"उध्र्ािलुि ्अधः िवखि ्" 

१५. २:"किवानबुांधीशन िनषु्ट्यलोके" 

१५. ३: " असांगिस्त्रेि दृढेन शछत्र्व " 

१५-४/१:"ततः पदां तत्पररिवशगातव्यां  

 यश्िन गतः न शनर्ताशन्सत भयूः" 

 (I. Lifevalues :the strength of Life) 

(१५-४)/२:"ततःपदां तत्पररिवशगातव्यां 

 यश्िन ्गतव न शनर्ताशन्सत भयूः" 

 (II. Herd vs. Hero) 

१५. ५/१: 

" शनःिवनिोहव शजतसांगदोर्षव 

 अध्यवत्िशनत्यव शर्शनर्तृ्तकविवः " 

(िवश्वत शर्कवसिवगा) 

(१५-५)/२:"द्वांदै्वशर्ािकु्तवः सखुदःुखसांजै्ञः 

 -गच्छशन्सत अिढूवः पदि ्अव्ययां तत ्" 

(Universal Standard Path) 

(१५-६) /१ : 



"न तद ्भवसयते सयूो न ििवांको न पवर्कः" 

(्र्तःचव िवगा) 

(१५-६)/२: 

"यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि" 

(प्रर्वस अजनु सांपलव नवही!) 

१५. ७: 

"ििैर्वांिो जीर्लोके जीर्भतूः सनवतनः" 

१५-८: 

"िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यत ्च अशप उत्िविशत ईश्वर" 

(जीर्न र् त्यवचव प्रर्वस) 

१५. १० : 

"शर्िढूव न अनपुश्यशन्सत पश्यशन्सत ज्ञवनचिरु्षः" 

(Trained eyes of knowledge) 

१५-१५/१: 

"सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्ष्ठो" 

(जीर्नवचव रवजिवगा) 

१५-१५/२ : 

"ित्तः ्िशृतः ज्ञवनां अपोहनां च" 



१५. १६:/१: 

"द्वौ इिौ परुुर्षौ लोके िरः च अिर एर् च" 

(अखांड शर्कवस म्हिजचे आत्िोन्सनशत) 

(१५-१६)/२: 

"िरः सर्वाशि भतूवशन कूट्थो अिर उच्यते" 

(अिवश्वत vs. िवश्वत;अिवांशत vs शर्कवस) 

(१५-१७)/१: 

"उत्तिः परुुर्षः त ुअन्सयः परिवत्िव इशत उदवहृतः" 

(आत्िव-परिवत्िव/ God connection) 

(१५-१७)/२: 

"यो लोकत्यि ्आशर्श्य शबभशता अव्यय ईश्वरः" 

(परुुर्षोत्ति-परिवत्िव-ईश्वर) 

(१५-१८)/१: 

"य्िवत ्िरि ्अतीतो अहां अिरवद ्अशप च उत्तिः" 

(The Supreme-परुुर्षोत्ति-ईश्वर-परिवत्िव) 

(१५-१८)/२: 

"अतोअश्ि लोके रे्द ेच प्रशथतः परुुर्षोत्तिः" 

(श्रीकृष्ट्िवची परुुर्षोत्ति ही ओळख) 



(१५-१९)/१ : 

" यो िवि ्एर्ि ्असम्िढूो जवनवशत परुुर्षोत्तिि ्" 

 (Determination सवठी ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवचे ज्ञवन ) 

(१५-१९)/२ : 

"स सर्ाशर्द ्भजशत िवि ्सर्ाभवरे्न भवरत" 

(ईश्वरवचे परुुर्षोत्ति ज्ञवन) 

१५. २०: 

"इशत गहु्तिां िवस्त्रां इदां उक्तां  ियव अनघ" 

(ज्ञवन, किा र् भशक्त) 

 ****** 

  



 (१५-१) 

************************* 

उध्र्ािलुि ्अधः िवखि ्अश्वत्थां प्रवहुः अव्ययि ्। 

छांदवशस य्य पिवाशन यः तां रे्द स रे्दशर्द ्।। 

************************* 

(१५-१) :"उध्र्ािलुि ्अधः िवखि ्" 

आपि ज्यव जगवत आलो आहोत, ते एक भव्य र्िृ आह.े ज्यवचे 

िळु र्र र् िवखव र्र-खवली पसरलेल्यव आहते. यव िवखवांनी 

खवली िळु धरल्यवसवरखे भवसते. यविळेु िनषु्ट्य किाबांधनवत 

असतो. हचे किा शर्कवसवचे सवधन असते.  

िवश्वत शर्कवस उध्र्ागविी असतो. उध्र्ागविी शर्कवसवत इच्छव-

किा-आत्िसांयि(दृढतव)-ज्ञवन (आत्िव-ईश्वर) अिी उध्र्ागविी 

कवयाप्रिवशल कवयारत असते. िरीरयांत्वच्यव सांरचनेत िन शर्र्षयकें द्र 

(Centre of senses) आह.े िनवपलीकडे बशुद्ध, बशुद्धपशलकडे 

आत्म्यवचे ्थवन अिी श्रेष्ठतव(sequence of superiority 

)असते.  

 

यव प्रर्वसवत इच्छेिळेु शनिवाि होिवरव कवि(सांगवत ्सांजवयते कविां) 

ित् ुठरतो, जो खवली ओढत असतो. अथवात आत्िशर्कवसरुपी 

पहवडवर्र चढतवांनव िन बशुद्धचे पवय ओढते. (िनवतील नकवरवत्िक 



शर्चवर इच्छवदे्वर्ष द्वांद्व तयवर करते र् िोहवद्ववरे शर्चशलत करते). 

बशुद्धचे र्र (पशलकडे) आत्िव असतो. आत्िवचे र्र ईश्वर 

(परिआत्िव) असतो. आत्िव ईश्वरवचव अांि असतो म्हिनू 

र्र(Step up) घेण्यवसवठी ईश्वर बशुद्धलव हवत दते असतो. अथवात 

बशुद्धयोग दतेो. बशुद्धयोगविळेु दृशिबदल होतो. कवयवाचव एकशनिय 

होतो. सित्र्योगवने कवया (शनष्ट्कवि) करतो. र् यवप्रिविे ह े

अनवकलशनय र्िृ असांगिस्त्रवने छेदल्यव जवते. यव प्रशियेत 

जीर्नवत ईश्वरवचे(परुुर्षोत्ति) ज्ञवन र् िहत्र् कळते.  

उध्र्ािलुि ्अधः िवखि ्अश्वत्थां प्रवहुः अव्ययि ्।(१५-१) 

.....  

असांगिस्त्रिे दृढेन शछत्र्व।(१५-३) 

भगर्तगीतेत योग्य-अयोग्य यवचे ज्ञवन सवांशगतले पि शनिाय ्र्तः 

घ्यवयचव असतो ही जबवबदवरी असते. व्यर्हवरवत जिी िनषु्ट्यवलव 

जबवबदवरी भवर र्वटते, तसे अजुानवलव भवर र्वटु नये म्हिनु सर्वात 

िेर्टी म्हटले, िलव िरि रवहिील तर िी तझु्यवसोबत आह,े ज्यव 

जबवबदवरीचे भय र्वटते, त्यवची जबवबदवरी िी श्र्कवरतो. 

अन्सयथव तझु्यव किवाचव र् फलवचव तचु जबवबदवर रवहिील .  

अहां त्र्वां सर्ा पवपेभ्यो िोक्ष्यशयष्ट्यवशि िव िचुः।(१८-६६) 

 ******  



 (१५-२) 

************************* 

अधःि उध्र्ां प्रसतृवःत्य िवखव। 

गिुप्रर्दृ्धव शर्र्षयप्रर्वलवः। 

अधःि िलुवशन अनसुन्सततवशन। 

किवानबुांधीशन िनषु्ट्यलोके। 

 

************************* 

 

 

 

(१५-२) :"किवानबुांधीशन िनषु्ट्यलोके" 

 

िनषु्ट्यजीर्नवतील किा यव सांदभवातील सत्य र् त्यवचे िहत्र् 

भगर्तगीतव सवांगते. कवयाकौिल्य सवध्य करण्यवसवठी र् 

शर्कवसिवगा जविण्यवसवठी ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह शर्शर्ध प्रकवरे 

शर्श्ववतील िनषु्ट्यवची भशूिकव ्पि केली आह.े  

 



व्यवर्हवररक प्रश्न किवाद्ववरे सोडशर्ल्यव जवतवत. अथवात किा सवधन 

असते. यवच किवालव िवश्वत शर्कवसवचे सवधन करण्यवचे कौिल्य 

भगर्तगीतेने सवांशगतले. जीर्नवांत किवाचे ्थवन, िहत्र् र् 

शर्कवसवसवठी कवयाकौिल्य सवध्य व्हवर्े यवसवठी शनष्ट्कवि किवाचे 

िहत्र् येथे दिाशर्ले आह.े  

 

*सविवन्सय जीर्नवचे र्व्तर् र् अज्ञवन: 

िनषु्ट्यवचव जीर्नरथ कवयारत असतो. योग्य कवय ?अयोग्य कवय? 

हव िनषु्ट्यवचव प्रश्न असतो. योग्य िवगवार्र रथ र्ळशर्तव आलव नवही 

तर योग्य र् अयोग्य यव द्वांद्वविध्ये िनषु्ट्य सवपडतो. प्रसांगी शनशककय 

रवहिे पसांत करतो. र् नवर् र्वर् यवने र्हवर्ी तिी जगण्यवची 

अर््थव होते.  

 

िनषु्ट्य अज्ञवनवचव श्र्कवर न करतव ्र्तःलव ज्ञवनी ठरशर्ण्यवचव 

प्रयत्न करतो. िी र्वईट नवही म्हिनु चवांगलव आह ेहव शनयि िनषु्ट्य 

्र्तःच्यव सोयीसवठी बनशर्तो. कवरि सिवजवत चवांगले-र्वईट 

यवच आधवरवर्र भवष्ट्य होत असते. Universal Law िध्ये Law 

of Polarity एक शनयि आह.े अांधवर-उजेड, चवांगलव-र्वईट, 

ज्ञवन-अज्ञवन इ. अिी Polarity आपि जवितो. यवचवच आधवर 

घेर्नु ्र्तःलव चवांगलव, ज्ञवनी ठरशर्ण्यवचव प्रयत्न असतो.  



 

 शनयतकवया टवळिे, जबवबदवरी टवळिे, हव पळपटेुपिव असतो. 

शनशककयतव दबुळे बनशर्ते. जसे आसरुी होिे र्वईट, तसेच 

दबुळेपिव, शनशककयतव िवनशसक गररबी ठरते. अज्ञवन ठरते. 

शनशककयतेलव िशक्त दिाशर्ण्यवच्यव प्रयत्नवत अज्ञवनवलव ज्ञवन 

ठरशर्िे, दबुालतेलव िशक्त ठरशर्िे . आपली दबुालतव, शनशककयतव 

िवांकण्यवसवठी िनषु्ट्यवने अांशगकवरलेली ही सिवजवतील 

बरुसटलेली सांर्य असते. यविळेु नकवरवत्िकतव असते.  

 

*"िवि ्अनु् िर यधु्य च" 

जीर्नवत सखु हरे् असते, पि दःुखही आह ेर् अडचिी त्यवचे 

कवरि असते. दःुख टवळण्यवसवठी अजुान शनशककयतव पसांत करतो. 

म्हिनु जीर्नवलव सांघर्षवाचे रुपक आह.े  

(िवि ्अनु् िर यधु्य च). जीर्नशर्कवसवसवठी हे यदु्ध लढवयचे 

असते.  

 

*"असांगिस्त्रेि दृढेन शछत्र्व" 

िनषु्ट्य सखुवसवठी जगत असतो. दःुख म्हिजे Attachment of 

pain असते. आसशक्तिळेु Attachment असते म्हिनु धिाधरुरि 

आसशक्त दःुखवचे कवरि दिाशर्तवत. जेंव्हव प्रवि िरररवपवसनु 



detach होतो, तो ितृ्य ुम्हिनु आपि जवितो. म्हिनु 

Detachmentचे िवस्र भगर्तगीतव सवांगते. यवसवठी ध्यवनधवरिव, 

योग हव अभ्यवस असतो.  

 

 भगर्तगीतव किािवस्त्रवद्ववरे Detachmentची Art सवांगते. 

यवसवठी यव शर्श्ववलव िहवर्िृवची उपिव शदली तर त्यवचे िळु र्र 

आह.े िवखव खवली पसरलेल्यव आहते. गिुयकु्त यवच िवखव र्र र् 

खवली पसरलेल्यव शदसतवत. यव र्िृवने खवली िळु धरलेले आह ेर् 

यवच िळुविळेु िनषु्ट्य किा करण्यवस बवध्य होतो.  

अधःि उध्र्ां प्रसतृवःत्य िवखव।गिुप्रर्दृ्धव शर्र्षयप्रर्वलवः। 

अधःि िलुवशन अनसुन्सततवशन।किवानबुांधीशन िनषु्ट्यलोके।(१५-२) 

 

अथवात यव र्िृवलव छेदण्यवसवठी किा सवधन आह,े तर शनष्ट्कवि 

किा िस्त्र आह.े हवच उध्र्ागवशि(जीर्नवच्यव िळु, िवश्वत 

तत्र्वपयांत पोहोचण्यवचव) जीर्नशर्कवसवचव िवगा आहे. जीर्नवांत 

किवाचे ्थवन, िहत्र् र् शर्कवसवसवठी कवयाकौिल्य सवध्य व्हवर्े 

यवसवठी शनष्ट्कवि किवाचे िहत्र् येथे दिाशर्ले आह.े  

 

 

* शर्कवसवचव िवश्वत िवगा: 



 

आपलव ्र्तःचव कवयािवगा पक्कव व्हवर्व र् शर्श्ववसवने िवगा चवलनु 

शनषे्ठने कवया व्हवर्े . यवच कवयवाद्ववरे Detachment सवध्य व्हवर्े र् 

्र्तःची खरी ओळख व्हवर्ी ह ेकिािवस्रवचे रह्य भगर्तगीतव 

सवांगते. यवच अनरु्षांगवने बशुद्धर्र सां्कवर(Quality education ) 

अशभप्रते असते.  

 

*धिाश्रद्ध, चवांगलव असलव तरी(अजुान)िनषु्ट्य द्वांद्ववत सवपडतो र् हव 

द्वांद्व break करण्यवसवठी ्र्धिा Tiebreakerची भशूिकव करते. 

्र्धिा ्र्तःच्यव िवगवालव ्र्तःची िांजरुी असते. म्हिनु ्र्धिा 

जीर्निलु्य ठरते. ईश्वरसिशपात कवया घडण्यवसवठी ्र्धिवाचरि 

अशप्रय र्व शप्रय पररिविवपवसनु detach करते.  

 

*ईश्वरभशक्त करिवरे ईश्वरश्रद्ध असतवत. यवच श्रदे्धिळेु ईश्वरवची 

ओळख करण्यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. व्यर्हवरवत किा घडत 

असतवत र् द्वांद्ववच्यव तफुवनी हरे्त जीर्नवची नवर् सवपडत.े म्हिनु 

ज्ञवनवची गरज असते. (ज्ञवनवसवठी) हृदयवतील ईश्वरवची ओळख 

िवली तर जीर्नवची ओळख होते. यवसवठी भगर्तगीतव परि ्

ईश्वरवची ओळख ("परुुर्षोत्ति" ) करुन दतेे . यव ज्ञवनविळेु, श्रदे्धिळेु 

बशुद्धयोग प्रदवन होतो. र् िवश्वत शर्कवसिवगवार्र ्र्तःचव प्रर्वस 



जवितो. यव िवगवार्र कवयवाचव शनिय पक्कव होतो. किवाद्ववरे योग 

सवध्य करतो.  

 

*दृढशनियवसवठी शनिाय अशधकवरवची जवगशृत हर्ी. ्र्वर्लांबन यव 

जीर्निलु्यवद्ववरे शनिाय अशधकवर शिळतो. Beggars are not 

choosers. यव जगवांत भवर न बनतव Asset व्हवर्े .  

*र्चन यव जीर्निलु्यवद्ववरे कवयाशनिय पक्कव होतो. िनषु्ट्यवर्र 

शर्श्ववस असतो.  

 

*इच्छव Worries बन ुनये. अडचिी दःुख बन ुनये तर 

शर्कवसवतील कवयासांधी जविनु Goal/Aim शनशित करि ेर् 

Deadline ठरशर्िे . यवसवठीच भगर्तगीतेतील किािवस्र कवयवाचे 

आध्यवशत्िक व्यर््थवपन ठरते.  

 

 

 

 ****** 

  

  



(१५-३) 

************************* 

न रुपि ्अ्य तथव उपलभ्यत।े 

 न अन्सतो न च आशदः च सांप्रशतष्ठव। 

अश्वत्थां एनां सशुर्रुढिलुां। 

 असांगिस्त्रेि दृढेन शछत्र्व। 

 

************************* 

 

 

 

 

(१५-३) : " असांगिस्त्रेि दृढेन शछत्र्व " 

 

अश्वत्थां एनां सशुर्रुढिलुां।असांगिस्त्रेि दृढेन शछत्र्व। 

ततः पदां तत्पररिवशगातव्यां।यश्िन गतः न शनर्तान्सते भयुः।।(१५-

३/४) 

 



शनष्ट्कवि किवाचे तत्र् ्पि करण्यवसवठी, ह ेशर्श्व एकव शर्िवल 

र्िृवसवरखे आह.े ज्यवचे िळु र्र र् फवांद्यव खवली आल्यवत. अिी 

कल्पनव परुुर्षोत्ति योगवत िवांडलेली आह.े यव र्िृवचव िनषु्ट्य 

असांगिस्त्रवने छेद करुन (शर्श्ववच्यव) िळु पदवलव जवतो.  

 

ह ेअसांगिस्त्र शनष्ट्कवि किा आह.े किवाचव हव ्र्तःचव दृढ िवगा 

असतो. जीर्निलु्ये ्र्तःचव िवगा दृढ करण्यवसवठी उपयोगी 

ठरतवत.  

१. "ित्किापरिो भर् " (१२-१०) ) 

यवांत ्र्धिवाचे शनयतकवयवार्र शिक्कविोताब असते र् ्र्तः 

िवगवाची जबवबदवरी श्र्कवरतो. कवया ईश्वरवलव (िवश्वत) सिशपात 

होते.  

 ह ेिक्य न िवल्यवस 

 

२. "कतुां ित ्योगां आशश्रतः। 

सर्ाकिाफलत्यवगां ततः कुरु यत ्आत्िर्वन ्"(१२-११) 

 

यवांत शनिायअशधकवर िहत्र्वचव आह.े शनिायिितेलव येथ ेिहत्र् 

असते. तरच कवयवाचव दृढशनिय असतो. दृढशनिय िवलव तरच 



फल ईश्वरवलव सिशपात होते. सित्र्योगवने कवया execute होिे 

अपेशित असते.  

 

 यवप्रिविे असांगिस्त्रवची धवरिव होण्यवसवठी ्र्तःच्यव िवगवाची 

दृढतव, पवरदिाकतव, जबवबदवरी ्पि होते. ईश्वरवचव आश्रय, 

बशुद्धयोग यव िस्त्रवलव प्रभवर्ी करते.  

 

सवर: प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलतो र् तोच त्यवचव 

जबवबदवर असतो. यव सत्यवचव श्र्कवर केलव तर सिवजवत, 

जीर्नवत पवरदिाकतव असते. यविळेु िनषु्ट्य ्र्तःच्यव 

जीर्नवशर्र्षयी गांशभर असतो. ("र्वल्यवचव र्वशल्िकी" यव सत्यवचव 

भक्कि परुवर्व आह.े )ह ेसत्य जगवतील कोितवही व्यशक्त अिवन्सय 

करिवर नवही. शर्शिि र्यवत िलुवांची शनिायिितव र्वढशर्ण्यवसवठी 

शर्कशसत रवष्ट्रवत प्रयत्न होत असतो. यवच शनिायिितेिळेु 

अल्पर्यवत शिर्वजी िहवरवजवांनी "पन्सहवळव" शजांकलव.  

 ****** 

  

  



(१५-४) 

************************* 

ततः पदां तत्पररिवशगातव्यां  

 यश्िन गतः न शनर्ताशन्सत भयूः। 

तिेर् च आद्यां परुुर्षां प्रपद्ये 

 यतः प्रर्शृत्तः प्रसतृव परुविी।। 

************************* 

 

(१५-४)/१:"ततः पदां तत्पररिवशगातव्यां  

 यश्िन गतः न शनर्ताशन्सत भयूः" 

 ( Lifevalues :the strength of Life) 

 

जीर्नवत जे िहत्र्वचे जवितो, तेच िनषु्ट्य करीत असतो. यवच 

आधवरवर्र जीर्निलु्यवांचे िहत्र् िनषु्ट्य जवित असतो. 

अजुानवलव( दःुख टवळण्यवसवठी) यदु्ध टवळिे (शनयतकवया) 

िहत्र्वचे र्वटते. पि हवच िनषु्ट्यजीर्नवतील Weakness असतो 

र् यव Weaknessलव Strength दिाशर्तो. अथवात त्यवलव 

जीर्नवतील Weakness र् Strength यवची ओळख नसते.  

 



 

भगर्तगीतव यवच Weakness र् Strengthची ओळख करुन 

दतेे. जीर्नवचे र्व्तर् श्र्कवरले तरच शर्कवसवचे िहत्र् कळते. 

Weakness र्र िवत करिे ह ेशर्कवसवचे Purpose असते.  

 

सांपिुा प्रकृशतचे(सशृिच)े िळुच ईश्वरवर्र आधवरलेले आहे. 

ईश्वरधवि हवच िनषु्ट्यवचव अांशति Goal आह.े हवच िवश्वत 

शर्कवसिवगवाचव(अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे, अितृांगिय) आधवर 

आह.े  

 

ततः पदां तत्पररिवशगातव्यां  

 यश्िन गतः न शनर्ताशन्सत भयूः। 

तिेर् च आद्यां परुुर्षां प्रपद्ये 

 यतः प्रर्शृत्तः प्रसतृव परुविी।।(१५-४) 

 

यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही. यव िवगवात "िोि" ही 

सांपिुा िशुक्तची सांकल्पनव असते, तर किा करण्यवचव अशधकवर 

अथवात शनिायअशधकवर ही िलुभतु ्र्वतांत्र्यवची जवगशृत 

भगर्तगीतव करुन दतेे.  



 

"आपके जीर्न िें आज़वदी नहीं ह ैतो आप उस िरीर की तरह है 

शजसिें से आत्िव गवयब ह।ै" 

-खलील शजब्रवन 

 

अशधकवरवच्यव जवगशृतिळेुच िनषु्ट्य जबवबदवरीने शर्कवसिवगवार्र 

असतो. म्हिनु ्र्तःलव अशधकवर प्रवि करुन दिेे िनषु्ट्यवचे 

्र्तःप्रशत दवशयत्र् ठरते. यवचसवठी ्र्वर्लांबन जीर्निलु्य 

िहत्र्वचे आह.े "Beggars are not choosers"(अथवात यव 

जगी Liability व्हवयचे शक Asset!) 

 

 

जीर्नवचव शर्कवसिवगा दृढ होण्यवसवठी र् शनष्ठेने किा (शनष्ट्कवि 

किा) घडण्यवसवठी शर्कवसवच्यव िवश्वत िवगवाची र् जीर्निलु्यवांची 

(Strength)ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे.  

 

िवगवातील द्वांद्व, िनवचे चांचलत्र् Weakness असतो. िवगवातील 

द्वांद्ववर्र िवत करण्यवसवठी ्र्धिा Tiebreaker असतो. िनवच्यव 

चांचलत्र्विळेु कवयवाचव दृढशनिय होत नवही र् दृढशनियवशिर्वय 

किायोग घडत नवही. म्हिनु चांचलत्र्वर्र िवत करण्यवसवठी 



"बशुद्धयोग" जीर्निलु्य ठरत,े ज्यविळेु शर्कवसवचव िवश्वतिवगा 

ठरतो. र् यव िवगवार्र शनष्ट्कविकिा घडते.  

 

 

 

********* 

(१५-४)/२:"ततःपदां तत्पररिवशगातव्यां 

 यश्िन ्गतव न शनर्ताशन्सत भयूः" 

 (II. Herd vs. Hero) 

 

We are the most amazing creatures that this world 

has ever produced, but we seem to also have this 

herd mentality. Life is short. Don't do the same 

thing everyone else is doing - that's such a herd 

mentality. And don't do something that's two 

percent better than the other person. Do something 

that changes the world.  

Oren Etzioni 

 



जीर्न जीर्नयवत्व असते. प्रत्येक िनषु्ट्यवचे जीर्न त्यवच्यव 

िवगवाचव प्रर्वस असतो. हव प्रर्वस अखांड सरुु असतो (कवया घडते, 

शर्चवर चवल ुअसतवत). हवच प्रर्वस आनांदवने होण्यवसवठी िवगवाचे 

(िवगा चवलण्यवचे)पवयवभतू ज्ञवन हरे् असते. दःुखी असिे, 

शर्चशलत होिे, Stress असिे, नकवरवत्िक असिे, शनशककयतेचे 

सिथान करिे ही लििे िवनशसक दबुालतव तसेच िवगा चवलण्यवचे 

अज्ञवन दिाशर्ते. परांत ुिनषु्ट्यवलव यव अज्ञवनवचेही अज्ञवन असते. 

यवचिळेु अजुान ज्ञवनी सिजनु "िी योग्य " यव भशूिकेचे सिथान 

करतो.  

Excuse vs Exercise 

जीर्नवत सखुी होिे, सखुी होण्यवसवठी शर्कवस करिे, कवयवाद्ववरे 

शर्कवस करिे ह ेिनषु्ट्य जवितो. जीर्नवतील दःुखविळेु िनषु्ट्य 

दबुळव होतो, पि ही दबुालतव सिितव दिाशर्ण्यवचव अजुानवचव 

प्रयत्न असतो. हचे अज्ञवन ठरत,े तर जीर्नप्रर्वसवत सिि असिे 

र् सिि होिे यवसवठी कवयवाद्ववरे योग(Exercise) ह ेज्ञवन 

भगर्तगीतव सवांगते. जसे चवलण्यवतनु Exercise होते, तसेच 

कवयवाद्ववरे Exercise होिे यव ज्ञवनवचे रह्य भगर्तगीतव सवांगते.  

 

िवगा्थ vs अडथळव 



यवचवच अथा जीर्न जगण्यवचे Basic ज्ञवन म्हिजे िवगा 

चवलण्यवचे ज्ञवन आह.े यव िवगवात चवलत आह ेशक थवांबलव 

आह?ेयवचे Awareness हर्े असते.  

"A hero is someone who, in spite of weakness, 

doubt or not always knowing the answers, goes 

ahead and overcomes anyway. " 

Christopher Reeve 

िवगवातील अडथळव: (सकवि)द्वांद्व 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

चवांगलेपिविळेु अजुान दःुखी होतो. म्हिनु exercise ज्ञवन आले 

आह.े यवसवठी "अितृत्र्वय कल्पते" हव िहविवगा आह े. म्हिनु 

ईश्वरज्ञवन (िळु र् अांतीि धवि)्पि िवले. यव िवगवार्र शनष्ट्कवि 

किा घडते.  

(िळु: यतः प्रर्शृत्त भतूवनवां यने सर्ाि ्इदि् तति ्। 

धवि: तद ्धवि परिां िि।) 

  

ततःपदां तत्पररिवशगातव्यां 

 यश्िन गतः न शनर्तान्सते भयूः। 

तिेर् च आद्यां परुुर्षां प्रपद्ये 



 यतः प्रर्शृत्तः प्रसतृव परुवशि।।(१५-४) 

यवच Basic ज्ञवनवत 

१शनिाय अशधकवर 

 ( यवसवठी ्र्वर्लांबन ह ेजीर्निलु्य असते. "Beggars are not 

choosers") 

२. सहजकवया (State of art)-्र्धिा 

िनषु्ट्य व्यर्हवरशसशद्धसवठी सहजकवयवाचवच र्वपर करतो. ्र्तःचे 

शनयतकवया ठरशर्तो. ्र्तःचव िवगा चवलण्यवसवठी यवच 

शनयतकवयवालव ्र्धिा करिे आर्श्यक असते.  

३. Exercise योग (दःुखवन्सत) 

 यवसवठी कवयवाचव एकशनिय हर्व असतो. शनषे्ठने कवया 

घडण्यवसवठी शनष्ट्कवि किा, भशक्त असे प्रयोजन आह.े  

चांचलतेिळेु शनिय होत नवही. र्चन, ्र्धिा ही जीर्निलु्ये 

यवसवठी उपयकु्त ठरतवत. बशुद्धयोगविळेु "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

िहविवगवार्र यवत्व होते. यवच िहविवगवाचे ज्ञवन भगर्तगीतव दते 

आह.े यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही.  

****** 

  



( १५. ५) 

************************* 

शनःिवनिोहव शजतसांगदोर्षव 

 अध्यवत्िशनत्यव शर्शनर्तृ्तकविवः। 

द्वांदै्वःशर्िकु्तवः सखुदःुखसांजै्ञः 

 गच्छशन्सत अिढूवः पदि ्अव्ययि ्तत ्।। 

 

************************* 

१५. ५/१: 

" शनःिवनिोहव शजतसांगदोर्षव 

 अध्यवत्िशनत्यव शर्शनर्तृ्तकविवः " 

(िवश्वत शर्कवसिवगा) 

 

 

*िनषु्ट्यवची ्र्वभवशर्क सांर्य:(Hiding facts) 

 

िनषु्ट्य चवांगलव असेल, ईश्वरश्रद्ध असेल, शर्द्ववनही असेल पि 

कवयवाचव एकशनिय नसिे, कवयवात शनष्ठव नसिे (शनष्ट्कवि किा 

नसेल तर), यविळेु भय असते अथवात आत्िर्ि नसतो, ्र्तःर्र 



command नसते. ही श्थशत िनोर्ि असते. यव श्थशतत 

सिवधवनवसवठी Judgement thinkinking चव र्वपर करतो. ही 

िनषु्ट्यवची ्र्वभवशर्क सांर्यच बनते. िनषु्ट्यवच्यव यवच सांर्यीिळेु 

र्व्तर्वचव श्र्कवर होत नवही . ्र्तःलव र् शर्श्ववलव accept 

करीत नवही. यविळेु प्रश्न सटुत नवही.  

 

*Judgement thinking vs. love 

 

'The more you judge, the less you love. ’ 

— Honor de Balzac 

िनषु्ट्यवलव ्र्तःचे अश्तत्र् शप्रय असते. यवच पवयवर्र त्यवच्यव 

शर्कवसवची उभवरिी होते. सखु अनभुर्ण्यवसवठी, होण्यवसवठी 

त्यवची जीर्नयवत्व चवल ुअसते. यव प्रर्वसवत दःुख आले र् उपवय 

कळलव नवही तर सिवधवनी होण्यवसवठी Judgement thinking/ 

Compare thinking चव र्वपर करतो. यव प्रशियेत कुिी 

्र्तःलव दोर्षी धरतो, तर कुिी इतरवांनव चकु ठरर्नु शटकव करतो. 

यव प्रशियेत र्व्तर्वचव श्र्कवर करीत नवही.  

 

*"र्व्तर्वचव श्र्कवर " : 



जगवत र्व्तर्वचव श्र्कवर िवलव म्हिनुच शर्ज्ञवनवचे अशर्ष्ट्कवर 

िवलेत. र्व्तर्वचव श्र्कवर करिे हवच प्रथि पवठ भगर्तगीतव 

दतेे. अजुानवने र्व्तर् श्र्कवरले र् प्रश्नवत पवरदिाकतव आली. 

दःुखवर्र उपवय कवय? 

 

*"्र्तःचे अश्तत्र्" 

 

"्र्तःचे अश्तत्र्" हवच भगर्तगीतेचव दसुरव पवठ आह.े र्वघवचे 

कवतडे पवांघरुन कोल्हव र्वघ ठरत नवही. पि ्र्तः र्वघच 

असतवांनव र्वघ असल्यवची ओळख नसेल तर 

्र्तःलव र्वघ दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. यविळेु Judgement 

thinking चव र्वपर करुन र्व्तर्वचव अश्र्कवर होतो. 

भगर्तगीतव ्र्तःच्यव िवश्वत अश्तत्र्वची ओळख करुन दतेे. हव 

अध्यवत्िज्ञवनवचव पवठ आह.े यविळेु जीर्नवच्यव िवश्वत 

शर्कवसवचव िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" यवची ओळख होते. यव 

िवगवार्र अांशति धवि ईश्वर असते. र् यवच ईश्वरवचव अांि िनषु्ट्यवचे 

हृदय्थवनी असते.  

 

िनःर्षष्ठवशन इांशद्रयवशि प्रकृशत्थवनी कर्षाशत।(१५-७) 

 



यवच ज्ञवनविळेु Consciousness चे ज्ञवन जवििे आर्श्यक 

असते. भगर्तगीतव Lower consciousness िनोर्ि यव 

अथवाने र् Higher) consciousness आत्िर्ि/ शजतवत्िनः 

असव उल्लखे करते.  

 

शनःिवनिोहव शजतसांगदोर्षव 

 अध्यवत्िशनत्यव शर्शनर्तृ्तकविवः। 

द्वांदै्वःशर्िकु्तवः सखुदःुखसांजै्ञः 

 गच्छशन्सत अिढूवः पदि ्अव्ययि ्तत ्।।५।। 

 

 ्र्तःचव िवन व्हवर्व (अपिवनीत होर् ुनये) म्हिनु Judgement 

thinking चव र्वपर होतो. म्हिनु ्र्तःचे अश्तत्र् जवििे 

िहत्र्वचे असते. ज्यविळेु "अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवाची 

ओळख होते. यव िवगवार्र ईश्वरवची भशक्त असते. हव भगर्तगीतेचव 

शतसरव पवठ आह.े  

 

* "िवश्वत शर्कवसिवगा" : 

 



यव िवगवार्र आत्ििशुद्ध(आत्िोन्सनशत) होत असते. अथवात िनषु्ट्य 

सगिु जन्सिवलव येतो र् हव िवगा गिुशर्कवसवचव (प्रकृशतयकु्त -सगिु 

ते गिुवतीत- ईश्वरभवर्) असतो. म्हिनु िरीर सोडतो तेंव्हव जसव 

र्वय ुफुलवचव गांध घेर्नु जवतो, तसव आत्िव गिुवसह (जी श्थशत 

असेल) िरीरवलव सोडतो.  

 

िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यद ्च अशप उत्िविशत ईश्वर। 

गशृहत्र्व एतवशन सांयवशत र्वयःु गांधवन ्इर् आियवत।्।(१५-८) 

 

* "ईश्वरवची भशक्त": 

ईश्वरवची भशक्त अथवात कवयासिपाि शकां र्व कवयवाचव 

एकशनिय(द्वांद्विकु्त) करुन फलसिपाि करिे. यव िवगवार्र 

सखुदःुखवने शर्चशलत होत नवही. हवच िवगा िोिवचव आह.े अथवात 

इहलोकी(र्तािवनवत) सांपिुा ्र्वतांत्र्यवचव आह.े  

 

यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।(१५-६) 

 

***** 

 



 

 

(१५-५)/२ :"द्वांदै्वशर्ािकु्तवः सखुदःुखसांजै्ञः 

 -गच्छशन्सत अिढूवः पदि ्अव्ययां तत ्" 

(Universal Standard Path) 

 

भगर्तगीतेत ज्यव िवगवाशर्र्षयी भवष्ट्य आह ेत्यवचव आधवर 

Duality vs. Nonduality ( द्वांद्व -शनद्वांद्व) आह.े यव िांथनवतनु जो 

िवगा बनतो तोच Universal Standard Path ठरतो.  

 

जगवत व्यर्हवर असतो र् व्यर्हवरवत Polarity 

(/Duality)असते. पि िनषु्ट्य ्र्तःचव िवगा चवलत असतो, 

शकां र्व चवलवयचव असतो म्हिनु "कवय योग्य" ह ेजविनु घेतो. 

जवििे र् जगिे जसे जिले तसे प्रत्यिवत जगत असतो र् आपलव 

जीर्निवगा "योग्य" सिजनुच चवलत असतो.  

 

सिवजवत व्यर्हवरधिा असतो. व्यर्हवरधिवात योग्य-अयोग्य, यि-

लवभ, शसशद्ध-अशसशद्ध, चवांगले-र्वईट अिी Polarity असत.े 

व्यर्हवरधिवानसुवर धिायदु्ध ठरते. पि अजुान शनशककयतेचे सिथान 



करण्यवसवठी यवच Polarity चव आधवर घेतो. अजुान ज्यव धिवाचव 

दवखलव दतेो, जवितो, त्यव धिवातही पवप-पणु्य, ्र्गा-नरक ही 

Polarity असते.  

 

प्रकृशतनसुवर िनषु्ट्य जगतो. यवांत कवयारत असिे िवगवातील 

strength असते, तर द्वांद्वर्ि(इच्छवदे्वर्ष) होिे (पररपशन्सथनौ) 

अडथळव असतो. प्रकृशतत द्वांद्व असते, तर ईश्वर एकत्र् (सित्र्), 

हवच आधवर िवगवातील दृढत्र्वचव आह,े शनष्ट्कवि किवाचव आह े. 

ईश्वर ही िुळ प्रर्शृत्त आह ेर् हवच आधवर िवगा र् Destination 

असते.  

 

असांगिते्ि दृढेन शछत्र्व ।(१५-३) 

ततः पदां तत्पररिवशगातव्यां...  

यतः प्रर्शृत्त प्रसतृव परुविी... (१५-४) 

द्वांदै्वशर्ािकु्तवः सखुदःुखसांजै्ञः 

गच्छशन्सत अिढूव पदि ्अव्ययि ्तत ्।(१५-५) 

Duality vs. Nonduality 

धिा vs ्र्धिा(्र्तःचव िवगा) 

 



धिवात polarity (योग्य-अयोग्य)आह.े ्र्धिा Tiebreaker 

असतो. ्र्तःचे approval असते.  

 धिा vs. बशुद्धयकु्त(State of mind) 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभेसकृुतदषु्ट्कृतेः। 

त्िवद ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकोिलि ्।।(२-५०) 

अथवात यथेे कवयवाचव एकशनिय असतो. र् (शसशद्ध-अशसशद्ध यवांत 

सित्र्)सित्र्योगवने कवया करतो. कवयवाद्ववरे योग (दःुखवन्सत) ही 

सवधनव असते. येथे ्र्तःचव शनिाय अशधकवर असतो. 

(किाण्येर्वशधकवर्ते) 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही. हवच Universal 

Standard Path ठरतो.  

"If you first fortify yourself with the true knowledge 

of the Universal Self, and then live in the midst of 

wealth and worldliness, surely they will in no way 

affect you. " 

-Ramakrishna 

 ******  



 (१५-६) 

************************* 

न तद ्भवसयते सयूो न ििवांको न पवर्कः। 

यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।। 

************************* 

 

(१५-६) : 

"न तद ्भवसयते सयूो न ििवांको न पवर्कः" 

(्र्तःचव िवगा) 

 

 

एखवद्यव बोगद्यवत िनषु्ट्य शिरतो. सर्ात् अांधवर असतो. शनशित िवगा 

सवपडत नवही. बोगद्यवबवहरे पडण्यवचे प्रयत्न सरुु असतवत. अिव 

रे्ळी चवलत असतवांनव प्रकवि शदसतो. हव प्रकवि बोगद्यवबवहरेील 

असतो. यव प्रकविवच्यव शदिनेे िनषु्ट्य चवलवयलव लवगतो, िवगा 

बनत जवतो.  

 

िनषु्ट्य जीर्न जगत असतो. आनांदवसवठी आनांदवने जगतो. पि 

कधी अिी श्थशत होते, िवगा सवपडत नवही. जि ुअांधवर् यव 



बोगद्यवत सवपडतो. अजुान अिवच बोगद्यवत सवपडतो. पवांडर्वांनव 

न्सयवय शिळण्यवसवठी "धिायदु्ध" हव पयवाय शिळवलव असतो. धनधुार 

पवरांगत अजुानवसवठी ही सांशध असते. पि िस्त्रपवडवर्वची प्रत्यि 

र्ेळ आली असतव ह ेकवयाच िोकदवयी आह ेअसे त्यवलव 

जविर्ते. तो Freeze होतो. जि ुअांधवर् यव बोगद्यवत सवपडतो र् 

िवगा सवपडत नवही. आपल्यव सिवधवनवसवठी, दःुखिशुक्तसवठी 

"जैसे थे" ही श्थशत श्र्कवरतो. यव यदु्धवत ्र्तः शनःिस्त्र रवहुन 

िस्त्रधवरी कौरर्वकडुन िवरल्यव गेले तरी श्रेय्कर आह.े यदु्ध 

शजांकुन रवज्य शिळवले तरी जषे्ठवांच्यव रक्तवने िवखलेले रवज्य 

भोगण्यवपेिव शभिव िवगनु उर्ाररत आयषु्ट्य जगिे श्रेय्कर र्वटते . 

यवप्रिविे व्यथव प्रगट करतो.  

 

जीर्नवशर्र्षयी नकवरवत्िक भवष्ट्य ठविपिे िनषु्ट्य जेंव्हव बोलतो, 

तेंव्हव जि ुतो बोगद्यवत सवपडलव आह ेर् आपल्यवलवही घेर्नु 

जवत आह ेअसे र्वटते.  

 

"How would your life be different if…You stopped 

allowing other people to dilute or poison your day 

with their words or opinions?  



Let today be the day…You stand strong in the truth 

of your beauty and journey through your day 

without attachment to the validation of others" 

-Steve Maraboli,  

 

जीर्न आव्हवन असले तरी शनशित सां्कवरविळेु, ज्ञवनविळेु िनषु्ट्य 

ह ेआव्हवन सहज श्र्कवरतो. कधी बोगद्यवत सवपडलव तरी त्यवतनु 

्र्तःच बवहरे पडतो. हचे ज्ञवन भगर्दगीतव सवांगत आह.े एखवदव 

शदर्व दसुरे पवऊल उचलण्यवसवठी िवगादिाक होर् ुिकतो, तर 

बोगद्यवबवहरेील प्रकवि Destination धवि दिाशर्ते. सांपिुा 

शर्श्ववचे िळु, ्र्तःच्यव जीर्नवचे िळु, जगवतील ज्ञवनवचे िळु जो 

ईश्वर आहे त्यव ईश्वरवचे, जीर्नवच्यव धविवचे (Destination) ज्ञवन 

"प्रकवि" यव सांदभवात सवांगत आह.े  

 

न तद ्भवसयते सयूो न ििवांको न पवर्कः। 

यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।।(१५-६) 

 

प्रकवि सयुवाचव असो, चांद्रवचव असो शक अशग्नचव असो, त्यव 

सर्वांचे िळु ईश्वरवचव प्रकवि आह.े अथवात हवच प्रकवि जीर्नवचे 

Destination जविनु िवगवासवठी पथदिाक असतो.  



*अितृत्र्वय कल्पते।अथवात यव िवगवार्र व्यशथत होत नवही.  

*यव िवगवार्र कवयवाचव एकशनिय असतो.  

*यव िवगवार्र सित्र्योगवने कवयारत असतो. (सिपाि/फलत्यवग) 

 

सवर : 

 

"To be conscious of knowing God is to know about 

God and self. " 

 -Meister Eckhart  

 

सिहुवत(सिवज), व्यर्हवरवत(सांसवर) िवगा चवलतवांनव िनषु्ट्य 

्र्तःचव िवगा चवलत असतो. र्वल्यवचे िहशर्षा र्वशल्िकीत  

Transformation, अजुानवचे Transformation हचे सत्य 

दिाशर्त आह.े  

 

Wisdom of Lifepath यव सांदभवात शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र 

भगर्दगीतव सवांगत आह.े सकवि किा vs शनष्ट्कवि किा जविनु 

घेण्यवसवठी Choice, Decesion, Determination जवििे 

िहत्र्वचे असते. म्हिनु Determination यव सांदभवात इच्छव( 



Desire), ्र्धिा आशद जीर्निलु्ये( Values), 

ध्येय(Destination, Purpose) यवतील भेद जवििे आर्श्यक 

असते. हचे ज्ञवन भगर्दगीतव ्पि करते.  

 

अहांकवरविळेु िनषु्ट्य र्व्तर्वचव श्र्कवर करीत नवही. र् आपले 

अज्ञवन आदिा, ज्ञवन, िशक्त दिाशर्ण्यवसवठी जे भवष्ट्य करतो, तेथेच 

नकवरवत्िक शर्चवर जन्सि घतेो. म्हिनु अजुानवचे र्व्तर् 

श्र्कवरिे"Wisdom of Ignorance" ठरते. ्र्तः ्र्तःचव 

पथदिाक बनण्यवचे ते प्रथि पवऊल ठरते.  

 

******** 

 

(१५-६) : 

"यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि" 

(प्रर्वस अजनु सांपलव नवही!) 

 

िनषु्ट्यवचे जीर्न त्यवची जीर्नयवत्वच आह.े यव यवत्ेचे ज्ञवन र् 

प्रर्वसवचव िखु्य Track (िवगा) यवचे ज्ञवन भगर्दगीततेनु ्पि 

होते.  



 

*"प्रर्वस अजनु सांपलव नवही" 

िनषु्ट्य जीर्नवत शििि घेतो, िहविपि शिकतो तरी िनषु्ट्यवलव 

प्रश्न असतो!अजुानवने शर्द्यव ग्रहि केली असते, तो ससुां्कवरीत 

होतव तरी त्यवलव जीर्नयवत्ेत प्रश्न शनिवाि िवलव. जीर्नयवत्व 

सखुदःुखवनसुवर चवल ुअसते. अजुानवलव शनयतकवयवात दःुख 

जविर्ले म्हिनु ते टवळिे योग्य सिजतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी धिाज्ञवन सवांगतो. शनहत्य रवहुन ित्पुिवकडुन ितृ्य ु

येिे श्रेय्कर आह े. ही त्यवची भशूिकव असते. यव श्थशतत त्यवचव 

जीर्नरथच थवांबतो. भगर्दगीतव येथेच सवर्ध करते, "प्रर्वस 

अजनु सांपलेलव नवही!" 

 

*जीर्नवचव िखु्य Track : 

जीर्नवच्यव िखु्य Trackर्र आत्िोन्सनशत सवध्य होते. यव Track 

र्र िनषु्ट्य ईश्वरविी शनत्य जोडलेलव असतो . यव िवगवार्र असतवांनव 

शर्चशलत होत नवही. कवयवाद्ववरव यवत्व पढेुपढेु चवलत असत.े यव 

िवगवात कवयवाचव एकशनिय असतो. शनष्ट्कवि कवयारत असतो. जे 

िनषु्ट्यवचे अांशति धवि आह,े त्यव ईश्वरवचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह 

भगर्दगीतव ्पि करते.  

 



प्रकृशत-परुुर्ष- परुुर्षोत्ति 

जड-अव्यक्त-Supreme अव्यक्त(िवश्वत) 

ईश्वरधवि: 

परः त्िवत ्त ुभवर्ो अन्सयः अव्यक्तः अव्यक्तवत ्सनवतनः। 

अव्यक्तो अिर इशत उक्तः ति ्आहुः परिवां गशति ्। 

यां प्रवप्य न शनर्तांते तद ्धवि परिां िि।।(८-२०/२१) 

अथवात जे सर्ा शर्श्ववचे िळु िवश्वत तत्र् आह,े परि गशत आह,े ते 

ईश्वरवचे परिधवि आह.े  

 

न तद ्भवसयते सयूो न ििवांको न पवर्कः। 

यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।।(१५-६) 

अथवात ईश्वरवचे परिधवि ्र्यांप्रकविीत आह.े  

 

जीर्नवचे व्यर्हवरवत किा सवधन असते. यवत कवयवाच्यव 

पररिविवचव शर्चवर केलव तर यिवची इच्छव असते पि अपयि 

फलवचव भवग असतो. यविळेु सकवि अर््थेत (पररिवि 

आसशक्तिळेु) शर्चशलत होतो. बशुद्धयोगी (ईश्वरविी जोडलेलव) 

िवत् शनियवने िवगा चवलतो. यव श्थशतत सकवरवत्िक असतो.  

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्।(११-३३) 



 

“The increased desire to please God and seek HIS 

approval will decrease the desire to seek approval 

from man.  

Yvonne Pierre,  

व्यर्हवरवत जगत असतवांनव लोकवांनी ्तशुत करवर्ी अथवात 

िांजरुीची इच्छव करतो. पि आत्िोन्सनशतच्यव िवगवार्र (अितृत्र्वय 

कल्पते) ईश्वरभशक्त Priority असते. यविळेु शनष्ट्कवि कवयवात 

Transformation होते. व्यर्हवरिवगवालव आत्िोन्सनशतच्यव िवगवात 

Transform करण्यवसवठीच शनत्य ईश्वरविी जोडिे र् शर्श्ववसवने 

िवगा चवलिे . हव भगर्दगीतचेव सांदिे आह.े  

 

सवर : 

दःुख िें सशुिरन सब करे, सुख िें करै न कोय। 

जो सखु िें सशुिरन करे दःुख कवह ेको होय ॥ 

 

 दःुखवलयवत िनषु्ट्यजीर्न आलेले आह ेम्हिनु यव शर्िेर्ष Track 

चे िहत्र् असते. यवच सांदभवात ईश्वरवच्यव भशक्तचे िहत्र् ्पि होते.  

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 



 

िविपेुत्य पनुजान्सि दःुखवलयि ्अिवश्वति।् 

न आप्नरु्शन्सत िहवत्िवनः सांशसशद्धां परवि ्गतवः ।(८-१५) 

 

जीर्नवत दःुख आहते, प्रश्न आहते. यव प्रश्नवचे आव्हवन न 

श्र्कवरिे म्हिजे जीर्नवचेच आव्हवन न श्र्कवरिे ठरते. 

नकवरवत्िक िवनशसकतव होत.े जि ुजीर्नयवत्वच थवांबली आह े

अिी श्थशत होते... पि 

ईश्वरवचव आश्रय िनषु्ट्यवलव ्िरि करुन दतेे,  

"प्रर्वस अजनु सांपलेलव नवही. " आशि..  

नव्यव उजेने जीर्नयवत्व सरुु होते.  

 

"What matters most is that you take the journey (of 

self awareness and transformation). " 

-Diana Dentinger,  

 

 ******** 

  

  



(१५-७) 

************************* 

ििैर्वांिो जीर्लोके जीर्भतूः सनवतनः। 

िनःर्षष्ठवशनइांशद्रयवशि प्रकृशत्थवनी कर्षाशत।। 

************************* 

 

 

(१५. ७):"ििैर्वांिो जीर्लोके जीर्भतूः सनवतनः" 

 

 

जीर्न जीर्ांत तत्र्वच्यव अश्तत्र्वची सवि आह,े तर जीर्ांत तत्र् 

ईश्वरवच्यव (्र्तःलव)अश्तत्र्वची सवि दतेे.  

ििैर्वांिो जीर्लोके जीर्भतूः सनवतनः। 

िनःर्षष्ठवशनइांशद्रयवशि प्रकृशत्थवनी कर्षाशत।।(१५-७) 

 

सर्ा जीशर्त प्रवशििवत्वांनव ितृ्य ुआह.े ितृ्य ुहोतो तेंव्हव आपि येथे 

नसतोच. म्हिनु जीर्न र् त्यवचे जीर्ांत तत्र् यवांचव सांबांध जविनु 

घेिे हव अध्यवत्िज्ञवनवचव शर्र्षय आह,े कवरि हव सांबांध फक्त 



िनषु्ट्यच जवि ुिकतो. यवच ज्ञवनवची भगर्तगीतव ओळख दतेे, र् 

ईश्वर हव शर्र्षय येतो.  

 

 सर्ाप्रथि ईश्वर हव शर्र्षय येथे येण्यवचे कवरि जवििे िहत्र्वचे 

आह.े अजुानवलव दःुख िवले. यव दःुखविी deal करण्यवच ेज्ञवन 

नसल्यविळेु सोशय्करररत्यव(दःुख टवळण्यवसवठी) शनशककय होतो र् 

आपि योग्य आहो ह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. अज्ञवनवलव 

ज्ञवन सांबोधतो. तेंव्हव दःुखविी deal करण्यवचे ज्ञवन यव सांबांधवने 

ईश्वर हव शर्र्षय आलव.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।।(९-३३) 

अथवात हव जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा(ितृ्योिवां अितृांगिय) 

असतो.  

 

यव अनरु्षांगवने िखु्य तीन िदु्द ेयेतवत.  

१. घटनेचे /िवगवाचे Awareness  

२. जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा(Change) 

३. ज्ञवन(प्रश्नवची पवरदिाकतव र् ज्ञवनवचे िहत्र्) 

 

१. Awareness 



कवयासां्कवररत असलेलव ्र्तःचव िवगा जवितो, ्र्शनिायवचे 

Awareness असते. कवयासा्ं कवररत नसलेलव तो जे करतो, ते 

योग्य सिजनुच शकां र्व करीत नवही (शनशककय) तेंव्हव सिथानवसवठी 

ज्ञवन र्वपरतो.  

 

अजुान कवयासां्कवररत होतव. तरी दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेचे 

सिथान करतो र् अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. अथवात कवयासां्कवररत 

असलव तरी त्यवचे ज्ञवन अधरेु ठरते. श्रीकृष्ट्िवने त्यवच्यव 

भशूिकेतील दबुालतव दिाशर्ल्यवनांतर र्व्तर्वचव(यदु्ध करिे योग्य 

शक अयोग्य हव सांिय) श्र्कवर करतो.  

 

"The first step toward change is awareness. The 

second step is acceptance. " 

Nathaniel Branden  

 

२. शर्कवसिवगा:(Change) 

गरजवपशुतासवठी कवया करिे हव व्यर्हवरिवगा असतो. सकवि 

दृशििळेु यव िवगवात अडचिी जविर्तवत. जसव अजुान म्हितो, 

िलव कवांहीही नको. िग ज्यविळेु दःुख होईल ते कवया कवां 

करवयचे? 



 

येथे जीर्नज्ञवन सांदभवात अिवश्वत (िरीर, प्रकृशत) र् िवश्वत (ईश्वर, 

परुुर्ष) यवचे ज्ञवन सवांशगतले. यव ज्ञवनविळेु जीर्न शर्कवसवचव 

रवजिवगा (अितृांगिय) ठरतो. यव िवगवार्र दःुखी न होतव अडचिी 

शर्कवसवच्यव सांशध ठरतवत.  

 

यव िवगवात शनयतकवया(Committed) ्र्तःचव ्र्धिा जवितो. 

्र्तःचव शनिायअशधकवर जवितो र् शनष्ट्कवि कवयवासवठी कवयवाचव 

दृढशनिय करतो. हवच सखुवचव (योग-दःुखवन्सत) रवजिवगा असतो. 

कवयवाद्ववरे सखु, ज्ञवन अनभुर्तो.  

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

३. ज्ञवन : 

व्यर्हवरिवगवातील अडचि(दःुख) अजुानवसवठी शर्कवसवचे 

Stepping stone ठरते. (knowing and operatng higher 

consciosness).  

असेच व्यर्हवरवत प्रश्न असतवत. ते प्रश्न कवयवानेच सटुु िकतवत र् 

यव कवयवासवठी ज्ञवनवचव र्वपर असतो.  



 

्र्तःच्यव िवगवाचे सां्कवर असेल तर awareness असते. प्रश्नवची 

पवरदिाकतव असते. प्रश्नवर्र चचवा करतव येते. सांर्वद होतो. सां्कवर 

नसेल तर अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. यविळेु भ्रिवच्यव अर््थेत 

जगत असतो.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सतां परांतप।।(७-२७) 

 

यव अर््थेत िनवलव सिवधवन दणे्यवसवठी(सखुवसवठी) ्र्तःचे 

सिथान करतो. इतरवांच्यव चकुव दिार्नु शटकव करिे, पि ्र्तःचे 

अज्ञवन न शदसिे शकां र्व ्र्तःचे र्व्तर् hide करिे यविळेुच 

ज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्त असतो. हचे भ्रिवत जगिे असते.  

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

भगर्तगीतव यव जगण्यवलव ्र्तःचे अज्ञवन सांबोधते. ही श्थशत 

सवचलेल्यव डबक्यवसवरखी असते. ही श्थशतच द्वांद्वर्ि अर््थव 

असते.  

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 



जीर्न गशतिवन असते, यवसवठी जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा जवििे 

र् त्यवची धवरिव करिे. यवच ेशर्कवसवसवठी िहत्र् आह.े यव 

िवगवार्र असिे हवच जीर्नवचव आदर असतो.  

 

व्यवर्हवररक बोध : िनषु्ट्यजीर्नवत सखु दःुख दोन्सहीचव अनभुर् 

होतो. दःुख, अडचिी शर्कवसिवगवातील सांधी आहते (stepping 

stone)यवच जवशिरे्सवठी भगर्तगीतव अध्यवत्िज्ञवन सवांगते. 

म्हिनु जीर्नवचव शर्कवसिवगा अध्यवत्िज्ञवनवशिर्वय अपिुा ठरतो. 

ज्ञवन अपिुा ठरते.  

 

यवच अध्यवत्िज्ञवनवचव सिवजव्यर््थचे्यव धवरिेत उपयोग होतो, 

तेंव्हव तो धिा ठरतो. यव धिवालव ग्लवशन(बवह्शर्घ्न-िोर्षि र् 

आांतशर्ाघ्न-सांभ्रि) येते, म्हिनु िनषु्ट्यवलव िळु 

ज्ञवन(अध्यवत्िज्ञवन)जवििे आर्श्यक असते. हीच पतुातव 

भगर्तगीतेत केलेली आह.े  

 

"The world is starving for a new spiritual truth - a 

truth that works in sustaining life, not a truth that 

brings an end to life. " 

Neale Donald Walsch 



 

 

 ****** 

 

 १५-८: 

 

"िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यत ्च अशप उत्िविशत ईश्वर" 

(जीर्न र् त्यवचव प्रर्वस) 

 

जीर्न यव सांदभवात "ईश्वर" ही सांकल्पनव प्रवितत्र्विी शनगडीत 

आह.े प्रवितत्र् िरीरवत व्यवि असल्यविळेु िनषु्ट्य जीर्ांत असतो.  

 

ििैर्वांिो जीर्लोके जीर्भतूः सनवतनः। 

िनः र्षष्ठवशन इांशद्रयवशि प्रकृशत्थवशन कर्षाशत।(१५-७) 

ईश्वर गिुवतीत आह.े यवचवच अांि िन र् पांचेशद्रये यवलव 

(प्रकृशतठवयी) आकशर्षात िवलेलव आह.े  

 

िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यत ्च अशप उत्िविशत ईश्वरः। 

गहृीत्र्व एतवशन सांयवशत र्वयःु गांधवन ्इर् आियवत।्।१५-८ 



 

जसव र्वय ुफुलवपवसनु जवतो, तो फुलवचव सगुांध घेर्नु जवतो, तसेच 

प्रवितत्र्वतील ईश्वर (अांि)प्रकृशतगिुवलव घेर्नु जवतो. "असतो िव 

सतगिय" अथवात अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे यव आधवरवर्र 

जीर्नप्रर्वस "अितृत्र्वय कल्पते" असव असवर्व ह ेयेथे अशभप्रते 

आह.े यवच प्रर्वसवचे ज्ञवन र् िवस्त्र भगर्दगीतव ्पि करीत आहे.  

ज्ञवनां जे्ञयां ज्ञवनगम्यां हृदी सर्ा्य शर्शष्ठति।्(१५-१७) 

इशत िेत्ां तथव ज्ञवनां जे्ञयां च उक्तां  सिवसतः। 

िद ्भक्त एतद ्शर्ज्ञवय िद ्भवर्वय उपपद्यते।।(१५-१८) 

 

ईश्वरज्ञवनवचे िहत्र् : 

१. िनषु्ट्यवचव व्यशक्तगत जीर्नशर्कवस- 

िनषु्ट्यजीर्नवत सखु हरे् असते. पि दःुखी होिेही यवच 

सखुदःुखवचव भवग असतो. सखुी म्हिजे बशुद्धची श्थरतव र् दःुखी 

होिे म्हिजे बशुद्धची अश्थरतव, िनवची चांचलतव यवच आधवरवर्र 

Higher State of mind/Higher 

Consciousness/शनत्यसत्र््थो, श्रेष्ठ परुुर्षवांचव िवगा भगर्दगीतव 

सवांगत आह.े  

 



यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

दःुखी होिे ही श्थशत अिवश्वतवलव attach असल्यविळेु असते. 

िनवची प्रसन्सनतव यविळेु नि होते. यवचिळेु Transformation 

चव सांदिे आलेलव आह.े  

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

 

िवस्त्र : 

स शनयम्यइांशद्रयग्रविां सर्ात् सिबदु्धयः। 

ते प्रवप्नरु्शन्सत िविेर् सर्ाभतूहीते रतवः।(१२-४) 

अव्यक्त ईश्वरवलव आसक्त असिे, दहेधवरी िनषु्ट्यवलव क्लेिदवयी र् 

कशठि प्रयवसवने सवध्य होते. पि किवाद्ववरे ईश्वरवची(अनन्सय) भशक्त, 

किायोग यव िवस्त्रवद्ववरे भशक्त सवध्य होते.  

ये त ुसर्वाशि किवाशि ियी सांन्सय्य ित्परवः। 

अनन्सयेनैर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।।(१२-६) 

 

२. शर्श्वसांचलन : 



"सर्ाभतूशहते रतः " हव िब्द "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च " 

हव सांदिे दतेो. यवनसुवर : 

अ. चवांगलेपिवलव, चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव(पररत्विवय सवधनुवि)् 

सांरिि, प्रोत्सवहन दिार्ीत आह.े चवांगलेपिव, ्र्वतांत्र्य, सखुिवांती 

आत्म्यवचव िलूभतू भवर् आह.े ्र्वतांत्र्य िलूभतू पे्ररिव असे 

आपि ऐकतो. चवांगलेपिव दबुालतव िवली तर चवांगलेपिव चवलत 

नवही अथवात survivalसवठी unfit असते असे आपि ऐकतो. 

र्व्तर्वत चवांगलेपिव िशक्त होिे यवसवठी भगर्तगीतेत 

धिा्थवपनव यव सांदभवात "पररत्विवय सवधनुवि ्" असव हते ु्पि 

केलव आह.े  

 

ब. िनषु्ट्यवचे कवया त्यवचव योगिेि चवलशर्ते. यवच कवयवाद्ववरे 

शर्शर्ध सिहुकल्यवि तसेच सशृिचिप्रर्तानवस सहकवया करिे र् 

असव सिन्सर्य सवधिे यव सांदभवात "धिा्थवपनव" यव िब्दवचे 

प्रयोजन केले आह.े  

 

 

सवर : 

सशृिचिप्रर्तान यव सांदभवात यव शर्श्ववत परवशश्रत (Economy of 

parasite), व्यवर्हवररक (Economy of enterprise), 



सिहुहीतप्रधवन (Economy of gregation) र् जगतहीतप्रधवन 

(Economy of permanance) अिव शर्शर्ध व्यर््थव र् 

त्यवनसुवर सां्कृशत आढळते.  

 

जगतहीतप्रधवन सिवजव्यर््थव िवश्वत सिवजव्यर््थव ठरत.े 

सिृीचि ईश्वरवचे सांचलन जविले तर सिृीचिवलव सहवय्यक 

ठरिवरी जगतहीतप्रधवन व्यर््थव शनिवाि करिे ही सांकल्पनव 

आह.े आपि योगिेिवसवठी कवया करतो, पि यवच कवयवाचव सांबांध 

सिहु शर्कवस, सिवजशर्कवस, सशृिसांचलन यवचेिी असतो. हवच 

सिन्सर्य सवधण्यवसवठी "धिा् थवपनव" ही सांकल्पनव आलेली 

आह.े अथवात यवप्रिविे ईश्वरवची भशूिकव justify होते.  

 

"The goal of life is to make your heartbeat match the 

beat of the universe, to match your nature with 

Nature. " 

Joseph Campbell- 

 

 ******** 

  



 (१५-१०) 

************************* 

उत्िविन्सतां श्थतां र्वअशप भु् जवनां र्व गिुवशन्सर्ति ्। 

शर्िढूव न अनपुश्यशन्सत पश्यशन्सत ज्ञवनचिरु्षः।। 

************************* 

१५. १० : 

"शर्िढूव न अनपुश्यशन्सत पश्यशन्सत ज्ञवनचिरु्षः" 

(Trained eyes of knowledge) 

 

िनषु्ट्यवचे जीर्न त्यवच्यव आत्िोद्धवरवचे सवधन आह ेहव 

भगर्तगीतेचव िहत्र्वचव सांदिे आह.े यवसवठी आत्िोद्धवरवचे 

तत्र्ज्ञवन (Process of liberation बांधन-िोि) भगर्तगीतव 

सवांगत आह.े  

 

"उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्" 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत व्यर्हवर असतो. यवांत व्यर्हवरशसशद्धसवठी किा 

सवधन असते. आत्िोद्धवरवसवठी यवच कवयवालव सवधन केले आहे. 

अथवात व्यर्हवरिवगा(सकवि किा) आत्िोद्धवरवसवठी "अितृत्र्वय 



कल्पते" (शनष्ट्कवि कवया) यव Standard िवगवात Transform 

होतो.  

 

आत्िोद्धवर यवच सांदभवात िरीरयांत्वतील िरीर र् जीर्ांत 

तत्र्(प्रवितत्र्) यव दोन भवगवचे ज्ञवनशर्ज्ञवन (प्रकृशत-परुुर्ष) 

/िशुक्तचे तत्र्ज्ञवन Process of Liberation (िेत्-िेत्ज्ञ) 

भगर्तगीतव सवांगते.  

िेत्िेत्ज्ञ योः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव। 

भतूप्रकृशतिोिां च ये शर्दःु यवशन्सतां ते परि ्।।(१३-३५) 

 

आत्िव यव सांदभवातील ज्ञवनवने िरीरवतील प्रवितत्र्वचे आर्वगिन 

(उत्िविन्सतां), िरीरवत असि(ेश्थतां), प्रकृशतगिुवचव भोग 

(भु् जवनां), प्रकृशतगिुवचे अशधपत्य (गिुवशन्सर्ति)् ज्ञवनचिनेु 

जवित असतो.  

 

ज्ञवनवने दृशि शिळते. Perception बदलते. यवसवठी ज्ञवनचि ुहव 

िब्द र्वपरलेलव आह.े  

Illusion is a physical phenomenon, delusion (False 

belief)pertains to the mental aspect.  



 

यव ज्ञवनवने िनषु्ट्यवची जीर्नवकडे पवहण्यवची पयवायवने शर्श्ववकडे 

पवहण्यवची दृशि शिळते. कतवा र् अकतवा यवबवबत शनशित ज्ञवन 

होते.  

 

यः पश्यशत तथव आत्िवनि ्अकतवारि ्स पश्यशत।।(१३-२९) 

न अन्सयां गिुेभ्यः कतवारां यदव द्रिव अनपुश्यशत।(१४-१९) 

 

उत्िविन्सतां श्थतां र्व अशप भु् जवनां र्व गिुवशन्सर्ति ्। 

शर्िढूव न अनपुश्यशन्सत पश्यशन्सत ज्ञवनचिरु्षः।।(१५-१०) 

 

सवर : अजुानवलव ईश्वरवचे शदव्य शर्श्वरुप पवहण्यवसवठी शदव्यदृशि 

शिळवली. िनषु्ट्यवलव र्तािवनवतील सत्य श्थशत जविनु घेण्यवसवठी 

" ज्ञवनचि"ु भगर्तगीतेने उपलब्ध करुन शदले.  

 

 ****** 

  



 (१५-१५) 

************************* 

सर्ा्य च अहां हृशद सांशन्सनशर्िो 

 ित्तः ्िशृतः ज्ञवनां अपोहनां च। 

************************* 

 

(१५-१५) : 

"सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्ष्ठो" 

(जीर्नवचव रवजिवगा) 

 

धिा : 

धिािेत्वत "जे कव रांजले त्यवसी म्हिे जो आपलेु अथवात रै्ष्ट्िर् 

जन तो तेिेरे कशहये, जो पीड परवई जविेरे" यवप्रिविे 

सत्कवयवासवठी Motivation सिवजवत आपि ऐकत असतो. र् 

आिपीडेने व्यशथत िवलेलव अजुान म्हिनूच कसव र्वगतो, ह े

भगर्दगीतेची सरुुर्वत आह.े  

 



 दःुख होिवर म्हिनू यदु्ध न करिे हव शनिाय असतो ह ेर्व्तर् 

असते. पि यवलव " ्र्वथा(लोभ) vs धिवाचरि" असव रांग दतेो. 

सिवजवत अिव भवष्ट्यवांिी आपली चवांगली ओळख असते.  

 

िनवतील भवर्शर्श्व आपि ्र्तःच जवित असतो. भवर्नवांचे 

नैसशगाक व्यर््थवपन सखुवसवठी असते. दःुख िवले तर सखुवसवठी 

िनषु्ट्य alternate option घतेो. अजुानवने हचे केले. "यदु्ध करिे 

हव ्र्वथा आह ेर् न करिे ह ेधिवाचरि आह"े ह ेशसद्ध करण्यवसवठी 

ज्ञवन बोलतो.  

 

“Light can only be understood with the wisdom of 

darkness.  

 

अजुानवच्यव भवष्ट्यवर्र श्रीकृष्ट्िवची प्रशतशियव होती,  

-धिवाचरि करिवर् यवलव ह ेर्तान अिोभशनय आह.े ्र्गा र् कीशता 

दोन्सहीलव िकुिवर.  

 

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरि ्अजुान।(२-२) 

 



अजुान सत्य श्र्कवरतो. धिवाचरिवची तयवरी दिार्तो. पि ज्यव 

कवयवाचव पररिवि िोक आह,े ते कवया िी करिवर नवही असे 

म्हिनू रथवखवली उतरतो. येथे एक प्रश्न असतो धिवाचरिवचव र् 

दसुरव असतो िोकिशुक्तचव.  

 

भगर्दगीतेने दोन्सही प्रश्नवचे उत्तर सवध्य केले आहे. र् हे ज्ञवन 

भवर्नवांचे ज्ञवनशर्ज्ञवनयकु्त व्यर््थवपन ठरते..  

तसेच जग ज्यव धिवाचव िोध घेत आह े"आत्िनो िोिवथा 

जगतशहतवय च"यवचे उत्तर भगर्दगीतव आह.े जगवतील यरु्वशपढी 

ज्यव नव्यव िवांशतच्यव िोधवत आह,े त्यव "आध्यवशत्िक िवांशत " 

ची ज्योत भगर्दगीतेने तेर्त ठेर्ली आह.े  

 

तत्र्ज्ञ रवॅॅबटा ग्रीन इांगरसॉल म्हितो,  

In our era, the road to holiness necessarily passes 

through the world of action.  

 

 

सत्सांग (Shrikrishna-As the best Motivator)  

 



िनषु्ट्यवलव शर्कवसिवगवार्र चवलण्यवस प्रर्तृ्त करिवरे भवष्ट्य अिी 

भगर्दगीतेची एक ओळख ठरते.  

 

श्रीकृष्ट्िवलव अजुानवचे अज्ञवन आढळले. त्यवचे अज्ञवन दिाशर्तवांनव 

अजुानवचव उदे्वग होईल असे भवष्ट्य श्रीकृष्ट्ि करीत नवही. "उच्च 

िनषु्ट्यवलव अिोभशनय" ही भवर्षव र्वपरुन "तिुी पवत्तव उच्च 

िनषु्ट्यवची आह"े हव सांदिे अजुानवलव शिळतो. शर्कवसवलव प्रेरक 

ठरिवरे भवष्ट्य सकवरवत्िक हर्े. हीत करिवरे सत्य पि उद्वेग होिवर 

नवही असे भवष्ट्य र्वांड्गिय तप असतो.  

 

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयहीतां च यत ्। 

्र्वध्यवय अभ्यसनां च एर् र्वांड्गियां तप उच्यते।।(१७-१५) 

 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलवही दःुखवर्र उपवय करिे जिले नवही तर त्यवचे 

behavior नकवरवत्िक आपोआपच होते, म्हिनु भगर्दगीतव 

नकवरघांटव र्वजशर्िवरे भवष्ट्य (Negativity) करीत नवही. र्रच्यव 

पवयरीर्र नेिवरेच भवष्ट्य करत.े  

 

 Negativity िळेुच िनषु्ट्य शनशककय होतो शकां र्व चकुीचे कवया 

करतो. र्रुन आपल्यव भशूिकेचे ज्ञवनी सिजनु सिथान करतो. 



अथवात अज्ञवनी असनुही ज्ञवनी सिजतो. हव अहांकवर असतो. 

भगर्दगीतव अज्ञवनवलव ज्ञवनवने replace करण्यवचे िवस्त्र ठरते.  

"ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्" 

 

जो अहांकवर िनषु्ट्यवलव अज्ञवनवच्यव अांधवरकोठडीत डवांबनु ठेर्तो, 

त्यवच अहांकवरवचे Replacement ईश्वर (ज्ञवन) आह ेयवची फक्त 

जविीर् भगर्दगीतव करुन दतेे.  

 

* अध्यवत्ि : 

 

सर्ा्य च अहां हृशद सांशन्सनशर्िो 

 ित्तः ्िशृतः ज्ञवनां अपोहनां च।(१५-१५) 

िनषु्ट्यवतील जीशर्त तत्र् ज्यव रह्यिय िशक्तचव अांि आह,े त्यव 

िशक्तची(ईश्वर, परुुर्षोत्ति) ओळख भगर्दगीतव करुन दतेे. यव 

जीशर्त तत्र्वचव रवजिवगा त्यवच ईश्वरवचे धविवत जवतो. यव 

रवजिवगवाची (अितृांगिय)ओळख होते. यव रवजिवगवार्र 

जीर्नप्रर्वस होिे म्हिजेच ईश्वरविी नवते जोडिे असते.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 



िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिव यवच ईश्वरविी(भशक्तद्ववरव)नवते जोडण्यवस 

त्यवलव पवत् करते. यविळेु ्र्तःर्र, शर्श्ववस असतो. ्र्तःची सिु 

िशक्त जवितो . यविळेु आत्िशर्श्ववस असतो. त्यवचव जीर्निवगा 

(अितृांगिय) रवजिवगवार्र चवल ूअसतो. यविळेु शर्श्ववसवने 

िवगाििि होते. कवयवाचव शनिय दृढ असतो. कवया सिपाि र्शृत्तने 

घडते. (अथवात यव िवगवात भशक्त घडते. ) 

 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्त दःुख आह ेयवची त्यवलव जवि असते. पि 

ह ेदःुख त्यवलव हवरर्त नवही. दःुखी िनविळेु जीर्नवचव प्रर्वस 

(अितृांगिय) रवजिवगवार्र होत नवही. दःुखविी deal करण्यवचे 

िवस्त्र तो जवितो. यवच िवस्त्रवची ओळख भगर्दगीतव करुन दतेे. 

जीर्नवचव रथ रवजिवगवार्र यणे्यवसवठीच यव िवस्त्रवचव उपयोग 

होतो. र् दःुख िहवन कवयवाची सांशध ठरते.  

 

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः। 

तत् श्री: शर्जयो भशूतः धरृ्वः नीशतः िशतिाि।।(१८-७८) 

 

िनषु्ट्यवलव रै्भर्, यि, िशक्त शिळर्नू दिेवरव नीशतचव िवगा केर्ळ 

हवच आह.े  

 



 ********** 

१५-१५) : 

"ित्तः ्िशृतः ज्ञवनां अपोहनां च" 

 

िनषु्ट्यजन्सिवलव बशुद्धची िहवन दिे प्रवि आह.े ्र्तःच्यव बशुद्धचव 

र्वपर करुनच िनषु्ट्य जीर्नशर्कवस सवधत असतो. अथवात बशुद्धचव 

र्वपर कसव करतो यवर्र त्यवचव शर्कवस अर्लांबनु असतो. यवच 

सांदभवात बशुद्धची चवचिी होण्यवसवठी I. Q, E. Q, A. Q, S. Q 

(Intellegent, Emotional, Adverse, Spiritual 

quotients) अिव शर्शर्ध िवपवचव उल्लखे र्तािवनवत होत आह.े  

 

भगर्दगीतव बशुद्धभ्रि, बशुद्धनवि र् त्यवची कवरिे, श्थर बशुद्ध 

यवर्र भवष्ट्य करते. बशुद्धचव सांबांध ्िशृत, ज्ञवन, कतृात्र् (किा), सखु 

(श्थरबशुद्ध) यवचेिी येतो. सखुी होिे म्हिजे श्थतप्रज्ञ असिे यव 

सांदभवात "त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव" हव िब्दप्रयोग आह.े  

 

अडचिीच्यव रे्ळेसही शर्कवससांशध दवर ठोठवर्ते. पि 

अडचिीिळेु बशुद्धभ्रि िवलव शक शनिाय घेण्यवची िितव नि होते. 

अिव रे्ळी ज्ञवनवची गरज असते. अजुान यदु्धिेत्वर्र दःुखी िवलव 

असतव "भ्रितीर् च िे िनः " हव िब्दप्रयोग करतो. अथवात येथे 



्िशृत नि होते, आपल्यवच कवयवार्र सांिय उत्पन्सन होतो. 

भगर्दगीतेतील ज्ञवन ऐकल्यवर्र िेर्टी अजुान म्हितो, 

्िशृतलाब्ध्र्व, गतसांदहेः अथवात गेलेली ्िशृत प्रवि िवली र् सांिय 

नि िवलव.  

 

जसव सयूा शर्श्ववलव प्रकविीत करतो र् यवच प्रकविवत र््त ुशदसते, 

डोळे पवहु िकतवत. प्रकवि नसेल तर डोळे असनुही पवहु िकत 

नवही. यवचप्रिविे िरीरवत हृदय्थवनी ईश्वर आहे. जो सांपुिा 

िरीरवलव प्रकविीत करतो. ्िशृत, ज्ञवन, ज्ञवनवद्ववरे सांियशनर्वरि 

होते.  

 

यथव प्रकवियशत एकः कृत््नां लोकां  इिां रशर्ः। 

िेत्ां िेत्ी तथव कृत््नां प्रकवियशत भवरत।।(१३. ३३) 

 

सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्ष्ठो 

 ित्तः ्िशृतः ज्ञवनां अपोहनां च।(१५-१५) 

 

यव सर्वांचव सवर हवच आह ेशक, बशुद्धभ्रि िवलव असतव जिी डोळे 

असनुही अांधवरवत र््त ुशदसत नवही. तिी अर््थव होते. तर 



जीर्नवत ईश्वरवचव आश्रय प्रकविवची भशूिकव बजवर्ते. यवच 

सांदभवात ्र्तःची बशुद्ध र्वपरिे यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय र् 

त्यवद्ववरव आत्िर्ि अर््थव िहत्र्वची आहे.  

तवशन सर्वािी सांयम्य यकु्त आसीत ित्परः। 

र्िे शह य्य इांशद्रयवशि त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।।(२-६१) 

 

यवच अर््थेसवठी "बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य िशच्चत्तः सततां भर् " 

(१८-५७) हव भगर्दगीतेचव सांदिे आह.े  

 

"As far as we can discern, the sole purpose of 

human existence is to kindle a light in the darkness 

of mere being. " 

-Carl Jung 

 

 ********** 

  

  



(१५-१६) 

************************* 

द्वौ इिौ परुुर्षौ लोके िरः च अिर एर् च। 

िरः सर्वाशि भतूवशन कूट्थोअिर उच्यते।। 

************************* 

 

 

१५. १६/१: 

"द्वौ इिौ परुुर्षौ लोके िरः च अिर एर् च" 

(अखांड शर्कवस म्हिजचे आत्िोन्सनशत) 

 

आधशुनक यगु शर्कवसवचे आह,े शर्ज्ञवनवचे आह.े र् ईश्वर, 

अध्यवत्ि यव िब्दवांचव सांदिे यव कशथत भौशतक शर्कवसवत 

अडथळव करते हव कवांही लोकवांचव सिज बनतो. Known 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवत(अथवात पविवत्य) अध्यवत्ि, ईश्वर बसत नवही असव 

हव र्वद असतो. अध्यवत्ि, ईश्वर Known ज्ञवनशर्ज्ञवनवचवच 

(प्रकृशत-परुुर्ष)भवग आह ेह ेभगर्तगीतव ्पि करते. र् ज्ञवन जगी 

सर्ाश्रेष्ठ आह,े हव सांदिे जगवलव शदलव आह.े र् िनषु्ट्यवच्यव योग्य-



अयोग्य यव भशूिकेसांदभवात ज्ञवनी-अज्ञवनी यव शर्भवगिीलव िहत्र् 

शदले आह.े  

 

सिवजवत ईश्वर यव िब्दवची ओळख र्ेगर्ेगळी असते. 

भगर्तगीतेत जीशर्त तत्र् र् शर्श्वतत्र् यवांचे connection ईश्वर 

यव िब्दवने व्यक्त होते. अशनत्य िरररवच्यव प्रर्वसवलव ियवादव आहे, 

र् शजशर्त तत्र्वतील (िवश्वत) आत्म्यवचव प्रर्वस शनरांतर असतो. 

जीशर्त तत्र्( आत्िव) परिवत्म्यविी शिलन करिवरव प्रर्वसी आह,े 

ह ेरह्य जीर्नवचे ज्ञवन यव सांदभवात येथे ्पि होते.  

 

द्वौ इिौ परुुर्षौ लोके िरः च अिर एर् च। 

िरः सर्वाशि भतूवशन कूट्थोअिर उच्यते।।(१५-१६) 

 

* प्रकृशत (िर) vs ईश्वर (अिर) 

जीर्न कसे आह?ेदःुखद शक सखुद ्?हव शर्चवर िनषु्ट्यवलव येतोच. 

ज्यव ििी अजुानवलव जीर्न दःुखद र्वटले, त्यवने shortcut 

र्वपरलव. आपल्यव अज्ञवनी भशूिकेलव ज्ञवनी सांबोधतो!यव शबांदरु्रच 

भगर्तगीतव सरुु िवली. यवत ईश्वर, अध्यवत्ि यव िब्दवांचव उल्लेख 

आह.े  

 



 िेर्टी श्रीकृष्ट्ि शनर्ड करण्यवसवठी Option दतेवत. अहांकवरवचव 

आश्रय(प्रकृशत, िर) शक ईश्वरिरि (परुुर्ष, अिर)? 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य...  

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

 

िनषु्ट्य दःुखी होतो, तेंव्हव अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु 

अज्ञवनी भशूिकेलव ज्ञवनी सिजतो. म्हिनु यव प्रर्वसवचे रह्य 

जविनु प्रर्वसवत ईश्वरवचव आश्रय करिे र् "अितृां गिय"यव 

रवजिवगवार्र प्रर्वस करिे. यव प्रर्वसवचे रह्य भगर्तगीतते ्पि 

केले. ज्यविळेु जीर्न सखुद(दःुखिकु्त) होईल. हव िवगा 

्र्वतांत्र्यवचव असतो, ज्यवलव िोिवकवांशि म्हटले.  

 

जीर्निवगवाच्यव यवच तत्र्वलव भगर्तगीतेने सर्ा्थळी, सर्ाकवळी 

उपयोगवत येईल असे व्यवपक रुप शदले आह.े  

 

* Automatic Thinking(Lower Consciousness) vs. 

Conscious thinking (Higher consciousness) 

 



िनषु्ट्यवलव जीर्नवत सखुी व्हवयचे असते. र् त्यवचसवठी 

जीर्नयवत्व Automaticसरुु असते. भौशतक शर्कवस िनषु्ट्यवलव 

हर्व असतो, पि यवच प्रर्वसवत अपयि, दःुख, सांिय येतो. र् 

िनषु्ट्य दःुख टवळण्यवसवठी जी शनर्ड करतो, त्यवचे सिथान करतो. 

ह ेसर्ा automatic सरुु असत.े  

 

अजुान दःुख टवळण्यवसवठी शनशककय रवहण्यवची शनर्ड करतो र् यव 

भशूिकेलव ज्ञवनी भशूिकव शसद्ध करण्यवचव प्रयत्न करतो. ह े

Conditioned mindsetद्ववरव automatic thinking असते, 

Conscious thinking नसते.  

 

भगर्तगीतव यवच श्थशतचे दिान करुन दतेे र् Automatic vs 

Conscious thinking चे ज्ञवन करुन दतेे. Conscious 

thinking सवठी ज्ञवनवचव आश्रय आर्श्यक असतो. जीर्निवगवात 

ज्ञवनवसवठी "ईश्वरवचव आश्रय" यव िब्दवचे प्रयोजन आहे. म्हिनू 

Conscious thinking सवठी ज्ञवनवचव आश्रय करण्यवसवठी 

ईश्वरवचव आश्रय ्पि होतो.  

 

*जीर्नयवते्त िरीरयांत्िव ईश्वर यव िवश्वत तत्र्वने सांचवशलत 

असते.  



ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतिशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

जीर्नशर्कवसवत िरीर आत्िशर्कवसवलव सहकवया करते, शकां र्व 

आत्ितत्र् भौशतक शर्कवसवसवठी सहकवया करते. जेंव्हव जीर्नरथ 

शर्कवसिवगवार्र असतो, तेंव्हव िनषु्ट्य ्र्तःचव शित् असतो.  

 

उद्धरेत ्आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत ्। 

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।।(६-५) 

 

सवर : 

"ईश्वरवचव आश्रय जीर्नशर्कवसवसवठी आह,े शर्कवस 

थवांबशर्ण्यवसवठी नवही . यवउलट थवांबलेलव शर्कवसरथ सरुु 

करण्यवसवठी आह.े यवचवच अथा िनषु्ट्यवचव जीर्नरथ 

शर्कवसिवगवार्र असवर्व हवच भगर्तगीतेचव सांदिे आह े

***** 

(१५-१६)/२: 

"िरः सर्वाशि भतूवशन कूट्थो अिर उच्यते" 

(अिवश्वत vs. िवश्वत;अिवांशत vs शर्कवस) 



 

 

यव शर्श्ववत अिवश्वत(िर) र् िवश्वत(अिर) ह ेशर्श्ववचे दोनच भवग 

िहत्र्वचे आह.े अिवश्वत ही प्रकृशत र् िवश्वत ईश्वर( परुुर्ष-

परुुर्षोत्ति) यव अन्सर्ये सशृिचे सजृन होते. हचे अिवश्वत र् िवश्वत 

तत्र् जीर्नशर्कवसवच्यव तत्र्ज्ञवनवत भगर्तगीतेने र्वपरले आहे.  

द्वौ इिौ परुुर्षौ लोके िरः च अिर एर् च। 

िरः सर्वाशि भतूवशन कूट्थो अिर उच्यते।।(१५-१६) 

 

अिवश्वत िरीरवचव प्रर्वस िवश्वतवकडे आह ेह ेजीर्नवचे रह्य 

भगर्तगीतव सवांगते. अिवश्वत म्हिजे तवत्परुते, बदलिवरे. 

िनषु्ट्यवचे सखुदःुख, िरीर बदलिवरी अर््थव आह.े प्रकृशत 

अिवश्वत(िर) र् ईश्वर िवश्वत(अिर) हवच आधवर जीर्नवचव 

िवश्वत शर्कवसिवगा यवसवठी भगर्तगीतेने र्वपरलव आहे.  

 

र्तािवनवतील िवांशत: 

िनषु्ट्यवच्यव सखुवच्यव सांकल्पनव अिवश्वत(भोगैश्वया) असल्यविळेु 

अभवर् आलव असतव अिवांत होतो, शर्चशलत होतो. जस ेपविी 

श्थर असते तेंव्हव ्र्च्छ शदसते, खडव टवकलव, गवळ असेल तर 

र्र येिवरच. तसेच िनषु्ट्यवची सखुदःुखवची श्थशत असते.  



 

िनषु्ट्यवलव सखु हरे्, सिवधवन हरे्. यवनसुवर त्यवचव जीर्नप्रर्वस 

असतो. दःुख आले, अिवांशत आली शक िवांशत िोधतो. अजुान 

शनयतकवया Execute करण्यवसवठी सज्ज िवलव असतवच दःुखी 

होतो, अिवांत होतो. "लोभविळेुच आपि कवया करीत आहो" 

असव शिक्कव आपल्यव शनयतकवयवार्र लवर्तो. अथवात ह ेघोरकवया 

टवळले तर सांभवव्य दःुखवपवसनु आपली सटुकव होईल र् िवांशत 

भांग होिवर नवही . म्हिनु "दःुखी रवहुन, पवपी ठरुन जगण्यवपेिव 

सिवधवनवने ितृ्य ुयेिे श्रये्कर आह.े "असे त्यवचे Judgement 

असते.  

 

िनषु्ट्य सिवधवनी असवर्व, चांचलतव नसवर्ी म्हिनु शनशककयतव 

पसांत करिे हवच िवगा अजुानवची पसांती असते. सवधवरितः 

कवयवािळेु अपेशित यि शिळवरे् ही िनषु्ट्यवची इच्छव असते. तर 

कवया टवळतवांनव अजुान म्हितो, "न कवांिे शर्जयां कृष्ट्ि" अथवात 

सखुवसवठी यव कवयवातनु यि शिळवर्े ही िविी इच्छव नवही.  

 

भगर्तगीतव यवच िदु्यवर्र शनशककयतव vs शर्कवस;सांन्सयवस vs योग 

यव शर्र्षयवर्र प्रकवि टवकते.  

 



१. शनशककयतव vs शर्कवस 

कवया कवम्य आहते अथवात व्यवर्हवररक कवयवात सकवि 

िवनशसकतव असते म्हिनु कवयवाचव सांन्सयवस घिेवरे असतवत. 

लोकवांिध्ये "शर्कवसवसवठी किा" हव आदिा रहवर्व, त्यवांचव 

बशुद्धभेद होर् ुनये म्हिनु सिवजवत, सिहुवत ज्यवांनव श्रेष्ठ असे 

लेबल लवगते अिव श्रेष्ठवांनवही(अनवसक्त) किा(आदिवासवठी) 

आर्श्यक आह.े  

 

अ. किवाद्ववरे भोगैश्वयाप्रवशि, यि शिळिे ही व्यवर्हवररक भशूिकव 

असते. तर कवयवाद्ववरे योग/ईश्वरभशक्त हव िवश्वत शर्कवसिवगा 

असतो. िनषु्ट्य शनत्य शर्कवसिवगवार्र असवर्व यवसवठी िवश्वत 

शर्कवसिवगवाचे जीर्नवत प्रयोजन आह.े  

 

ब. व्यवर्हवररक िवगा र् िवश्वत शर्कवसिवगा यवांत कवया Common 

असते, सवधन असते. िवश्वत शर्कवसवच्यव िवगवार्र शर्चशलत होत 

नवही. कवयवाचव एकशनिय असतो.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 



क. यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय असतो. व्यवर्हवररक शनयतकवया 

्र्धिवात Transform होते. व्यर्हवरवतील शनिायअशधकवर 

कवयवाचव शनिय करण्यवसवठी र्वपरतो. एकशनियविळेु शनष्ट्कवि 

कवया घडते. चांचलत्र्विळेु शनिय होण्यवस बवधव येते म्हिनु 

भगर्तगीतव बशुद्धयोगवलव highlight करते. ज्यविळेु जीर्नयवत्व 

िवश्वत शर्कवसिवगवार्र असते. कवयवाद्ववरे योग ह ेकवयाकौिल्य 

सवध्य होते.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

ड. कवयवाद्ववरे नैष्ट्किाशसशद्ध म्हिजेच किासांन्सयवस 

नैष्ट्किाशसशद्धां परिवां सांन्सयवसेन अशधगच्छशत।(१८-४९) 

 

 

२.. सांन्सयवस शक योग ?यवांत िवझ्यवसवठी कवय श्रेय्कर रवहील?हव 

अजुानवचव प्रश्न असतो. (५-१) 

 

अिवांत असिे, (दःुखवने, भयवने )शर्चशलत होिे ही िवनशसक 

दबुालतव असते. योग म्हिजे दःुखवन्सत अिी शनशित व्यवख्यव 

भगर्तगीतव करते. जीर्नशर्कवस यव सांदभवात िवनशसक दबुालतेर्र 

शर्जय शिळशर्िे अपेशित असते.  



 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योगसांशज्ञति ्।(६-२३) 

यु् जनैर् सदव आत्िवनां योगी शनयतिवनसः।(६-१५) 

यु् जनैर् सदव आत्िवनां योगी शर्गतकल्िर्षः। 

सखुेन ब्रह्मसां्पिां अत्यांतां सखुां अश्नतुे।।(६-२८) 

 

"The search for something permanent is one of the 

deepest of the instincts leading men to philosophy. " 

-Bertrand Russell,  

 

 

 ****** 

  



(१५-१७) 

************************* 

उत्तिः परुुर्षः त ुअन्सयः परिवत्िव इशत उदवहृतः। 

यो लोकत्यि ्आशर्श्य शबभशता अव्यय ईश्वर।। 

************************* 

 

(१५-१७)/१: 

"उत्तिः परुुर्षः त ुअन्सयः परिवत्िव इशत उदवहृतः" 

(आत्िव-परिवत्िव/ God connection) 

 

*ज्ञवनी: 

"ईश्वर "ही सांकल्पनव भगर्तगीतेत बवहरेुन आयवत िवलेली नवही, 

प्रकृशततील गिु (सत, रज, ति) र् परुुर्ष (िर र् अिर), परुुर्ष-

परुुर्षोत्ति यवप्रिविे ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ईश्वर ही सांकल्पनव ्पि होते.  

 

सर्ा्य च अहां हृदी सांशनशर्िो।(१५-१५) 

िरः सर्वाशि भतूवशन कुट्थो अिर उच्यते।(१५-१६) 

उत्तिः परुुर्षः त ुअन्सयः परिवत्िव इशत उदवहृतः। 

यो लोकत्यि ्आशर्श्य शबभशता अव्यय ईश्वर।। 



(१५-१७) 

 

ज्यव ईश्वरवचव अांि िनषु्ट्यवच्यव जीशर्त तत्र्वत (आत्िव) 

शर्रवजिवन आह,े यवच तत्र्वची Energy तजे, प्रकवि, र्ैश्ववनर 

अिी र्शिात केलेली आह.े  

अहां रै्श्ववनरो भतू्र्व प्रवशििवि ्दहेि ्आशश्रतः।(१५-१४) 

 

यवप्रिविे ्र्तःचे जीर्न, शर्श्व यवांचे नवते ईश्वर यव सांदभवात आत्िव-

परिवत्िव, परुुर्ष-परुुर्षोत्ति यवद्ववरे ्पि िवलेली आह.े र् त्यवचव हते ु

िनषु्ट्यशर्कवसवचव िवश्वत िवगा (Standard path) जवििे हवच 

आह.े यवच आधवरवर्र ज्ञवन, किा, भशक्त यव सांदभवात शर्कवसवचव 

िवश्वत िवगा "(अ-)सतो िव सतगिय";"(ि-ृ)त्योिवां 

अितृांगिय";(त-)िसो िव ज्योशतगािय" यवद्ववरे (हव अितृिवगा ) 

्पि होतो. यव िवगवालव "अितृत्र्वय कल्पते" असे भगर्तगीतव 

सांबोधते (२-१५).  

 

 "अितृत्र्वय कल्पते"हव िवगा हव जगवतील कोित्यवही 

व्यशक्तसवठी जीर्नशर्कवसवचव Standard िवगा(Mode of 

progress, ज्ञवनी, सत) ठरतो. यव िवगवात किा हचे (शर्कवसवचे) 

सवधन असते. किवासवठी ज्ञवन र् किवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि हव 



शर्कवसिवगवाचव "ज्ञवनी" यव सांदभवातील शसद्धवांत आह.े येथे ईश्वर र् 

ज्ञवन यवांचे नवते (ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत) ्पि होते. अथवात ईश्वरवचव 

आश्रय(िवि अनु् िर) ज्ञवनवचव आश्रय असतो हचे भगर्तगीतेलव 

अशभप्रते आह.े  

  

(योगसांन्सय्त किवािि ्)ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि।्(४-४१) 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

अथवात िनषु्ट्यवने शनत्य शर्कवसिवगवार्र असवरे् ह ेभगर्तगीतेलव 

अशभप्रते आह.े यव सांदभवात र्तािवनवतील सकवरवत्िक Attitude 

जविनु घिेे आर्श्यक आह.े  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

 

*सकवरवत्िक Attitude: 

शनत्य शर्कवसिवगवार्र असिवरव "ज्ञवनी" असतो, ्र्तःचव बांध ु

असतो, शर्चशलत होत नवही. तर शर्चशलत िवलव असतव िनषु्ट्य 

शर्कवसिवगवार्रुन घसरतो. ्र्तःच ्र्तःचव ित् ुठरतो. अजुानवलव 

यवच शर्कवसिवगवाचे अज्ञवन असते. ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी 

शनशककयतेचे सिथान करतो र् ज्ञवन र्वपरतो. अथवात प्रत्यिवत 



शर्कवसिवगवार्रुन घसरतो तरी "ज्ञवनी" सिजनुच भवष्ट्य करतो. 

म्हिनु ज्ञवनी कोि?हव प्रश्न येतो.  

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

जीर्नवत ितृ्य ुअसतो, त्यवसवठी प्रयत्न करवर्े(लढवर्)े लवगत 

नवही. तसेच दःुख असते, अडचिी असतवत, त्यवसवठी र्गेळे 

प्रयत्न (लढव)नसतवत. प्रयत्न सकवरवत्िक जगण्यवसवठी असतवत. 

अथवात हवच (दःुखी vs सखुी, नकवरवत्िक vs सकवरवत्िक)लढव 

असतो. दःुखी रवहुन शनरवि िनवने जगिे शक उत्सवहवने जगिे ?ही 

शनर्ड जगण्यवसवठी आपिच करीत असतो.  

 

शनत्य शर्कवसवचे Attitude सकवरवत्िक असते. किा करण्यवस 

शकां र्व करतवांनव उत्सवह असतो. जगवत अिक्य कवांहीही नवही असे 

भवष्ट्य करिे र् त्यवसवठी प्रत्यिवत सकवरवत्िक Attitude बनशर्िे 

यवांत भेद असतो. हवच भेद भगर्तगीतेतनु ्पि होतो.  

 

भवष्ट्य आशि सांर्वद: 

अजुानशर्र्षवदयोगवत (शनशककयतेचे सिथान)्र्तःच्यव 

िनोरांजनवसवठी केलेले Irrelevent भवष्ट्य यवचे दिान होते, 

ज्यविळेु सांर्वद होत नवही. ्र्तःलव योग्य र् सिथा शसद्ध 



करण्यवसवठी ह ेभवष्ट्य असते. यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले 

आह.े अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो, (यदु्ध करिे योग्य कसे?) तेंव्हव 

सांर्वद सरुु होतो.  

 

सिवजवत िी योग्य सिजनुच भवष्ट्य बोलल्यव जवते. सिवजवत 

व्यर्हवर असतो. व्यर्हवरशसशद्धसवठी शकां र्व ्र्तःलव योग्य, सिथा 

शसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलल्यव जवते. ्र्तःच्यव शर्कवसिवगवाचे 

अज्ञवन असलेलव यवच भवष्ट्यवने िोह पवर्तो. अज्ञवनवलव ज्ञवन 

सांबोधतो. ्र्तःच्यव शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन असलेलव आपल्यव 

कवयवाचव शनिय होण्यवसवठी ज्ञवन घेतो, सांर्वद करतो.  

 

सवर: 

ज्ञवनी र् सकवरवत्िक Attitude : 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनी सिजनु भवष्ट्य करिे ही 

सिवजवतील सांर्य असते. तर "ज्ञवनी म्हिजे शर्कवसिवगवार्र 

असलेलव" हचे भगर्तगीतलेव अशभप्रते आहे. यवचसवठी 

सकवरवत्िक Attitude चे जीर्नवत िहत्र् आह ेर् सकवरवत्िक 

Attitude होण्यवसवठी जीर्नवचे ईश्वरविी 

असलेले(Scientific)नवते जविनु घिेे हवच भगर्तगीतचेव सांदिे 

आह.े  



 

"Your attitude, not your aptitude, will determine 

your altitude. " 

Zig Ziglar 

****** 

 

 

(१५-१७)/२: 

"यो लोकत्यि ्आशर्श्य शबभशता अव्यय ईश्वरः" 

(परुुर्षोत्ति-परिवत्िव-ईश्वर) 

 

 

िनषु्ट्यवसवठी दररोजचे व्यवर्हवररक जीर्नच (सांसवर) सत्य असते. 

कुरुिेत्वर्र द:ुखी होिे ह ेअजुानवचे सत्य आह.े द:ुखवपवसनू िकु्त 

होण्यवसवठी त्यवच्यवकडे एकच पयवाय आहे, कवयवापवसनु 

शनर्शृत्त/शनशककयतव. अथवात पळर्वट, तो तीच शनर्डतो आशि 

्र्त: लव योग्य दिाशर्ण्यवसवठी धिाज्ञवन सवांगतो. ही Lower 

consciousness(िनोर्ि) ची Activity असते.  

 



आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।(६-५) 

 

िनषु्ट्य ्र्तःच ्र्तःचव ित् ुठरतो (िनोर्ि-Lower 

consciousness) र् ्र्तःच ्र्तःचव बांध ुठरतो.  

 जगवत चवांगले लोक आहते, परांत ुजेव्हव कवया करण्यवचव योग्य 

पयवाय त्यवचेसिोर नसतो, तेव्हव शनशककयतव पसांद करतो शकां र्व 

पळर्वट िोधतो. आशि ्र्त:लव योग्य दिाशर्ण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो. येथे ज्ञवनवचव चकुीचव र्वपर होतो.  

"The greatest enemy of knowledge is not ignorance, 

it is the illusion of knowledge. " 

 -Stephen Hawking 

 

ज्ञवन यव शर्श्ववत सर्ाश्रेष्ठ आह ेहव भगर्तगीतचेव सांदिे आह.े 

ज्ञवनविळेुच आत्िशर्श्ववस असतो. भगर्तगीतव िवनर्ी जीर्नवत 

ज्ञवनवचे िहत्त्र् सवांगते. यव ज्ञवनविळेु यदु्धकवया( ्र्धिा )योग्य कसे 

आह ेयवचे अजुानवलव उत्तर शिळते. आशि शनर्ड करण्यवसवठी एक 

नर्ीन पयवाय शिळतो .  

 - ईश्वरवची इच्छव / ईश्वरवचे कवया.  

 



 हचे ज्ञवन जविनू घेण्यवसवठी आपि भगर्द्गीतव ज्ञवनवचव प्रर्वस 

करतो. यव प्रर्वसविध्ये परुुर्षोत्तियोग(१५ र्व अध्यवय )ईश्वरवचे 

ज्ञवन र् त्यवचे िनषु्ट्यविी असलेले नवते ्पि करते.  

 

ईश्वर: 

उत्तिः परुुर्षः त ुअन्सयः परिवत्िव इशत उदवहृतः। 

यो लोकत्यि ्आशर्श्य शबभशता अव्यय ईश्वरः।।(१५-१७) 

 

िनषु्ट्य र् ईश्वर: 

 िनषु्ट्यवचव ईश्वरविी सांबांध आह,े त्यवचे ज्ञवन ्पि केले आह,े 

ज्यवस भगर्द्गीतव अध्यवत्ि म्हिते (्र्तःलव ओळखिे).  

सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्िो।(१५-१५) 

 

जड प्रकृशत, अव्यक्त प्रकृशत, प्रकृशत-परुुर्ष, सनवतन अव्यक्त 

(परुुर्षोत्ति) त्यवचप्रिविे जड र् अव्यक्त, िर-अिर, सगिु-शनगुाि 

यवांचे ज्ञवन आले आह.े ह ेज्ञवन जविनू घेतले तर आपि किा करून 

आध्यवशत्िक शर्कवस (योग) करण्यवचे ज्ञवन जवििे आपले लक्ष्य 

ठरते.  

 



शनष्ट्कवि किा : 

 ज्यव शर्श्ववत िनषु्ट्य आलेलव आह ेते अर्वढव्य र्िृ आह.े ज्यवचे 

िळु र्र आह,े फवांद्यव र्रखवली आहते. त्यवांनी (सकवि किारुपवने) 

खवलीही िळु धरले आह.े  

 

अधि िलूवशन अनसुांततवशन 

किवानबुन्सधीशन िनषु्ट्यलोके।(१५-२) 

 

ह ेर्िृ (किवाच्यव) असांगिस्त्रवने छेदल्यव जवते. र् िनषु्ट्यवचव िवश्वत 

शर्कवसवचव िवगा िोकळव होतो. जे प्रकृशतचे िळु आह ेत्यव 

िवश्वतवकडे जवण्यवचव हव िवगा असतो. यव िवगवार्र कवया करतवनव 

कवयवाचव दृढशनिय Determination/्र्धिा &Devotion भक्ती 

िहत्त्र्पिूा आह.े अथवात शनष्ट्कवि किा असते. येथे Higher 

consciousness (आत्िर्ि)शियविील असते.  

 

असांगिस्त्रिे दृढेन शछत्र्व।(१५-३) 

ततः पदां तत्पररिवशगातव्यां 

यश्िन गतः न शनर्तान्सते भयुः।(१५-४) 

 



शर्कवसिवगा: 

अथवातच Shifting of level of consciousness (Lower to 

Higher) यवसवठी िनषु्ट्यवलव त्यवचे ईश्वरविी असलेले नवते जविनु 

घेिे िहत्र्वचे ठरते. यवच सांदभवात िरीरवतील प्रवितत्र् /आत्िव 

यवचे प्रर्वस दिान यवच अध्यवयवत आलेले आह.े  

 

िरीरां यद ्अर्वप्नोशत यत ्च अशप उत्िविशत ईश्वरः। 

गशृहत्र्व एतवशन सांयवशत र्वयःु गांधवन ्इर् आिय।।(१५-८) 

अथवात र्वय ुजसव फुलवचव सगुांध घेर्नु जवतो, तसे िरीर सोडतवांनव 

(आत्िव) गिुवलव घेर्नु जवतो. म्हिनु यव प्रर्वसवचे ज्ञवन जविनु 

गिुवतीत होण्यवसवठी ईश्वरवचे धवि जविनु शर्कवसिवगवाचे शनयोजन 

करिे आर्श्यक ठरते.  

 

यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।(१५-६) 

 

यवर्रुन भगर्तगीतेचे ज्ञवन सांपिुा रै्ज्ञवशनक आह ेयवचव बोध होतो. 

म्हिनुच भगर्तगीतेने ज्ञवनवलवच सर्ाश्रेष्ठ ठरशर्ले आह.े र् 

जीर्नवत ज्ञवनवचव योग्य र्वपर कसव करवर्व यवचे िवगादिान करते. 

अथवात ज्ञवनवचे Purpose (अज्ञवन िवांकण्यवसवठी शक 

जीर्निवगवातील सांिय शिटशर्ण्यवसवठी?) कळत.े  



"Knowledge rests not upon truth alone, but upon 

error also. " 

Carl Jung  

बोध: शर्श्ववतील िोठव र्गा ईश्वर, अध्यवत्ि ह ेशर्ज्ञवनशर्रोधी आह े

असे सिजतवत. पि ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही िवनर्ी Survival चे 

सवधे प्रश्न (बेरोजगवरी, शनशककयतव, ) 

 सटुत नवही . यव सांदभवात भगर्तगीततेील Wisdom of 

ignorance (Illusion) जविनु घेिे आर्श्यक आह.े  

 ******* 

  



 (१५-१८) 

************************ 

य्िवत ्िरि ्अतीतो अहां अिरवद ्अशप च उत्तिः। 

अतोअश्ि लोके रे्द ेच प्रशथतः परुुर्षोत्तिः।। 

************************ 

 

(१५-१८): 

"य्िवत ्िरि ्अतीतो अहां अिरवद ्अशप च उत्तिः" 

(The Supreme-परुुर्षोत्ति-ईश्वर-परिवत्िव) 

 

 

*सिवजवतील र्व्तर् : 

 

जे ्र्तःचव िवगा चवलत असतवत, कवय हर्े?यवची त्यवांनव जवि 

असते. त्यवांचे शनशित ध्येय असते. पि िवगवाच्यव अज्ञवनविळेु 

सिवजवत चवांगलव िनषु्ट्य योग्य असनुही ्र्तःलव चकुीचव सिजनु 

शनशककय होतो. अजुानवचव हवच गोंधळ होतो. अथवात दरै्ीगिुसांपशत्त 

असलेलव सांियवने ग्रवसल्यविळेु शनशककय होतो, तर 



असरुगिुसांपशत्त असलेलव शनःसांियपिे सशिय असतो. ही 

सिवजवतील िोकवांशतकव ठरते.  

आिवपविितःैबद्धव कवििोधपरवयिवः।...  

ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी।।(१६-१४) 

 

अजुानवची Prewar िनःश्थशत  

्र्तःच्यव िवगवाचे अज्ञवन असते म्हिनुच अजुान आपले 

शनयतकवया Execute करतवांनव गोंधळतो. आपले कवया िोकदवयी 

आह ेअसे त्यवलव जविर्ते. ते कवया टवळण्यवसवठी त्यव कवयवालव 

पवपकिा ठरशर्तो. अथवातच आपल्यव शनशककयतेलव धिा ठरशर्तो. 

हचे शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो.  

 

लोभी vs त्यवगी यव सतु्वनसुवर अजुान ्र्तःलव त्यवगी सिजतो. 

िलव कवांही नको म्हिनु किाच करवयचे नवही यव शर्चवरचिवत 

शनयतकिा/जबवबदवरी टवळतो.  

 

िनषु्ट्यवलव िवगवात अडचिी शदसल्यव, कि जविर्ले तर ते 

टवळण्यवसवठी त्यवचे शर्चवरचि सरुु होते. र् चवांगलेपिव शकती 

कशठि आह ेयवचे दवखले दतेो र् जग जि ुभ्रिवचवरवर्रच चवलत 



आह ेअसे ्पि Judgement भवष्ट्य करतो. यवचव पररिवि 

आपल्यव शनशककयतेलवच चवांगलेपिवचव शिक्कव िवरतो.  

 

यव प्रसांगवत अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्ण्यवत यतेे. म्हिनु भगर्दगीतेत 

जीर्निवगवातील "ज्ञवन" हव शर्र्षय ्पि केलव आह.े  

 

*भगर्दगीतेने सचुशर्लेलव उपवय : 

 

"ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्" 

 

"ज्ञवन "यव सांदभवातच ईश्वरवची ओळख प्रकृशत-परुुर्ष - परुुर्षोत्ति 

यवप्रिविे ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्दगीतव ्पि करीत आह.े  

 

अहांकवर िनषु्ट्यवचे शनम्न (अिवश्वत)अश्तत्र्च (Lower Self ) 

असते.  

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 यवच अहांकवरविळेु िनषु्ट्य जीर्निवगवातील ज्ञवनअज्ञवनवची 

उलटवपवलट करतो. म्हिनु "अिवश्वत vs. िवश्वत" यव सांदभवात 

"अहांकवर vs. ईश्वर" हव शर्र्षय आलेलव आह.े यव ज्ञवनविुळे 



दपा(False ego of Self) vs. आत्िशर्श्ववस(Self 

confidence) हव भेद कळतो.  

 

ईश्वर :िर(अिवश्वत)र् अिर(िवश्वत) यव सांदभवात,  

 

य्िवत ्िरि ्अतीतो अहां अिरवद ्अशप च उत्तिः। 

अतोअश्ि लोके रे्द ेच प्रशथतः परुुर्षोत्तिः।।(१५-१८) 

 

ईश्वर :आत्िव-परिवत्िव यव सांदभवात,  

 

उत्तिः परुुर्षः त ुअन्सयः परिवत्िव इशत उदवहृतः। 

यो लोकत्यि ्आशर्श्य शबभशता अव्यय ईश्वरः।।(१५-१७) 

 

ईश्वरधवि: 

यद ्गत्र्व न शनर्तान्सते तद ्धवि परिां िि।(१५-६) 

 

िनषु्ट्यवचे ईश्वरविी नवते येथे ्पि होते. हवच आधवर ्र्तःच्यव 

(जीर्नशर्कवस) िवगवाचव आह.े ्र्तःचव िवगा यव सांदभवात 

शनयतकवयवालव "्र्धिा" ठरशर्िे, शनिायअशधकवर जविनु कवयवाचव 



एक(दृढ) शनिय करिे. यव िवगवात ईश्वरवची भशक्त सवध्य करिे 

अथवात सित्र्योगवने कवया करिे अशभप्रेत आह.े  

 

सवर : 

िनषु्ट्य चवांगलव असनुही योग्य-अयोग्य यव सांदभवातील 

सांियिशुक्तसवठी भगर्दगीतव(१) "चवांगलव िनषु्ट्य" यव सांदभवात 

ईश्वरवची अनन्सयभशक्त ्पि करते.  

 

अशपचते्स ुदरुवचवरो भजशत िवि ्अन्सयभवक्। 

सवधएुर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतव शह सः।।(९-३०) 

 

(२)तर "किा "यव सांदभवात बशुद्धयकु्त यवचे ज्ञवन ्पि करते.  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 ********* 

 

(१५-१८): 

"अतोअश्ि लोके रे्द ेच प्रशथतः परुुर्षोत्तिः" 

(श्रीकृष्ट्िवची परुुर्षोत्ति ही ओळख) 



 

श्रीकृष्ट्ि ्र्तःच ईश्वर आह ेह ेिवन्सय करुन अजुान श्रीकृष्ट्िवलव 

परुुर्षोत्ति असे सांबोधन करतो. यव सांबोधनवने अजुान तीन प्रश्न 

करतो, ज्यवचे रह्य ईश्वरच जवितो.  

१. ब्रह्म, अध्यवत्ि, किा यवची शनशित व्यवख्यव जविण्यवची इच्छव. 

अथवात हव प्रश्न जड-चतेन, व्यक्त-अव्यक्त यवसांबांधी ज्ञवन यव 

सांदभवात आह.े  

शकां  तद ्ब्रह्म शकि ्अध्यवत्ि शकां  किा परुुर्षोत्ति।(८-१) 

२. ईश्वरवचे शचांतन करण्यवसवठी शर्श्ववतील ईश्वरवच्यव शर्भशूत 

जविण्यवची इच्छव.  

्र्यां एर् आत्िनवआत्िवनि ्रे्त्थ त्र्ां परुुर्षोत्ति।(१०-१५) 

३. परिेश्वरवचे प्रत्यि रुप पवहण्यवची इच्छव.  

द्रिुां इच्छवशि ते रुपि ्ऐश्वरां पुरुर्षोत्ति।(११-३) 

 

यवचवच अथा िनषु्ट्य form िध्ये असलेल्यव ईश्वरवलव परुुर्षोत्ति 

सांबोधले आह.े यवच परुुर्षोत्तिवचे परिवत्िव/ईश्वर ज्ञवन भगर्दगीतव 

परुुर्षोत्तियोगवत ्पि करते.  

 

द्वौ इिौ परुुर्षौलोके िरः च अिर एर् च।(१५-१६) 



यव सशृित सर्ाप्रवशििवत्वत जड र् चेतन (िर-अिवश्वत, अिर - 

िवश्वत) असे दोन शर्भवग यतेवत.  

अपरव इयां इतः त ुअन्सयवां प्रकृशतां शर्शद्ध िे परवि ्।(७-५) 

परः त्िवत ्त ुभवर्ो अन्सयोअव्यक्तःअव्यक्तवत ्सनवतनः।(८-२०) 

परुुर्षः स परः पवथा भक्त्यव लभ्यः त ुअनन्सययव।(८-२२) 

उदव. िरीर र् जीर्वत्िव, जड शर्श्व(Universe) र् अिरब्रह्म 

(Universal mind), यवशिर्वय अिर यव सांदभवात श्रेष्ठ अव्यक्त 

"परुुर्षोत्ति " जवि.  

 

ईश्वर 

उत्तिः परुुर्षः त ुअन्सयः परिवत्िव इशत उदवहृतः। 

यो लोकत्यि ्आशर्श्य शबभशता अव्यय ईश्वरः।(१५-१७) 

िर-अिर-परुुर्षोत्ति 

य्िवत ्िरि ्अतीतो अहां अिरवत ्अशप च उत्तिः। 

अतोअश्ि लोके रे्द ेच प्रशथतः परुुर्षोत्तिः।।(१५-१८) 

 

सवर: 

"परुुर्षोत्ति" हव िब्द भगर्दगीतेत दोन अथवाने आलेलव आह.े  



१. "प्रकृशत-परुुर्ष-परुुर्षोत्ति " ज्यवद्ववरे सशृिचे manifestation 

होते. यवतील परुुर्षोत्ति परिवत्िव,  

ईश्वर(अिरश्रेष्ठ) असतो.  

िरीर(जड) नविर्ांत आह.े जीर्वत्िव(चेतन) िवश्वत आहे. यव 

िवश्वतविध्ये श्रेष्ठ िवश्वत(ज्यवचव नविच होत नवही) ईश्वरवचव अांि 

प्रकृशतगिुविळेु जीर्वत्िव बनलव. हवच ईश्वर सर्वांच्यव हृदय्थवनी 

श्थत आह.े यविळेुच िनषु्ट्यवचे िरीरयांत् शियविील होते. ्िशृत, 

ज्ञवन यविळेुच असते.  

 

ििैर्वांिो जीर्लोके जीर्भतूः सनवतनः।(१५-७) 

सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्ष्ठो।ित्तः ्िशृतः ज्ञवनि ्अपोहनां 

च।(१५-१५) 

 

२. ्र्तः परिवत्िव िनषु्ट्य form िध्ये- 

यव लोकी परुुर्षोत्ति यव सन्सिवनवने श्रीकृष्ट्िवलव सांबोधन आह.े 

(शर्श्वरुपवत िवत् िहवत्िन,् जगतपते, जगतशनर्वस, शर्ष्ट्ि,ु शर्श्वितुे 

असे सांबोधन आह.े ) 

 ******** 

  



 (१५-१९) 

************************ 

यो िवि ्एर्ां सम्िढूो जवनवशत परुुर्षोत्तिि।् 

स सर्ाशर्द ्भजशत िवि ्सर्ाभवरे्न भवरत।। 

************************ 

 

 (१५-१९) : 

" यो िवि ्एर्ि ्असम्िढूो जवनवशत परुुर्षोत्तिि ्" 

 (Determination सवठी ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवचे ज्ञवन ) 

 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. यव ज्ञवनशर्ज्ञवनवने जगवलव बदलशर्ले. यव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवत दररोज भर पडत असते. शर्श्ववत बदल घडत 

असतवत. यव शर्श्ववतील िनषु्ट्यवची भशूिकव िवत् एकिेर् असते. 

िनषु्ट्यवलव आपल्यव जीर्नवच ेआव्हवन श्र्कवरवरे् लवगते. यव 

सांदभवातील प्रश्न ्र्तःलवच सोडर्वरे् लवगतवत.  

 

आपले शनयतकवया दःुखदवयी आह ेही जवशिर् िवल्यविळेु यदु्ध 

करिे योग्य शक अयोग्य? यव सांभ्रिवत अजुान सवपडतो. हव सांभ्रि 

(Tie) अजुान सोडर् ुिकत नवही. जेंव्हव िनषु्ट्यवलव ्र्तःलव प्रश्न 



येतो, Tie येतो अथवात Tie सोडशर्ण्यवसवठी ्र्तःचे कताव्य यव 

सांदभवातील ज्ञवन नसल्यविळेु Tie सोडर् ुिकत नवही. (Flaw in 

determination ).  

 

अतीर् पीडेतनु बवहरे पडण्यवसवठी अथवात Comfortable 

होण्यवसवठी यदु्ध टवळिे अजुानवची गरज बनते. आपल्यव शनशककय 

भशूिकेलव धिवाची भशूिकव आह ेअसे दिाशर्तो र् ्र्तःलव ज्ञवनी 

सिजतो. यव भशूिकेत अजुान धिवालव अधिा र् अधिवालव धिा 

म्हितो. अथवात अज्ञवनवलव ज्ञवनी दिाशर्तो.  

 

ज्ञवन: 

 

व्यवर्हवररक जीर्न(सांसवर) र् पवरलौशकक जीर्न यवचव सिन्सर्य 

धिा सवधत असतो. यव सांदभवातच हवच सिन्सर्य ईश्वर यव सांजे्ञने 

भगर्दगीतव सवधत आह.े धिाकवया यव सांदभवात सत्कवया, पणु्यकवया 

यवचे िहत्र् िनषु्ट्य जवितो. चवांगलेपिव यव सांदभवात सत्कवया, 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त, दरै्ीगिुसांपशत्त यवद्ववरे Determination होिे 

र् (योग, दःुखवन्सत) िशक्तची सवधनव होिे यवचे ज्ञवन भगर्दगीतव 

दते आह.े  

 



 योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि।् 

 

ईश्वरवची "परुुर्षोत्ति" ही सांज्ञव ज्ञवनशर्ज्ञवन (प्रकृशत-परुुर्ष- परुुर्षोत्ति) 

यव सांदभवात आलेली आह.े िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव जीर्नवची 

ओळख (Know Thyself) व्हवर्ी यवच हतेनेु "प्रकृशत-परुुर्ष- 

परुुर्षोत्ति " ह ेज्ञवनशर्ज्ञवन आलेले आह.े यवच ईश्वरवचव अांि 

िनषु्ट्यवच्यव प्रवितत्र्वत 'Energy' यव सांदभवात असतो. यविळेुच 

जीर्न सांचवशलत असते.  

 

अहां रै्श्ववनरो भतू्र्व प्रवशिनवि ्दहेि ्आशश्रतः। 

प्रविअपवन सिवयकु्तः पचवशि अन्सनां चतशुर्ाधि।्। 

सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्ष्ठो 

 ित्तः ्िशृतज्ञवनि ्अपोहनांच । (१५-१५) 

 

यो िवि ्एर्ि ्असम्िढूो जवनवशत परुुर्षोत्तिि ्। 

स सर्ाशर्द ्भजशत िवां सर्ाभवरे्न भवरत।।(१५-१९) 

 

सवर : 



जगवत ईश्वर यव सांकल्पनेलव िवनिवरव र्गा आह ेतसेच न 

िवनिवरवही र्गा आह.े ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे िहत्र् िवत् सर्ा जगवनेच 

िवन्सय केले आह.े ्र्तःच्यव जीर्नवचे प्रश्न सोडशर्ण्यवस ह े

ज्ञवनशर्ज्ञवन अपरेु पडते, तेंव्हव भगर्दगीतव ही पतुातव करीत आह.े 

भगर्दगीतव "ज्ञवनशर्ज्ञवन" यव सांदभवात "ईश्वर" यव सांकल्पनेचे 

्पशिकरि दते आह,े ज्यवचव सांबांध िनषु्ट्यजीर्नविी, त्यवच्यव 

िवनशसकतेिी, Determination िी असतो.  

 

******** 

(१५-१९): 

"स सर्ाशर्द ्भजशत िवि ्सर्ाभवरे्न भवरत" 

(ईश्वरवचे परुुर्षोत्ति ज्ञवन) 

 

भगर्दगीतेत कवांही िहत्र्वच्यव शठकविी अजुानवलव "भवरत" ह े

सांबोधन आलेले आह.े "Feel good " प्रिविे िनषु्ट्यवलव उत्सवह 

दिेवरव हव िब्द आह.े भगर्दगीतेचव िखु्य सांदिे लोकवांपयांत 

पोहोचवर्व यवसवठी िनषु्ट्यवलवच ह ेसांबोधन आहे.  

 

ईश्वरवचे परुुर्षोत्ति ज्ञवन जविनु ईश्वरभशक्त करिे ह ेरह्यिय ज्ञवन 

जवििवरव बशुद्धिवन ठरतो र् जीर्नवचे सवथाक करिवरव ठरतो. हव 



सांदिे पोहोचण्यवसवठी परुुर्षोत्तियोगवत सलग दोनदव भवरत यव 

िब्दवचव उल्लेख आलेलव आह.े  

 

य्िवत ्िरि ्अतीतो अहि ्अिरवतअ्शप च उत्तिः। 

अतोअश्ि लोके रे्द ेच प्रशथतः परुुर्षोत्तिः।।(१५-१८) 

यो िवि ्एर्ां सम्िढूो जवनवशत परुुर्षोत्तिि।् 

स सर्ाशर्द ्भजशत िवि ्सर्ाभवरे्न भवरत।।(१५-१९) 

इशत गहु्तिां िवस्त्रां इदां उक्तां  ियव अनघ। 

एतद ्बदुध््र्व बशुद्धिवन ््यवत ्कृतकृति भवरत।।(१५-२०) 

 

परुुर्षोत्ति ज्ञवनवचव सवर(सांदिे) : 

 

सशृिचव पसवरव भव्य र्िृवसिवन आह.े ज्यवचे िळु प्रत्यिवत र्र 

आह ेपि किारुपी फवांद्यवांनी खवली िळु धरलेले आह.े यविळेु 

यवचव उगि र् अांत कळेनवसे होते. पि शनष्ट्कवि किवाच्यव िस्त्रवने 

यव र्िृवलव छेदतव येते. र् िनषु्ट्य िळु धविवच्यव िवगवार्र असतो. 

जे धवि ईश्वरवचे धवि आह,े ज्यविळेु सशृिची शनशिाशत आह.े  

 



जीर्नवच्यव यवच िवगवाचे िवस्त्र भगर्दगीतव सवांगते. आत्िर्ि 

असिे, सखुदःुख यव सांदभवात शनद्वान्सद्व असिे, अध्यवत्िज्ञवनवद्ववरव 

शनष्ट्कवि किा जवििवरव र् आचरिवरव यव धविवलव पोहोचतो.  

 

प्रकवि, उजवा यवांचे िळु तत्र् ईश्वर आहे, ज्यविळेु र्िृ, 

प्रवशििवत्वचे पोर्षि होते. यवच तत्र्वचव अांि प्रवितत्र्वत आह.े 

ज्यविळेु िेत्वलव जवििवरव िेत्ज्ञ (ित्तः ्िशृत ज्ञवनां 

अपोहनांच)ठरतो. िर-अिर यव सांदभवात सर्ा प्रवशििवत् अिवश्वत 

आह ेतर ईश्वर िवश्वत तत्र् आह.े प्रकृशत-परुुर्ष, परुुर्ष-परुुर्षोत्ति 

यवांत परुुर्षोत्तिवलव सर्ालोक परिवत्िव, ईश्वर म्हिनु ओळखतवत.  

 

 ******** 

  



(१५-२०) 

************************ 

इशत गहु्तिां िवस्त्रां इदां उक्तां  ियव अनघ। 

एतद ्बदुध््र्व बशुद्धिवन ््यवत ्कृतकृति भवरत।। 

************************ 

१५. २० : 

"इशत गहु्तिां िवस्त्रां इदां उक्तां  ियव अनघ" 

(ज्ञवन, किा र् भशक्त) 

 

जसव डॉक्टर रोगवचे शनदवन करुन उपवय करतो, तसेच िवनर्ी 

जीर्नवतील दःुखवचे शनदवन आर्श्यक असते. यविळेु शनशित प्रश्न 

पढेु येतो र् उपवयवर्र कवयार्वही होते. जगवत अडचिी असतवत 

तसेच Resources ही असतवत. अथवात Strength र् 

Weakness दोन्सही असते. जे जसे आह ेतसे श्र्कवर केले तर 

Strength कळते र् Weakness ही कळतो. Weakness लव 

Strength िध्ये बदलशर्िे हव िवनर्ी प्रयवस असतो. यव सत्यवचे 

ज्ञवन नसेल तर िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव Strength चे दिानच होत 

नवही. यविळेु आत्िशर्श्ववस नसतो.  

 



धिा: 

जगवतील दःुखवर्र धिवांनी उपवय सचुशर्ले. िनषु्ट्य दःुखवलयवत 

जन्सिवलव आलव हीच िनषु्ट्यजन्सिवची ओळख आह.े र् धिवाचे िळु 

आह.े "िवनर्ी जीर्नवत दःुख आह ेर् दःुखवचे कवरि आसशक्त 

आह े"असे बदु्धवांनी म्हटले होते. यवप्रिविे दःुखवचे शनदवन करुन 

उपवय सचुशर्लव. तोच बदु्ध धिा म्हिनु ओळखल्यव जवतो. 

जन्सिितृ्यचु्यव Cycle िध्ये बद्ध असलेल्यव जीर्वचव िशुक्तकडे 

प्रर्वस व्हवर्व यवसवठी बांधन-िोि यवचे िवस्त्र भगर्तगीतव सवांगते. 

ह ेिवस्त्र सर्ा धिवाचे िळु ठरते.  

 

ईश्वर: 

 

िवि ्उपेत्य त ुकौंतेय पनुजान्सि न शर्द्यते।(८-१६) 

 

िनषु्ट्य दःुखवलयवत जन्सिवलव आलव म्हिनु त्यवचव 

जीर्नशर्कवसिवगा "अितृांगिय" अथवात ईश्वरवप्रत असवर्व. यव 

िवगवार्र व्यशथत होत नवही. दःुखविी deal करण्यवचे ज्ञवन असते. 

यवच िवगवाचे िवस्त्र ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतव ्पि करते. यवांत 

शर्कवसिवगवातील ज्ञवन, किा र् भशक्त यव शतन्सही factors चव 

सिवर्ेि आह.े यविळेुच 



भगर्तगीतेत ईश्वर, आत्िव ह ेिब्द आलेले आहते, त्यवांचव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनविी सांबांध आह.े  

 

सिवजवत लोक ईश्वरवची भशक्त करतवत. यवत ईश्वरश्रद्धव ही 

Strength असते. ईश्वर यव सांकल्पनेत व्यशक्तपरत्रे्, धिापरत्र्े िते 

रे्गळी असली तरी सिवजवत जगतवांनव िनषु्ट्यवलव व्यर्हवर 

जगवर्वच लवगतो. यवत किा असते.  

 

कौन कहतव ह ैभगर्वन आते नही?शिरव जैसे बलुवते नही! 

कौन कहतव ह ैभगर्वन खवते नही?िबरी जैसे शखलवते नही! 

 

अथवात किा शनषे्ठने करिे हचे किवाद्ववरे भशक्तचे रह्य आहे.  

 

"Excellence is an art won by training and 

habituation. We do not act rightly because we have 

virtue or excellence, but we rather have those 

because we have acted rightly. We are what we 

repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a 

habit. " 



Aristotle 

 

किवाद्ववरे भशक्त व्हवर्ी यवसवठी ईश्वरवची "ज्ञवन" यव सांदभवात 

ओळख भगर्तगीतेत शदलेली आहे.  

 

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

यरुोपवत शर्ज्ञवनिवशन्सत आली तेंव्हव त्यव यगुवलव(ितकवलव) 

Enlightenment Age म्हटले. हचे ितक Age of resoning 

म्हिनु ओळखल्यव गेले. गौति बदु्धवांनी Enlightenment (बदु्ध) 

लव िहत्र् शदले. भगर्तगीतव Enlightenment चे िहत्र् "ज्ञवनी" 

यव सांदभवात ्पि करते.  

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव।(१०-११) 

यवप्रिविे भगर्तगीतव सर्ाधिवाचे िळु रह्य ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह 

[(प्रकृशतगिु-परुुर्ष (आत्िव)-परुुर्षोत्ति (परिवत्िव) ]सवांगत आह.े  

इशत गहु्तिां िवस्त्रां इदां उक्तां  ियव अनघ। 

एतद ्बदुध््र्व बशुद्धिवन ््यवत ्कृतकृति भवरत।।(१५-२०) 

******** 

  



भगवदगीता 

 

 

 

 

 

 

 

अध्याय १६ दैवी-असजर संर्तत्त 

 

  



अध्यवय १६ दरै्ी-असरु सांपशत्त 

 

चवांगलव िनषु्ट्य, धवशिाक िनषु्ट्य अिव िब्दवांची आपल्यवलव 

ओळख असते. चवांगलव िनषु्ट्य पवपशभरु असतो ह ेसदु्धव आपि 

ऐकतो. यवच सांदभवात १६-१७ ह ेअध्यवय आहते.  

 

अध्यवय १२ पयांत ईश्वरवची ओळख होते, भशक्तचे िहत्र् जवितो. 

तर अ. १३ पवसनु िनोरै्ज्ञवशनक ज्ञवन सरुु होते. अ. १५ िध्ये 

जीर्नशर्र्षयक दृशि बदलते. र् प्रत्यि िवनशसकतते बदल होत 

जवतो. अ. १६ िध्ये चवांगलेपिवलव पिुात्र् दणे्यवसवठी (प्रत्यि 

बदलवर्) फलत्यवग िवस्रवचे िहत्र् सवांशगतले.  

 

हमॅ्लेटसिोर प्रश्न आलव, जगवर्े शक िरवर्े, तसवच िनषु्ट्यवलव एक 

प्रश्न असतो. खवण्यवसवठी जगवयचे शक, जगण्यवसवठी खवयचे! 

जगवत जीर्नशर्र्षयक, िवनर्तवशर्र्षयक अनेक िहवनभुवर्वांनी, 

तत्र्ज्ञवांनी प्रकवि टवकलेत. प्रत्यि व्यर्हवरवतही आपि 

Philosophy ऐकत असतो. ह ेसर्ा ज्ञवन असनुही गोंधळ कुठे 

होतो!What's error! यवचे उत्तर भगर्तगीतव दतेे. िनषु्ट्य 

सवधनवलव सवध्य करतो. र् ज ेसवध्य करवयचे आह,े त्यवर्र दलुाि 



करतो. यवच गोंधळविळेु अजुान गोंधळतो र् िलव यि नको, रवज्य 

नको असे बोलनु शनयतकवया टवळतो.  

 

सवधन र् सवध्य यवांत गोंधळ िवल्यविळेु ह ेजीर्न भोगऐश्वयवासवठी 

आह,े ज्यविळेु जीर्न सखुी होते. अिी ठवि िवनशसकतव बनते. 

अिव अज्ञवनविळेुच "पैसवच सर्ाकवांही आह"े, अिी 

Philosophy सिवजवत ऐकवयलव शिळते. सवधनवलवच सवध्य 

करण्यवत येते.  

 

शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवांतवि ्उप आशश्रतवः। 

कविउपभोगपरिव एतवर्त ्इशत शनशितवः।।(१६-११) 

 

 कवया टवळुन शचांतव करतो, लोभविळेु िोध, ईर्षवा असते. कवि, 

िोध, लोभ ह ेतिोद्ववर ठरते. यवर्र िवत करण्यवसवठी फलत्यवग 

िवस्र आह.े  

 

ये िवस्रशर्शधि ्उत्सजृ्य र्तात ेकविकवरतः। 

न स शसशद्धां अर्वप्नोशत न सखुां न परवां गशतां।।(१६-२३) 

 



चवांगलेपिव िनषु्ट्यवची दरै्ी सांपशत्त असते. र् त्यवचव हवच गोंधळ 

भगर्तगीतव दरु करते.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

दरै्ी सांपशत्तत अभय, अशहांसव, तेज यव तीन प्रिखु गिुवांपवसनु 

शर््तवर केलव आह.े  

 

अभयां सत्र्सांिशुद्धः ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः।(१६-१) 

अशहांसव सत्यि ्अिोधः त्यवगः िवांशतः अपैिनुि ्।(१६-२) 

तेज ििव धशृतः िौचि ्अद्रोहो न अशतिवशनतव। (१६-३) 

 

अॅरर्टोटल म्हितो, धैया(तजे यवांतील धशृत) हव प्रिखु सद ्गिु 

आह.े चवांगले यव सांदभवात कुिी अशहांसव हव प्रिखु सद ्गिु आह े

असे म्हितवत. तर भगर्तगीतव यव शतन्सहीगिुवसह अभय(शनभायतव) 

हव सद ्गिु प्रिखु ठरर्ते. (पवपशभरु हव िब्द चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे 

भय दिार्त.े यव सांदभवात अजुानवचे भय ्पष्ठ होते. ) 

फलत्यवगवसवठी किायोगवचव धिा यवच भयवर्र िवत करते. (अ. २) 

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 



 

किायोगवत कवयवाचव दृढशनिय असतो. म्हिनु 

शनिायअशधकवरजवगशृत भगर्तगीतव करते. र् सवध्यव िब्दवत िवस्र 

सवांगते,  

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

 

शनिायअशधकवर यव िवस्रवतील सवधन आह.े Beggars are not 

choosers. ्र्वर्लांबन ह ेजीर्निलु्य शनिायअशधकवर दते,े यविळेु 

पैसव सवधन आह ेयवचे ज्ञवन होते. र्चन, ्र्धिा ही जीर्निलु्ये 

कवयवाचव शनिय दृढ करते. बशुद्धयोग चांचलत्र् दरु करते. यवप्रिविे 

फलत्यवग िवस्रवत किा सवधन ठरते.  

 

त्िवत ्िवस्रां प्रिविां ते कवयवाकवये व्यर्श्थतौ। 

ज्ञवत्र्व िवस्रां शर्धवन उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस।।(१६-२४) 

  



अध्यवय १६-िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

१६. १ : "अभयां सत्र्सांिशुद्धः " 

(१६-२): 

"दयवभतूेर्ष ुअलोलपु्त्र्ां िवदार्ां हीः अचवपलि ्" 

(दरै्ीगिुसांपशत्त र् धिा) 

१६. ३/१:"तेजः ििवः धशृतः िौचि ्अद्रोहो न अशतिवशनतव" 

१६. ३/२ : 

" भर्शन्सत सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवत्य भवरत " 

१६. ४ : 

"दम्भो दपो अशभिवनि िोधः पवरुष्ट्यि ्एर् च" 

(Pride vs. Confidence) 

१६. ५/१: " दरै्ी सांपद ्शर्िोिवय शनबन्सधवय आसरुी ितव " 

१६. ५/२:"दरै्ी सांपशद्विोिवय शनबांधवय आसरुी ितव" 

१६. ५/३ : "िव िचुः सांपदि् दरै्ीि ्" 

(१६-५)/४ : "िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्" 

(Know Thyself) 

१६-६: "द्वौ भतूसगौ लोकेश्िन दरै् आसरु एर् च" 

(१६. ७)/१: 



"प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च जनव न शर्दःु आसरुवः" 

(जीर्नयवत्व) 

१६. ७/२: 

"प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च जनव न शर्दःु आसरुवः" 

(अज्ञवन vs. ्र्भवर्) 

१६. ८/१: 

"असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अशनश्वरि!्" 

(शर्भक्त vs एकत्र् अथवात Survival vs Spirituality) 

१६. ८/२ : 

"अप्परसांभतूां शकि ्अन्सयत ्कवि हतैकुि ्" 

(शर्श्ववतील िनषु्ट्यवचे ्थवन) 

(१६-९): 

"प्रभर्शन्सत उग्रकिवािः ियवय जगतो अशहतवः" 

(जगवचे शर्नविक vs जगतकल्यविकत)े 

१६. १० : "कविि ्आशश्रत्य दषु्ट्परुां दम्भिवनि ्अदवशन्सर्तः" 

(Unhealthy thought pattern & Change) 

१६. ११/१:"शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपआशश्रतवः" 

१६-११/२ : 



"शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपआशश्रतः। 

कविउपभोगपरिव एतवर्द ्इशत शनशितः!" 

(जीर्नवचव हते ुकवां जविवर्व? 

Purpose to know the Purpose of life) 

१६. १२/१: 

"आिवपविितैः बद्धवः कवििोधपरवयिवः" 

( Devil's Workshop) 

१६-१२:/२: 

"इहन्सते कविभोगवथाि ्अन्सयवयेन अथासांचयवन" 

 (Social illness) 

(१६-१३): 

"इदि ्अद्य ियव लब्धां इिां प्रवप्से िनोरथि ्" 

(िनषु्ट्यजीर्नवची सिितव) 

१६. १४/१: "ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी?" 

(१६-१४)/२ : 

"ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी" 

(श्रेष्ठत्र्:Uniqueness शक असरुी!) 

(१६-१८) : 



"िवि ्आत्िपरदहेरे्ष ुप्रशद्वष्ट्यन्सतो अभ्यसयूकवः" 

(शर्श्वधिा, शर्श्वअध्यि, चवांगलेपिव यवची ओळख) 

(१६-२१): "शत्शर्धां नरक्य इदां द्ववरि ्नविनि ्आत्िनः" 

(The barrier & Replacement ) 

 (१६-२२)/१ : 

"एतैः शर्िकु्तः कौंतेय तिोद्ववरैः शत्शभः नरः " 

(ति द्ववरवपवसनु सवर्ध असिे) 

१६. २२/२:"आचरशत आत्िनः श्रेयः" 

(दरै्ी vs असरु) 

(१६-२३)/१:" यः िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य र्ताते कविकवरतः" 

(सखुी जीर्नवचे िवस्त्र) 

(१६-२३)/२: 

"न स शसशद्धि ्अर्वप्नोशत न सखुां न परवां गशति ्" 

( अजुानवची नकवरवत्िक भशूिकव) 

१६. २४/१ : "त्िवत ्िवस्त्रां प्रिविां ते कवया अकवया व्यर्श्थतौ" 

१६. २४/२:"ज्ञवत्र्व िवस्त्रां शर्धवन उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस" 

  

  



(१६-१) 

************************* 

अभयां सत्र्सांिशुद्धः ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः। 

दवनि ्दिि यज्ञि ्र्वध्यवय तपः आजार्ि ्।। 

************************* 

 

 

( १६. १ ) : "अभयां सत्र्सांिशुद्धः " 

 (Fearless, Existance, Purification.. ) 

 

जीर्नशर्कवसवत चवांगलेपिवलव शनभायतेची जोड असिे हव "अभयां 

सत्र्सांिशुद्धः " चव सांदिे आह.े  

 

भगर्तगीतेतील १६ व्यव अध्यवयवत दरै्ी गिुवांचे र्िान पढुील शतन 

र्गवात र्शिालेले आह.े हे र्शगाकरि परुुर्ष (Masculine), स्त्री 

(Feminine)आशि गिुवांतील सित्र् (Balanced Qualityत 

)दिाशर्ते.  

 

 



The Universal Law of Gender tells us that "Gender 

is in everything; everything has its masculine and 

feminine principles". Regardless of your gender, 

you have inner masculine and feminine qualities. 

Inside every human being exists a complex 

feedback system within their soul and body which 

allows them to feel. When we fail to acknowledge 

our vast energetic system, we may feel chronically 

out of balance.  

 

 

*अभयां सत्र्सांिशुद्धः ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः। 

दवनि ्दिि यज्ञि ्र्वध्यवय तपः आजार्ि ्।।(१६-१) 

(Masculine qualities are energy, self reliance, logic 

and intellect. ) 

 

*अशहांसव सत्यि ्अिोधः त्यवगः िवांशत अपैिनुि।् 

 दयव भतूेर्ष ुअलोलपु्त्र्ि ्िवदार्ि ्हीः अचवपलि।्। (१६-२) 

 



(Feminine qualities are love, patience, intuition and 

gentleness ) 

 

*तेज ििवः धशृतः िौचि ्अद्रोहो न अशतिवशनतव।(१६-३) 

 

(Balanced -True expression of Wisdom -Healthy, 

Balanced Human with Integrity) 

 

Courage is the ladder on which all the other virtues 

mount.  

Clare Boothe Luce 

 

Biswas-Diener found that courage is made up of two 

processes.  

 The first part is the willingness to take action, and 

the second is the ability to control fear.  

 

"Developing courage is a matter of learning how to 

manage fear so it doesn’t prevent you from action, 



and of finding ways to motivate yourself to act. If 

you are honest, you will realize your need for 

courage. Dishonesty is weakness. Courage is 

strength. ”  

 

"धैया, शनभायतव यव Born गिुविळेु शसांह जांगलवचव रवजव म्हिनु 

ओळखल्यव जवतो. एकव शसांशहिवलव र्नअशधकवरी शपांजर् यवत 

ठेर्नु पवळतो. तीलव खपु पे्रि दतेो. कवळजी घेतो. कवांही 

कवळवनांतर र्नवत सोडतो. पि शसांशहि सांघर्षवालव घवबरते र् परत 

िवलकवकडे येते. परतपरत यव प्रयोगवनांतरच ती र्नवत रवहण्यवस 

सिि होते.  

 

"Born to win but conditionined to loose" 

िनषु्ट्यवचे पे्रि शसांशहिीचव Born Free गिु शहरवर्नु घेते. हवच यव 

गोिीचव सांदिे आह.े  

 

सां्कवर यव सांदभवात चवांगलेपिव शर्कशसत होिे अशभपे्रत असते. हव 

फक्त दरै्ी गिुवचव केर्ळ एक भवग असतो. हचे भगर्तगीतव 

नजरेत आिनु दतेे. अजुानशर्र्षवदयोगवत चवांगलेपिवची िशक्त( 

Feminine quality )दःुखवत पररर्शतात होते र् balance 



शबघडतो. हव balance "श्थतप्रज्ञ" द्ववरव र्शिालेलव आह.े यव 

प्रशियेत िवनशसक िशक्तचव शर्कवस अशभप्रेत आह.े  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

किायोगवचव सांदिे िवनशसक िशक्तचव शर्कवस आह.े हे 

भगर्तगीतव ्पि करते. चवांगलेपिव िशक्तत पररर्शतात करिे, 

यवचवच अथा जीर्नशर्कवसवत धैया, शनभायतव िहत्र्वचव गिु 

असतो.  

 ****** 

  



 (१६-२) 

*********************** 

अशहांसव सत्यि ्अिोधः त्यवगः िवशन्सतः अपैिनुि।् 

दयवभतूेर्ष ुअलोलपु्त्र्ां िवदार्ां हीः अचवपलि ्। 

*********************** 

 

(१६-२): 

"दयवभतूेर्ष ुअलोलपु्त्र्ां िवदार्ां हीः अचवपलि ्" 

(दरै्ीगिुसांपशत्त र् धिा) 

 

"धिा" यव िब्दवचव नीशत, किाकवांड(Rituals), सदगिु 

(Charecter) धवरिव अिव शर्शर्ध अथवाने अथाबोध होत असतो.  

 

सदगिु यव सांदभवात "दयव धरिकव िलु ह"ै हव र्वक्प्रचवर सिवजवत 

प्रचशलत आह.े िनु् िशृतनसुवर दहव सदगिुवांनव धिालिि सांबोधले 

आह.े  

 

धशृतः ििव दिोऽ्तेयां िौचशिशन्सद्रयशनग्रहः । 

धीशर्ाद्यव सत्यििोधो दिकां  धिालििि ्।। 



अथवात—धशृत (धैया, शनभाय, ्र्वर्लांबन), ििव, दि (िनःसांयि), 

पवशर्त्र्य, अ्तेय (न्सयवयपिूा जीर्न), इशन्सद्रय शनग्रह (आत्िर्ि), धी 

(शर्रे्क बशुद्ध), शर्द्यव (्र्वध्यवय ), सत्य (िन, र्चन, किा यवद्ववरे 

व्यशक्तचे पवशर्त्र्य), अिोध (िवनशसक सित्र्) 

 

भगर्दगीतेनसुवर र्रील सदगिुवांचव दरै्ीगिुसांपशत्तिध्ये सिवरे्ि 

आह.े  

अभयां सत्र्सांिशुद्धः ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः।(१६-१ ) 

..  

दयवभतूेर्ष ुअलोलपु्त्र्ां िवदार्ां हीः अचवपलि ्... (१६-२) 

...  

भर्शन्सत सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवत्य भवरत ।(१६-३) 

"शनभायतव, आत्ििशुद्ध, ज्ञवनयोग, दवन, इांशद्रयशनग्रह, यज्ञ(किा), 

्र्वध्यवय, तप(सां्कवरीत), सरळपिव, िोध न करिे, (फल)त्यवग, 

िवांशत, अपैिनुि(्िदु्र दृशि नसिे), दयव, लोलपुतव नसिे, 

(दषु्ट्कृत्यवची)लज्जव, प्रभवर्, ििव, सवहस, पवशर्त्र्य, अद्वेिव, 

नम्रतव" यवप्रिविे शनभायतव प्रथि गिु तर अखेरचव गिु नम्रतव 

अिी दरै्ीगिुसांपशत्त आह.े  

 



सदगिु/चवांगलेपिव यव सांदभवात शनभायतव प्रथिगिु ठरतो. 

चवांगलेपिव असलव तरी अजुानवलव िवगवात सांिय शनिवाि होतो. हव 

सांियच (शर्श्ववसशर्रोधी)भय ठरत असतो. ह ेभय शर्कवसिवगवात 

अडथळव शनिवाि करत.े भगर्दगीतेतील धिवाचे प्रयोजन नीशत यव 

सांदभवात असले तरी शनभायतसेवठी अथवात योग(दःुखवन्सतिशक्त) 

सवधनेसवठी हव धिा िहत्र्वची भशूिकव बजवर्ते.  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत।्(२-४०) 

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

"Courage is never to let your actions be influenced 

by your fears. " 

 -Arthur Koestler 

 

 ******** 

  



(१६. ३)  

 

************************* 

तेजः ििवः धशृतः िौचि ्अद्रोहो न अशतिवशनतव। 

भर्शन्सत सम्पदि ्दरै्ीि ्अशभजवत्य भवरत।। 

************************* 

 

(१६. ३)/१ :"तेजः ििवः धशृतः िौचि ्अद्रोहो न अशतिवशनतव" 

 

सिि, चवांगले व्यशक्तित्र् असलेल्यव व्यशक्तचे गिु दिाशर्िवरव हव 

सांदिे आह.े  

 

जगवत चवांगले(दरै्ी) र् र्वईट(असरु) यव दोन भशूिकेची जवि 

असते, पि एक शतसरी भशूिकव आह,े ज्यवची भगर्तगीतनेे दखल 

घेतली आह.े ती भशूिकव शनशककयतव असलेली पे्रिकवची 

(Audience) भशूिकव असत.े  

 

पवण्यवत पोहण्यवसवठी उडी िवरवर्ी लवगते. जीर्नवचे िवत् रे्गळे 

आह,े उडी पडलेली आहे. जीर्न आह ेते जगवर्ेच लवगते. पोहिे 



ज्यवांनव जित नवही ते शकनवर् यवर्र रवहिे पसांत करतवत. 

Audience बनतवत, Comment करिे, सल्लव दिेे यवांतच 

सिवधवन िवनतवत. यव भशूिकेची सांर्य िवली तर पोहण्यवचव 

शर्चवरही शिर्त नवही. ही Conditioned अर््थव असत.े 

यवशर्र्षयी कुिी िहवपरुुर्ष म्हितो, िी लोकवांनव चांद्र दवखर्तो पि 

लोक बोटवकडे पवहतवत.  

 

भगर्तगीतेत कुरुिेत्वर्र दःुखी िवल्यविळेु अजुान हीच भशूिकव 

घेतो. त्यवलव दःुख होते र् यव श्थशतत त्यवलव भय र्वटते शक 

जगवत आपि लोभी ठरु र् लोभविळेु पवपकृत्य केले अिी 

अपशकशता होईल. यव भयवने त्यवलव ग्रवसले असते. चवांगले असनुही 

लोक अिवच भयवने नकळत ग्रवसले असतवत, तेंव्हव सरळ 

Audienceची भशूिकव घतेवत. अज्ञवन असनुही ्र्तःलव नम्र, 

ज्ञवनी दिाशर्तवत. येथेच भगर्तगीतव प्रकवि टवकते.  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्(१६-५) 

 

दरै्ी गिु यव सांदभवात प्रथि िब्द "अभय", िधलव अपितु्र् र् 

िेर्टचव" न अशतिवशनतव" अथवात नम्रतव आहे. "नम्रतव" यव 



सांदभवातच चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव भ्रि असतो, शनभायतेिळेुच नम्रतव 

ठळकपिे िोभनु शदसते.  

 

अभय सत्र् सांिशुद्धः ज्ञवनयोगव्यर्श्थशतः(१६-१) 

प्रथि verse आह.े ज्यवांत परुुर्षवथवाने सवध्य करवयचे 

गिु(Masculine)दिाशर्ले आह.े  

 

अशहांसव सत्यि ्अिोधः त्यवगः िवांशतः अपैिनुि ्।(१६-२) 

शद्वशतय verse आह,े ज्यवत अपितु्र् गिु(Feminine) दिाशर्ले 

आहते.  

 

तेजः ििवः धशृतः िौचि ्अद्रोहो न अशतिवशनतव।(१६-३) 

तशृतय verse आह,े ज्यवांत दरै्ी गिुवने (िशक्त, ििव, धैया, 

ईर्षवारहीत, नम्र) प्रत्यिवत धवरि िवलेले व्यशक्तित्र् दिाशर्ले आह.े 

हचे व्यशक्तित्र् धवरि होण्यवसवठी शनभायतेने जगिे आर्श्यक 

असते. यवचसवठी किायोगवच ेिहत्र् आह.े  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 



ज्यव भर्सवगरवत पोहवयचे आह,े त्यवचव अशधपशत ईश्वर आह,े 

ज्यवच्यव उजेिळेु(अांि) जीर्न शिळवलेले असते. त्यवचव आश्रय 

करुन हव भर्सवगर पवर करवयचव असतो.  

 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस।(१८-५८) 

 

ईश्वरवचव हव आश्रय(भर्सवगर पवर करण्यवसवठी) बशुद्धयोग असतो, 

ज्यविळेु िनवची चांचलतव बशुद्धलव भ्रशित करीत नवही अथवात 

चांचलतेर्र िवत होते र् कवयवाचव दृढशनिय होतो. योगवसवठी 

(दःुखवन्सत, शनभायतव) कवया घडते र् यवद्ववरे शनष्ट्कवि कवयवाचे 

कौिल्य सवध्य करतो.  

 

 

 

 ****** 

 

(१६. ३)/२: 

" भर्शन्सत सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवत्य भवरत " 

 



भगर्तगीतेत दरै्ी गिुवांचे र्िान पढुील तीन श्लोकवत र्शिालेले 

आह.े हे र्शगाकरि Masculine(परुुर्ष), Feminine (स्त्री )आशि 

Balanced (सित्र्) Qualityत दिाशर्ते. * 

 

१. Masculine qualities : fearlessness, self reliance, 

logic and intellect. ) 

अभयां सत्र्सांिशुद्धः ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः। 

दवनि ्दिि यज्ञि ्र्वध्यवय तपः आजार्ि ्।।(१६-१) 

 

२. Feminine qualities are love, Nonviolence, 

patience, intuition and gentleness ) 

अशहांसव सत्यि ्अिोधः त्यवगः िवांशत अपैिनुि।् 

 दयव भतूेर्ष ुअलोलपु्त्र्ि ्िवदार्ि ्हीः अचवपलि।्। (१६-२) 

 

३. Balanced -True expression of Wisdom -Healthy, 

Energy, Balanced Human with Integrity उजवार्वन, 

सवहसी) 

तेजः ििव धशृतः िौचि ्अद्रोहो न अशतिवशनतव।(१६-३) 

 



भर्शन्सत सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवत्य भवरत।।(१६-३) 

 

 

अजुानशर्र्षवदयोगवत चवांगलेपिवची िशक्त( Feminine quality 

)दःुखवत पररर्शतात होते र् balance शबघडतो. हव balance 

"श्थतप्रज्ञ" द्ववरव र्शिालेलव आह.े र् balance येण्यवसवठी "योगः 

किास ुकौिलि ्" अथवात Masculine िशक्तचव शर्कवस हव सांदिे 

आह.े  

 

"One who makes himself a worm cannot complain 

afterwards if people step on him. " 

-Immanuel Kant 

 

 

[*Reference :The Universal Law of Gender tells us 

that "Gender is in everything; everything has its 

masculine and feminine principles".  

Regardless of your gender, you have inner 

masculine and feminine qualities 



 

Masculine = Your true expression of Power 

(Strength).  

 

Feminine = Your true expression of Love (Caring).  

 

Balanced = Your true expression of Wisdom 

(Healthy, Balanced Human with Integrity) 

 

Inside every human being exists a complex 

feedback system within their soul and body which 

allows them to feel. When we fail to acknowledge 

our vast energetic system, we may feel chronically 

out of balance. Besides working on our physical 

health through conscious eating and fitness, it’s 

equally important to pay attention to our subtle 

energies if we desire to live a healthy life.  

 

According to Yoga philosophy, the male energy is 

known as Shiva and the female energy is known as 



Shakti. The male energy is symbolized by the sun 

and the feminine by the moon. These 

complementary channels on either side of the body 

are known as Nadis (the word meaning a stream) 

through which Prana (life force) circulates.  

 

The feminine channel, known as Ida Nadi governs 

the left side of the body. The masculine channel 

known as Pingala Nadi governs the right side of the 

body. One of the goals of yoga is to bridge the gap 

between the masculine and feminine and reach the 

central channel which is called Shushumna Nadi 

that provides us a clear and joyful mind for 

meditation and self-realization.  

 

-Shayna Hiller, C. H. C, R. Y. T. is a health coach, 

retreat leader, speaker, author and yoga 

instructor based in Los Angeles. ] 

 ******* 

  



 (१६. ४) 

************************* 

दम्भो दपो अशभिवनि िोधः पवरुष्ट्यि ्एर् च। 

अज्ञवनां च अशभजवत्य पवथा सांपदि ्आसरुीि ्।। 

************************* 

 

१६. ४ : 

"दम्भो दपो अशभिवनि िोधः पवरुष्ट्यि ्एर् च" 

(Pride vs. Confidence) 

 

भगर्तगीतेतील ज्ञवनवचव आधवर िशुक्त(िोि, ्र्वतांत्र्य) र् बांधन 

आह.े बांधन म्हिजे (इच्छवदे्वर्ष, लवभहवनी इ. ) द्वन्सद्वर्ि जवळ्यवत 

सवपडि,े यविळेु जन्सिितृ्यचु्यव फेर् यवत(Cycle) बद्ध असिे. यवच 

Cycle breaking सवठी िशुक्तचे ज्ञवन आह.े बांधन-िोि यवच 

अनरु्षांगवने दरै्ी र् असरुी अिव दोन प्रकवरच्यव सांपशत्तगिुवचे र्िान 

भगर्तगीतेत आलेले आह.े  

दरै्ी सांपद ्शर्िोिवय शनबांधवय आसरुी ितव।(१६-५) 

सिवजवत चवांगले लोक-र्वईट लोक असे सहज र्शगाकरि 

भवष्ट्यवतनु होते. तर भगर्तगीतव चवांगले-र्वईट सांदभवातच दरै्ी र् 



असरुी गिुसांपशत्तचे र्िान करते. चवांगलव िनषु्ट्य दरै्ीगिु 

सांपशत्तसवठी जन्सिवलव यतेो. यविळेुच त्यवचव गोंधळ उडतो. सर्वांनव 

सखु लवभवरे्, आपल्यविळेु कुिी दखुर् ुनये ही त्यवची भवर्नव 

असते. अजुान यवच चवांगलेपिविळेु गोंधळतो. शनशककयतचेे सिथान 

चवांगले, आदिा, सवशत्त्र्क, धवशिाक यव सांदभवात करतो. "त ु

दरै्ीगिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलेलव आह ेम्हिनु हृदयदबुालतव 

तलुव िोभत नवही" असव अजुानवलव सांदिे असतो.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।।(१६-५) 

चवांगलेपिव यव सांदभवातच िनषु्ट्यवचव गोंधळ उडतो म्हिनु 

भगर्तगीतव जीर्नवचे Purpose सवांगते र् पिुात्र्वचे शनशित ज्ञवन 

दते आह.े  

भर्शन्सत सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवत्य भवरत।।(१६-३) 

 

असरुीसांपदव नकवरवत्िक गिु असते तर दरै्ीसांपदव सकवरवत्िक 

असते. नकवरवत्िक गिुवचे Replacement सकवरवत्िक गिुवने 

करिे आर्श्यक असते.  

 

शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपआशश्रतवः। 

कविउपभोगपरिवां एतवर्द ्इशत शनशितवः।।(१६-११) 



ह ेजीर्न कविउपभोगवसवठी (ऐश्वयाभोग) शिळवलेले आह ेअिी 

जीर्नवशर्र्षयी ऐशहकर्वदी शर्चवरसरिी असल्यविळेु शचांतवग्र्त 

जीर्न जगिे असरुी गिुसांपशत्तलव जन्सि दतेे.  

 

दम्भो दपो अशभिवनि िोधः पवरुष्ट्यि ्एर् च। 

अज्ञवनां च अशभजवत्य पवथा सांपदि ्आसरुीि ्।।(१६-४) 

दम्भ, दपा, अशभिवन एकवच जवतीतील(Pride) असले तरी त्यवांत 

भेद आह.े [जे नवही आह ेते दवखशर्ण्यवचव प्रयत्न दम्भ 

(Hypocrasy) असतो. जे आह ेपि त्यवचव आश्रय करुन इतरवांनव 

तचु्छ लेखिे हव दपा असतो. जे आह ेत्यवचव अशभिवन करिे. 

]अहांकवरविळेु दम्भ, दपा, अशभिवन, िोध, कठोरतव, अज्ञवन ही 

असरुीसांपशत्त जन्सि घतेे.  

Pride र् Confidence यवांत भेद आह.े अहांकवरविळेु Pride 

असते, तर ईश्वरज्ञवनविळेु आत्िशर्श्ववस असतो. ईश्वरवचव आश्रय 

अहांकवरवलव Replace करतो. जीर्नवलव कोि Drive करतो? 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रौष्ट्यशस शर्नांक्ष्यशस।।(१८-५८) 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 



 अहांकवर फ्रवईडच्यव भवरे्षत Conscious mind र् 

Unconscious mind यवांनव जोडिवरे िवध्यि असते.  

The word "ego" originated with Sigmund Freud's 

theory of personality structure and is part of the 

mind that mediates between the conscious and 

unconscious and is responsible for reality testing 

and a sense of personality identity.  

 भगर्तगीतेच्यव भवरे्षत अहांकवर Mind Faculty (िन, बशुद्ध, 

शचत्त, अहांकवर) असते. Higher consciousness ईश्वरज्ञवनवलव 

connect करते. भगर्तगीतव यवलव िेत्ज्ञ (Mind-Universal 

mind) सांबोधत आह.े  

ईश्वरश्रद्ध, चवांगलेपिव दरै्ीगिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव येतो. शनभायतव, 

धशृत (सवहस, शर्चशलत न होिे) ही िशक्त असते. यवच िशक्तच्यव 

सवधनेसवठी "योगः किास ुकौिलि ्" 

हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 ***** 

  



 (१६-५) 

************************* 

दरै्ी सांपद ्शर्िोिवय शनबन्सधवय आसरुी ितव। 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्। 

************************* 

 

 

(१६-५)/१:  

" दरै्ी सांपद ्शर्िोिवय शनबन्सधवय आसरुी ितव " 

 

प्रवशचन कवळवत दरे्-असरु असव उल्लेख आढळतो. िनषु्ट्यवच्यव 

जीर्नशर्र्षयक Belief system चव त्यवच्यव िवनशसकतरे्र, 

्र्भवर्वर्र पररिवि होतो. यवच Belief System नसुवर 

भगर्तगीतेत (िवनर्ी ्र्भवर्, त्यवची िवनशसकतव यव आधवरवर्र) 

दरै्ी र् असरुी असे र्शगाकरि केले.  

 

कविउपभोगपरिव एतवर्त ्इशत शनशितः।(१६-११) 

ह ेजीर्न ऐश्वया भोगण्यवसवठी शिळवले आहे, अिी Belief 

system "असरुी " िवनशसकतेचे कवरि बनते.  



अभवर् असेल तर शचांतवग्र्त जीर्न जगतो.  

शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवांतवि ्उपवशश्रतवः।(१६-११) 

 

शकां र्व "अन्सयवयेन अथा सांचयवन ्"(१६-१२) 

 

(केर्ळ प्रवशि हीच िवनशसकतव असल्यविळेु)अलोट प्रवशििळेु दांभ, 

दपा, अहांकवरवचव आश्रय असतो.  

ईश्वरो अहां अहां भोगी शसद्धो अहां बलर्वन सखुी।(१६-१४) 

 

अहांकवरां बलां दपां कविां िोधां च सांशश्रतवः।(१६-१८) 

 

िनषु्ट्य सखुवसवठी कवया करतो. दःुखी िवल्यवर्र अजुान म्हितो, 

िलव कवांही नको र् ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो. िी यदु्ध करिवर नवही 

ही भशूिकव घतेो. अथवात व्यवर्हवररक gain त्यवलव नको असते. 

म्हिनु हव प्रश्न व्यर्हवरिेत्वचव नसतो, तर िवनशसक िेत्वचव 

असतो. अथवात त्यवची Belief system असरुशर्रोधी असते. 

म्हिनु दरै्ी सांबोधले तरी शनभायतव हव प्रथि दरै्ीगिु असतो. 

(अभयांसत्र् सांिशुद्धः) म्हिनु म्हटले,  

 



 दरै्ी सांपद ्शर्िोिवय शनबन्सधवय आसरुी ितव। 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 

 

िवनर्ी जीर्नवतील प्रश्न व्यवर्हवररक र् िवनशसक अिव दोन 

्र्रुपवचे असतवत, ह ेयथेे ्पि होते. व्यर्हवरवत पवांडर्वांनव न्सयवय 

शिळत नवही म्हिनु िेर्टचव पयवाय म्हिनु धिायदु्ध ठरते. शनिाय 

होतो. प्रत्यि कवया करण्यवची रे्ळ आली असतव अजुान दःुखी 

होतो. ्र्तःलव िवनशसक Comfort करण्यवसवठी यदु्ध न 

करण्यवची शनर्ड करतो. ज्ञवनी सिजनु यवलवच तो धिा सांबोधतो.  

 

भवष्ट्य Communicationचे िवध्यिअसते. भवष्ट्य व्यवर्हवररक 

सांदभवात असेल तर यवच भवष्ट्यवत िनषु्ट्यवची िवनशसकतव ्पि होते. 

एकतर ्र्तःलव comfort करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो शकां र्व 

्र्तःचे हीत सवध्य करण्यवसवठी इतरवांनी कवय करवरे् यवसवठी 

भवष्ट्य बोलतो. येथे अजुानवलव ्र्तःचे हीत सवध्य करवयचे नव्हते 

तर त्यवलव Comfort करवयचे होते. प्रत्यिवत ह ेभवष्ट्य "िी यदु्ध 

करिवर नवही"यव भशूिकेर्र शिक्कविोताब करण्यवसवठी असते. 

यवलव धिा सांबोधतो.  

 



अजुानवची ही भशूिकव जविनु र् त्यवचे ज्ञवन ऐकुन श्रीकृष्ट्ि 

म्हितवत, श्रेष्ठवांनव अिोभशनय तिुी भशूिकव आह!े 

 

तेंव्हव अजुान त्यवची िवनशसकतव ्पि करतो. र् सांभ्रि कबलु 

करतो. यदु्ध करिे धिोशचत असेल तर िविव िोक कसव नि 

होईल हव खरव प्रश्न त्यवच्यवसिोर उभव ठवकतो.  

 

यवप्रिविे  

१. सर्ाप्रथि र्व्तर्वचव श्र्कवर होतो. अजुानवचे भवष्ट्य केर्ळ 

प्रज्ञवर्वद आह,े ज्ञवन नव्ह ेह ेश्रीकृष्ट्ि दिार्नु दतेवत. प्रश्नवची 

पवरदिाकतव ्पि होते.  

२. र्तािवन श्थतीत कवय आह ेvs कवय हर्े. यवतनु शनशित बदल 

कळतो.  

कवय हर्?ेयवर्र श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, श्रेष्ठ शर्कवसवच्यव 

रवजिवगवार्र(अितृांगिय) असतो. दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ ।(२-१५) 

 

*यवप्रिविे अजुानवचव प्रश्न(िोकवलव कवरि ठरिवरे यदु्ध 

किवसवठी?) र् अपेशित बदल यवचव सांबांध कसव आह ेयवचे 



सशर््तर ज्ञवन भगर्तगीतव आह.े यव ज्ञवनवने जीर्निवगवाचे ज्ञवन 

्पि होते. यवसवठी िनषु्ट्यवचे Resources: 

 

*िनषु्ट्यवच्यव जीर्ांत तत्र्वचे िळु ्र्रुप ईश्वर आह,े यवचे 

ज्ञवनशर्ज्ञवन ्पि होते. "अितृांगिय" रवजिवगा ्पि होतो. यव 

िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य होते.  

 

िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

 ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े ईश्वरवचव आश्रय करुन कवयवाद्ववरे 

भशक्त सवधिे.  

 

"ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्"(४-४१) 

"योगसांन्सय्त किवािां" (४-४१) 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्।(६-२३) 

"त्वयते िहतो भयवत ्"(२-४०) 

 

 

*्र्भवर्शनयत कवया 

्र्किािव तिशभः अच्या.. (१८-४६) 



 

*्र्धिा (Tiebreaker, Self approval) 

 

*कवया करण्यवसवठी शनिायवचव अशधकवर 

किाण्येर् अशधकवरः ते।(२-४७) 

 

*िवगवाची शनर्ड करण्यवचव अशधकवर .  

(्र्वभवशर्कपिे जसव जगत आह ेतसेच जगिे शक ईश्वरवचव 

आश्रय करुि, िरि रवहुन जगिे) 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

 

 

******* 

(१६. ५)/२: 

"दरै्ी सांपशद्विोिवय शनबांधवय आसरुी ितव" 

 

 



 “THE ULTIMATE GOAL OF MAN SHOULD BE 

LIBERATION FROM ALL THE TRAPPINGS OF 

ONE'S LIFE. ” 

 

but,  

 

How can you be free, If you don't even know you're 

trap or lock inside? 

Ann Marie Aguilar 

 

व्यवर्हवररक सत्य: 

We are driven by our desires, ambitions, likes and 

dislikes. Mostly emotions take control of our 

actions.  

 

जगवत लोक व्यर्हवरवत ्र्भवर्शनयत प्रकृशतनसुवर जगतवत. 

व्यर्हवरिवगवात अडचि आल्यविळेु शनशककय िवलव तरी सिथान 

करतवत. हव Emotional trap असतो. अजुान यवच Emotional 

trap िध्ये सवपडतो. व्यर्हवरवत यदु्ध ठरते. प्रत्यि प्रसांग आलव 



असतव, कवया टवळतो. र् यव शनशककयतेर्र धिवाचे शिक्कविोताब 

करतो. अजुान trapिध्ये सवपडतो ह ेर्व्तर्ही त्यवलव कळत 

नवही.  

 

प्रत्यि व्यर्हवरवतील हव प्रसांग आह.े व्यर्हवरवत असे प्रसांग 

आजही िनषु्ट्य अनभुर्तो. शनिय करतो, पि कृतीची रे्ळ आली 

असतवच खरी पररिव असते. ही पररिव त्यवच्यव चवांगलेपिवची 

असते, जीर्निलु्यवची असत.े पवण्यवत खडव टवकलव तर गवळ र्र 

येतोच. श्रीकृष्ट्िवने रथ भीष्ट्िवचवयवासिोर उभव करुन खडवच 

टवकलव होतव.  

 

सर्ाप्रथि यव Trapची ओळख होिे आर्श्यक असते. अजुान 

र्व्तर् श्र्कवरतो. तेंव्हव त्यवलव Trapची ओळख होते. 

धिवासवठी यदु्ध केले तरी दःुख येिवरच!ते नि कसे होईल हचे 

कळत नवही!भगर्तगीतव बांधन-िोि यवचे ज्ञवन सवांगते.  

 

One must strive to liberate oneself out of such 

trappings and become a superior personality.  

 

दरै्ी सांपशद्विोिवय शनबांधवय आसरुी ितव। 



िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।।(१६-५) 

 

चवांगलव िनषु्ट्य ्र्वतांत्र्यवसवठी(िोि) जन्सिवलव आलव असतो, 

म्हिनु दरै्ीगिु सांपशत्त जविनु जीर्नवत जीर्निलु्यवांचव अांशगकवर 

करवर्व. अथवात trapिध्ये सवपडत नवही. यवच िलु्यवांचे (्र्धिा, 

बशुद्धयोग, शनष्ट्कवि किा) िहत्र् भगर्तगीतव सवांगते. 

जीर्निलु्यविळेु िवगा पक्कव असतो. शनभाय होतो.  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

व्यवर्हवररक बोध:अजुान आपले व्यवर्हवररक कताव्य पवर 

पवडण्यवसवठी (यदु्ध करण्यवसवठी )कुरुिेत्वर्र आलव होतव, धिा 

ऐकण्यवसवठी नव्ह!ेपि व्यर्हवरवत जगत असतवांनवच िनषु्ट्य Trap 

होतो. त्यवलव यव Trapची ओळखही नसते. यवलव भगर्तगीतव 

बांधन सांबोधते. यव बांधनवची (Trap) ओळख िवली तरच 

िनषु्ट्यवलव "बांधन-िोि" ज्ञवन िहत्र्वचे र् उपयकु्त र्वटते. बदल यव 

सांदभवात हचे (बांधन-िोि)ज्ञवन िहत्र्वचे आह.े अन्सयथव 

(अहांकवरविळेु) ्र्सिथान भवष्ट्य करीत िनषु्ट्य जगतच असतो.  

 



"We cannot change anything until we accept it. 

Condemnation does not liberate, it oppresses. " 

Carl Jung 

 

********* 

 

(१६-५) /३: "िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्" 

 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले, पि शर्ज्ञवन जगवची होळीही करु िकते 

हव शर्चवर पढेु आलव. अनेक शर्शर्ध धिा आलेत, तर धिा अफुची 

गोळी आह ेअसे भवष्ट्य करुन कवला िवक्साने सवम्यर्वदवची 

सांकल्पनव िवांडली. कवांही रवष्ट्रवांनी यवचव अांिलही केलव. 

िवनर्शर्कवस, िवनर्तव शर्कवस यव सांदभवात असे चवांगले र्वईट 

अनभुर् घते जगवची र्वटचवल सरुु आहे. यव र्वटचवलीत एक 

शर्र्षय कवयि आढळतो, िवनर्वचे दःुख र् शर्र्षितव अथवात 

िोर्षि!ह ेिनषु्ट्यवचे अनिुिे आांतशर्ाघ्न र् बवह्शर्घ्न ठरतवत.  

 

बवह्शर्घ्न हव सविवशजक प्रश्न असलव तरी आांतशर्ाघ्न दरु करिे 

िनषु्ट्यवचे ्र्तःचे दवशयत्र् असते. र् यवतनुच बवह्शर्घ्न दरु 

होण्यवस िनषु्ट्यवचे योगदवन होते, हव िोलवचव सांदिे भगर्तगीतव 



दतेे. िनषु्ट्य दःुखी होतो तेंव्हव अज्ञवनविळेु (आपल्यव ज्ञवनवनसुवर, 

दृशिनसुवर) ्र्तःच यव जगी अदृश्य अिव जवळ्यवत अडकतो. 

सिवधवनवसवठी बौशद्धक भवष्ट्य(प्रज्ञवर्वद) करतो. त्यवचे भवष्ट्य बवह् 

जगतवशर्र्षयी असते. र् त्यवची श्थशत "नवचतव येईनव अांगि 

र्वकडे" अिी होते. यवच िदु्यवर्र भगर्तगीतव सांदिे दते,े  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव जविर्त असलेले आांतशर्ाघ्न त्यवलव 

जवगशर्ण्यवसवठीच आलेले असते. म्हिनुच अजुानवलव 

जवगशर्ण्यवसवठी श्रीकृष्ट्िवने र्वरांर्वर "उशत्तष्ठ" िब्दवचव प्रयोग 

केलव.  

 

The key to growth is the introduction of higher 

dimensions of consciousness into our awareness.  

Lao Tzu 

िनषु्ट्यजीर्नवतील चवांगलेपिव ईश्वरवने शदलेली(Devine) प्रेरक 

िशक्त असते. हव चवांगलेपिव िशक्त व्हवर्ी, आत्िशर्श्ववस व्हवर्व, 

म्हिनु ्र्तःतील चवांगलेपिव जवििे र् त्यवलव िशक्त 

बनशर्ण्यवसवठी भगर्तगीतव कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त हव सांदिे दतेे.  

 



*िकुां तलेच्यव सांदभवात लोक दषु्ट्यांतवलव प्रश्न करतवत. तेंव्हव त्यवचे 

उत्तर असते: ्र्तःचे ठवयी असलेलव चवांगलेपिव दषु्ट्यांत जवितो र् 

्र्तःची अांतःपे्ररिव प्रिवि आह,े हे शर्श्ववसवने सवांगतो.  

"िव सतवां शह सांदहेपदरे्ष ुर््तरु्ष ुप्रिविि ्अांतःकरि प्रर्शृति ्।" 

*िौंच(िवदी)पिवच्यव शर्रहवचे दःुख िहशर्षा र्वशल्िकीलव 

शर्चशलत करते र् यवच पे्ररितेनु रविवयिवची रचनव होते.  

 

"Emotions never lie" 

 

िनषु्ट्यवचे भवर्शर्श्व ्र्तःचे असते, जि ुतो ्र्तःिी बोलत 

असतो. दःुखी िवलव असतव Why me? असव प्रश्न करतो! 

*एकव ररिवचवलकवलव अपघवत होतो. पवयवने अध ुहोतो. तो 

्र्तःिी बोलतो, ईश्वरवने एर्ढ्यव िोठ्यव अपघवतवतनु िलव 

र्वचशर्ल,े यवचवच अथा त्यवलव िवझ्यवकडुन शर्िेर्ष कवया करुन 

घ्यवयचे आह.े तो गॅरेज कवढतो, कवलवांतरवने कवरखवनदवर होतो.  

"Internal dialogue is the voice that applies your 

logic and reasoning to situations. "  

 



*चवांगलेपिव असनुही दःुख कवां? हव अनेकवांचव प्रश्न असतो. 

यवचेच उत्तर भगर्तगीतव दतेे. -"शनशित्तिवत्ां भर्" 

 

दःुखवत चवांगलेपिव दबुालतव (शर्र्षवदयोग )ठरु नये. (्र्तःलव 

चवांगले/आदिा दिाशर्ण्यवसवठी नकवरवत्िक -Handicapped 

भवष्ट्य करि)े तर र्तािवनवत ईश्वरवचव आांतील आर्वज ऐकिे- 

उशत्तष्ठ! िहत्र्वचे असते.  

 

 भगर्तगीतव र्तािवनवची भवर्षव बोलते. ईश्वर बशुद्ध दईेल तेंव्हव िी 

कवया करेल !असे भवष्ट्य करिवरेही आढळतवत. पि ईश्वर 

िनोशर्ज्ञवनवचवच (िवश्वत) भवग आहे, ह ेजवििवरवच "उशत्तष्ठ" हव 

आर्वज ऐकतो, त्यवचे भवष्ट्य कळते. भगर्तगीतव िनषु्ट्यविी 

बोलवयलव लवगते. र्तािवनवत जीर्नवतील Order र् Disorder 

जविनु Mental wellness सवध्य करिे, िनषु्ट्यवचे दवशयत्र् 

असते. र् यवसवठीच "त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव " यव िब्दवचे प्रयोजन 

भगर्तगीतव करते . भगर्तगीतव अिवच िब्दवतनु आपल्यविी 

बोलत असते.  

 



"त ुपोट भरण्यवसवठी (योगििे) जन्सिवलव आलेलव नवही, ती शचांतव 

िी र्वहतो (योगिेिां र्हवम्यहि ्). िविेच कवया (शनशित्त जविनु) 

करण्यवसवठी तिुव जन्सि आह.े " 

 

Worthless people live only to eat and drink; people 

of worth eat and drink only to live.  

Socrates 

 ****** 

 

(१६-५)/४ : 

"िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्" 

(Know Thyself) 

जीर्नवचव अथा कवय? हते ुकवय? यव सांदभवात ह ेजीर्न केर्ळ 

योगिेिवसवठी/भोगैश्वयवासवठी आहे, असव सिज करुन जीर्नवच्यव 

अखेरपवरे्तो शचांतवग्र्त असिवरे शकां र्व िोठेपिवचव दपा असिवरे र् 

यवसवठी अन्सयवयवने अथासांचयन करिवरे लोक सिवजवत 

आढळतवत. अज्ञवनविळेु ह ेलोक बांधनवत, दःुखवत अडकलेले 

असतवत. म्हिनु सखुी जीर्नवसवठी िनषु्ट्यवलव जीर्नवचव शनशित 

अथा र् हते ुजवििे आर्श्यक ठरते. यव सांदभवात दरै्ी र् असरुी 

असे दोन गिुसम्पशत्तशर्भवग भगर्दगीतव ्पि करीत आह.े 



सिवजवतील केर्ळ चवांगले र् र्वईट ह ेर्शगाकरि यव सांदभवात परेुसे 

नवही ही र््तशु्थशत भगर्दगीतव दिार्नु दते आह.े  

 

भगर्दगीतेनसुवर जगवत दरै्ी र् असरुी असे दोन प्रकवरचे लोक 

असतवत. दरै्ी ्र्वतांत्र्यवसवठी(िोि) जन्सिवलव येतो, तर असरुी 

बांधनवत(गलुविी) अडकलेलव असतो.  

 

द्वौ भतूसगो लोकेश्िन ्दरै् आसरु एर् च।(१६-६) 

दरै्ी सम्पशद्विोिवय शनबांधवय आसरुी ितवः।(१६-५) 

 

 दरै्ी र् असरुी यवांचव सांबांध सिवजवतील चवांगले-र्वईट, गलुविी र् 

्र्वतांत्र्य, अज्ञवन-ज्ञवन, भय-शनभाय यवांचेिी असतो.  

दरै्ी: 

अभयां सत्त्र्सांिशुद्धः ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः।(१६-१) 

असरुी: 

दम्भो दपो अशभिवनि िोधः पवरुष्ट्यि ्एर् च। 

अज्ञवनां च अशभजवत्य पवथा सम्पदि ्आसरुीि ्।(१६-४) 

 

*बांधन -िोि (गलुविी र् ्र्वतांत्र्य) 



पि ुअसो र्व िनषु्ट्य गलुविी असव िवनशसक आजवर आह ेशक, तो 

आपली िळु िशक्त शर्सरतो.  

लहवनपिी पवळीर् हत्तीलव सवखळदांडवने बवांधल्यव जवते. हत्ती 

िोठव िवल्यवर्र िवत् पवयवत दोरखांड टवकले तरी परेुसे ठरते. कवरि 

तो िवनशसक गलुवि िवलेलव असतो.  

"Born to win but conditioned to loose " 

यव प्रकृशतत िनषु्ट्य सांर्यीने असवच बांधनवत अडकलेलव असतो. 

यविळेु द्वन्सद्वर्ि असतो.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वन्सद्विोहने भवरत।(७-२७) 

ह ेबांधन अिवश्वतविी Attachment असते. बांधनिशुक्तसवठी 

Detachment चे िवस्त्र भगर्दगीतव सवांगत आह.े ह ेिवस्त्र 

जवििवरी बशुद्ध सवशत्त्र्क म्हटले आह.े  

बांधां िोिां च यव रे्त्ती बशुद्धः सव पवथा सवशत्त्र्कीः।(१८-३०) 

दरै्ीगिुसम्पशत्त यव सांदभवात "सवशत्त्र्क" चव सांबांध सिवजवतील 

चवांगले-र्वईट यव र्शगाकरिविी असतो. अजुान चवांगलव असतो पि 

दःुख टवळण्यवसवठी शनशककयतेलव चवांगलेपिव दिाशर्तो.  

प्रत्यिवत चवांगले र् र्वईट यव र्शगाकरिवशिर्वय सिवजवत सवहसी 

र् शभते् असे दोन प्रकवरचे लोक आढळतवत. चवांगले असले तरी 

शभते्पिविळेु र्व अज्ञवनविळेु चवांगलेपिव आचरण्यवसवठी 

घवबरतवत पि चवांगलेपिवचव बरुखव घवलनु जगत असतवत. तर 



सवहस असिवरे चवांगलेपिवही दलुाशित करतवत र् सवहसवने जगत 

असतवत. ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी यव सांदभवात " Paradise lost" यव 

शिल्टनच्यव कवदांबरीतील सैतवनवचे उदवहरि शदले, जो धैयवाने 

अखेरपयांत लढत असतो. यवच आधवरवर्र ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी 

शनभायतव, धैया यवचे िहत्र् highlight केले.  

यव पवश्वाभशुिर्र "्र्तःलव ओळखव" यव सांदभवात आत्िशर्श्ववस 

िहत्र्वचव ठरतो. यवच सांदभवात अजुानवलव सांदिे आह,े  

िव िचुः सम्पदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

"Believe in yourself! Have faith in your abilities! 

Without a humble but reasonable confidence in your 

own powers you cannot be successful or happy. " 

-Norman Vincent Peale 

 ******** 

  

  



(१६-६)  

 

************************* 

द्वौ भतूसगौ लोकेश्िन दरै् आसरु एर् च। 

दरै्ो शर््तरिः प्रोक्त आसरुां पवथा िे ििृ।ु। 

************************* 

(१६-६):"द्वौ भतूसगौ लोकेश्िन दरै् आसुर एर् च" 

 

भगर्तगीतेनसुवर जगवत िखु्यतः दोन प्रकवरचे लोक असतवत. एक 

दरै्ी अथवात सिवजवत "चवांगले" म्हिनु ओळखल्यव जविवरे र् 

दसुरे आसरु अथवात जे ्र्तःच्यव भोगैश्वयवासवठीच (िेक्सशपयरच्यव 

भवर्षेत 'खवण्यवसवठी') जगत असतवत र् यव हतेनेु कोित्यवही 

िवगवाचव अर्लांब करतवत.  

ईहन्सते कविभोगवथाि ्अन्सयवयने ्अथासांचयवन ्।(१६-१२) 

 

भगर्तगीतेलव "आसरु" यव Category िी कवांहीही घिेदेिेे नवही. 

तर जे "चवांगले" यव Categoryत जन्सिवलव यतेवत, जे पवपशभरु 

म्हिनु ओळखल्यव जवतवत, पि सांियविळेु शनशककय होतवत. यवचव 

पररिवि त्यवांचे सिवजवतील अश्तत्र् दबुळे ठरते र् ते बघ्यवची 



भशूिकव श्र्कवरतवत. अिवच लोकवांचे Mindset 

बदलशर्ण्यवसवठी भगर्तगीतव ज्ञवन जगवत आले आह.े ज्यविळेु ते 

यव सशृिच्यव कुरुिेत्वर्र प्रत्यिवत लढिवरे योदे्ध ( खेळवडु) 

ठरतील.  

 

प्रत्येक िनषु्ट्यवच्यव हृदयवत (जीशर्तत्र्) ईश्वरअांि आह.े 

चवांगलेपिव(Divine) हव ईश्वरीअांिवचव Born गिु असतो. पि 

अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य त्यवचे अश्तत्र् जवित नवही. यविळेु 

अहांकवरवचव आश्रय शियवशिल असतो. अहांकवर Mind 

functioning िधील (िन, बशुद्ध, शचत्त, अहांकवर) एक घटक 

असतो. हवच अहांकवर शियवशिल असल्यविळेु अज्ञवनवलव ज्ञवन 

ठरशर्ण्यवच्यव प्रयत्नवत िनषु्ट्य आपल्यव सोयीने िब्दवलव अथा दते 

असतो.  

'अहांकवर' हव िब्द सिवजवत दपा(गशर्ाि) यव अथवाने ओळखल्यव 

जवतो. प्रत्यिवत िनषु्ट्यवलव जगतवांनव आत्िशर्श्ववस हर्व असतो. 

अहांकवर यव िब्दवलव चकुीच ेinterprete केल्यविळेु 

आत्िशर्श्ववस र् अहांकवर यवांतील भेद अ्पि होतो. " अहांकवरी 

नसवरे्" यव हतेनेु िनषु्ट्य आत्िशर्श्ववसही दलुाशित करतो. 

आत्िशर्श्ववस असलेलवच िनषु्ट्य शनभाय असतो, शर्श्ववसवने िवगा 

चवलतो, प्रसन्सनशचत्त असतो.  



'Self'यव सांदभवात अहांकवर अिवश्वतवचे प्रशतशनशधत्र् करते.  

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

अिवश्वत प्रकृशत र् (जीशर्त तत्र्वतील)िवश्वत ईश्वर यवद्ववरव जीर्न 

सांचशलत असते. 'कवया' प्रकृशतची Strength आह ेतर इच्छवद्वेर्ष 

द्वांद्व Weakness असतो. र् हवच द्वांद्व barrier ठरतो. यवप्रिविे 

अिवश्वत barrier आह ेर् barrier breaker िवश्वत यव 

आधवरवर्र "अहांकवर vs ईश्वर" यवांचे option भगर्तगीतनेे िेर्टी 

शदलेले आह.े  

यद ्अहांकवरां आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे।(१८-५९) 

vs 

बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

यवप्रिविे िवश्वत यव सांदभवात(बशुद्धयोग) ईश्वरवचव आश्रय असलेलव 

'Self'(Higher Consciousness, True Self) दरै्ीगिुवचव 

स्त्रोत असतो. म्हिनु चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव भगर्तगीतेचव सांदिे 

आह े: 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 



अथवात चवांगलेपिव म्हिजे "सत" र् यवचव सांबांध ईश्वरविी 

जोडलेलव असतो. भगर्तगीतव यवच (अव्यय)ईश्वरवचे ज्ञवन सवांगते, 

ज्यवपवसनु सशृिचे सजृन होते.  

(यतः प्रर्शृत्त भतूवनवां येन सर्ाि ्इदां तति)्.  

हवच ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े यवच ईश्वरवचव सर्ाच 

चवांगल्यव गिुवांचव, ज्ञवनवचव, शियवांचव सांबांध असतो. म्हिनु यवच 

ईश्वरवचे शनत्य शचांतन करण्यवची कलव भगर्तगीतव सवांगते. यवलव 

अनन्सयभशक्त म्हटले आह.े  

िहवत्िवनः त ुिवां पवथा दरै्ीं प्रकृशतां आशश्रतवः। 

भजशन्सत अनन्सयिनसो ज्ञवत्र्व भतूआशदि ्अव्ययि ्।।(९-१३) 

(यवच अव्यय ईश्वरवचे सशृित र् जीर्नवत ्थवन जविनु)ही 

अनन्सयकलव सवधली तर दरुवचवरीही सवध ुहोण्यवस पवत् होतो. 

(र्वल्यवचव र्वशल्िकी) 

अशपचते्स ुदरुवचवरो भजते िवि ्अन्सयभवक् । 

सवधःु एर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतो शह सः।।(९-३०) 

.... .... न िे भक्तः प्रिश्यशत।।(९-३१) 

****** 

  



(१६-७) 

************************* 

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च जनव न शर्दःु आसरुवः। 

न िौचि ्न अशप आचवरो न सत्यां तेर्ष ुशर्द्यते।। 

************************* 

 

(१६. ७)/१: 

"प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च जनव न शर्दःु आसरुवः" 

(जीर्नयवत्व) 

 

जगवतील अनेक तत्त्र्रे्ते्त सखुी जीर्नवर्र, जगतहीतवर्र भवष्ट्य 

करतवत. यवच सांदभवात जीर्नवची ओळख करुन दतेवत. िवनर्ी 

जीर्न सखुी होण्यवसवठी अनेक धिा जगवत आले. यवच 

आधवरवर्र लोक चवांगले आशि र्वईट हचे र्शगाकरि जविनु भवष्ट्य 

करीत असतवत.  

जगवत सवशत्र्क, दरै्ी, (चवांगले )जगतहीतवय भवर् असिवरे 

असतवत. अजुान दरै्ी गिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलव तरी 

अपिुातव, अज्ञवन असते. यवच अपिुातेची, अज्ञवनवची भगर्तगीतव 

ओळख करुन दतेे.  



 

*दरै्ीगिुसांपशत्त-अभयांसत्र्सांिशुद्धः 

 

िवनर्ी जीर्नवतील श्रेष्ठत्र्, चवांगलेपिव दरै्ीगिु सांपशत्तद्ववरव 

भगर्तगीतव ्पि करते. अजुानवलव त्यवचे शनयतकवया करि े

आर्श्यक होते. पि ते कवया करण्यवस भय र्वटते. त्यव कवयवालव 

शनांदशनय ठरर्तो.  

दयव धिवाचे िळु आह ेअसे म्हटले तर भय अधिवाचे िळु ठरते. 

सिवजवत जे कवया शनांदशनय आह,े ते करण्यवस भय र्वटत नवही 

(Regret नसते. )र् जे कवया र्ांदशनय आह,े जगतहीतवचे आह,े ते 

करण्यवस िवत् भय र्वटते!(यथेे शनशककयतेचे Regret असते). ह े

कवया अनिुिे असरु र् दरै्ी सांपशत्तगिुवत र्शगाकृत केले तर 

अजुानवचे कवया दरै्ीगिुवतील ठरते. कवरि अजुान 

दरै्ीगिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलेलव असतो. अथवात अजुानवलव 

भयवर्र िवत करिे त्यवचे दवशयत्र् ठरते.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

*जीर्नयवते्ची ओळख: 

जीर्नवलव नवर्ेची उपिव शदली तर िनषु्ट्यवची जीर्नवची 

(यवत्वरुपी) नवर् शनशित शकनवर् यवच्यव (Goal) शदिेने र्ल्हर्ली 

जवते (आत्िर्ि). परांत ुनवरे्लव न र्ल्हर्तव केर्ळ र्वर् यवने र्हवत 



असते (परवर्लांशब) तेंव्हव र्वदळरुपी अडथळ्यवर्रच लि कें शद्रत 

असते(िनोर्ि).  

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनोअनशुर्धीयते।(२-६७) 

 

सिदु्रवत र्वदळे असतवत तसे िनषु्ट्यजन्सि दःुखवलयवतच आलेलव 

असतो. र् शनशित शदिेने नवर्ेचव प्रर्वस होण्यवसवठी " ईश्वरवचे 

धवि" यवची ओळख भगर्तगीतव दतेे, ज्यवचव सरळ सांबांध 

िनषु्ट्यवच्यव प्रवितत्र्विी असतो, र् अप्रत्यि सांबांध 

Consciousness िी असतो 

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

िविपेुत्य पनुजान्सि दःुखवलयि ्अिवश्वति ्।(८-१५) 

 

"Hope is like the sun, which, as we journey toward 

it, casts the shadow of our burden behind us. " 

Samuel Smiles 

 



यवप्रिविे जीर्नयवत्ेची ओळख असिवरे र् ओळख नसिवरे असे 

दोन र्गा जगवत जगत असतवत. यवच आधवरवर्र ज्यवांनव ही 

ओळख नवही त्यवांच्यव िवनशसकतेचे र्िान भगर्तगीतव करते,  

 

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च जनव न शर्दःु आसरुवः। 

न िौचि ्न अशप आचवरो न सत्यां तेर्ष ुशर्द्यते।।(१६-७) 

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि ्। 

अप्परसांभतूां शकि ्अन्सयत ्कवि हतैकुि ्।।(१६-८) 

 

जीर्नवत कवय सवध्य करवयच े?यवशर्र्षयी व्यशक्तपरत्र्े ितशभन्सनतव 

असते. कुिी म्हितो भोगैश्वया प्रवशि र् भोग!कुिी म्हितो दःुख 

आह ेम्हिनु सांन्सयवस!कवांहीही ित व्यक्त केले तरी जीर्नयवत्व 

थवांबत नसते.  

 

"We don’t receive wisdom; we must discover it for 

ourselves after a journey that no one can take for us 

or spare us. " 

Marcel Proust 

 



 अथवात सखुी जीर्नवसवठी जीर्नयवते्ची ओळख करिे र् यव 

यवते्त "बांधन vs ्र्वतांत्र्य(िोि)" ही ओळख करिे आर्श्यक 

ठरते ज्यविळेु सांियिशुक्त होते. कवयवाचव शनिय होतो,  

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवया अकवये भय अभये। 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्त्र्की।।(१८-३०) 

 

 

 ****** 

 

 

१६. ७/२ : 

"प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च जनव न शर्दःु आसरुवः" 

(अज्ञवन vs. ्र्भवर्) 

 

जसे िशि हवरवत ओर्लेले असतवत, तसेच सर्ा शर्श्व एकवच 

हवरवत ओर्लेले आह.े  

िशय सर्ाि ्इदां प्रोक्तां  सतेु् िशिगिव इर्।(७-७) 



अथवात सर्ा शर्श्ववचव आधवर ईश्वर आहे, यव श्रदे्धने जगिवरे "सरु" 

र्वदी र् यवशर्रुद्ध श्रद्धव (Belief system) असिवरे "असरु" र्वदी 

असे दोन प्रकवरचे लोक यव भतूलवर्र असतवत.  

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि ्। 

अपर्परसांभतूां शकां  अन्सयत ्कवि हतैकुि ्।।(१६-८) 

 

जे "सरु" र्वदी आहते ते दरै्ीगिुवसवठी जन्सि घेतवत. ते आया 

म्हिनु ओळखल्यव जवतवत. अजुान दःुखी िवल्यविळेु शनशककय 

रवहण्यवचव बेत करतो. त्यवच्यव िोकग्र्त, दबुळ्यव, अनवयवालव 

िोभेल अिव भशूिकेकडे पवहुन श्रीकृष्ट्ि त्यवलव सांबोधन करतवत,  

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अकीशताकरि ्अजुान।(२-२) 

 

अज्ञवन vs. ्र्भवर् 

 

दरै्ीगिुसांपशत्त र् असरुगिुसांपशत्त यवांत शनशित भेद आह.े हव भेद न 

जविल्यविळेु कवय करिे योग्य(प्रर्शृत्त) र् कवय अयोग्य (शनर्शृत्त) 

अजुानवलव कळत नवही. दरै्ी गिुसांपशत्त यव सांदभवात ह ेअज्ञवन ठरते, 

तर असरुगिुसांपशत्तनसुवर तो ्र्भवर् असतो.  

 



प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च जनव न शर्दःु आसरुवः। 

न िौचि ्न अशप च आचवरो न सत्यां तेर्ष ुशर्द्यते।।(१६-७) 

 

अजुान ्र्तःलव लोभी ठरशर्तो, पि "असरुगिु" हव त्यवचव 

्र्भवर् नसतो. म्हिनु अजुानवलव म्हटले, त ुदरै्ीगिुसांपशत्तसवठी 

जन्सिवलव आलेलव आह,े तलुव िोक करिे उशचत नवही.  

 अजुान आपले अज्ञवन कबलु करतो. दरै्ी गिुसांपशत्त यव सांदभवात 

असलेल्यव २६ गिुवत शनभायतव (अभय) हव प्रथि गिु आह ेर् 

अखेरचव गिु नम्रतव(न अशतिवशनतव) असे ्पि केले आह.े 

शनभायतव ही िशक्त असते. र् यवच िशक्तची सवधनव होण्यवसवठी 

"योगः किास ुकौिलि ्" हव सांदिे आह.े  

सवर : सिवजवत चवांगलेपिवलव िहत्र् शदले जवते. पि चवांगलेपिव 

चवलत नवही!असे शनरुत्सवही भवष्ट्यही सिवजवत चवलत असते र् 

पयवायवने चवांगलेपिवचे Demotivation होते. यवचे कवरि 

दरै्ीगिुवचे/चवांगलेपिवचे अज्ञवन असते. हचे अज्ञवन भगर्तगीतव 

दिार्ीत आह.े र् िशक्तची सवधनव होण्यवसवठी कवया हव सांदिे दते 

आह.े  

 ***** 

  



 (१६-८) 

 

************************* 

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अशनश्वरि।् 

अपर्परां सांभतूां शकि ्अन्सयत ्कवि हतैकुि ्।। 

************************* 

 

 

(१६-८): 

"असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अशनश्वरि!्" 

(शर्भक्त vs एकत्र् अथवात Survival vs Spirituality) 

 

 

भौशतक शर्कवसवची ्पधवा सर्ा जग अनभुर्त आह.े यव 

शर्कवसवच्यव प्रर्वहवत आपले ्थवनच िनषु्ट्य नकळत बनर्ीत 

असतो. िनषु्ट्यवलव ्र्तःचे अश्तत्र् शप्रय असते र् यव गदीत 

आपले अश्तत्र् िोधतो, 'िी कोठे आह?े' तेंव्हव यव भौशतक 

्पधेत अध्यवत्िवचे शनशित कवय ्थवन आह?े हव प्रश्न उपश्थत 



होतो. र् भगर्तगीतव यवच Exlusive प्रश्नवर्र प्रकवि टवकीत 

आह.े  

 

चवांगलेपिव दबुाल ठरिे, बदनवि होिे सिवजवसवठी शहतवर्ह नसते. 

म्हिनु भगर्तगीतेने जगवलवच सवर्ध केले आह.े र् यवच सांदभवात 

"अध्यवत्ि" यव शर्र्षयवचव ऐशहक शर्कवसविी कसव सांबांध आह ेह े

भगर्तगीतव ्पि करीत आह.े  

 

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अशनश्वरि।् 

अपर्परां सांभतूां शकि ्अन्सयत ्कवि हतैकुि ्।।(१६-८) 

 

अथवात ऐशहक शर्कवसवसवठी, सखु उपभोगण्यवसवठी, ह ेिनषु्ट्य 

जीर्न आह.े अध्यवत्ि, (ईश्वर) ऐशहक शर्कवसवत अडथळव करते, 

सिवजवची शदिवभलु करते. अिी ऐशहकर्वद्यवांची धवरिव असते. 

म्हिनु ऐशहकर्वदी ्पधेलव नकळत िवन्सयतव दते असतवत. 

"Survival of the fittest".  

  

'दयव धरिकव िलु ह'ै अथवात धिा यव सांदभवात चवांगलेपिवलव 

िहत्र् असते. अजुान चवांगलव असल्यविळेुच (्र्जनवांच्यव 

दःुखविळेु) दःुखी िवलव. िनुष्ट्य दःुख टवळण्यवसवठी, ्र्तःलव 



सिवधवन दणे्यवसवठी जसे आचरि करतो, त्यवचे सिथान करतो. 

अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन बोलतो.  

 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्चव हव सहजप्रर्वस असतो. परांत ुिवनशसक 

दबुालतलेव नम्रतव, चवांगलेपिव ठरशर्िे हव भ्रि असतो. तो 

Mental weakness(हृदयदौबाल्य) ठरतो. ह ेभगर्तगीतव दिार्नु 

दतेे. यवच अनरु्षांगवने िवनशसक दबुालतव vs िवनशसक 

सिितव(अभय, दरै्ी) हव शर्र्षय भगर्तगीतव ्पि करते.  

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्यां अशकशताकरां अजुान।(२-२) 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

 

अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्यव ज्ञवनवचव उपयोग 

करतो, ते केर्ळ पु् तकी(Informatory) ज्ञवन असते, Wisdom 

नसते. म्हिनु 'ज्ञवन' हव शर्र्षय ४५)भगर्तगीतेत आलव. जीर्नवचे 

ज्ञवनशर्ज्ञवन सवांगतवांनव प्रकृशतचे सत, रज, ति गिु र् गिुवतीत असे 

पथृःकरि ्पष्ठ केले. यवतील गिुवतीत, ईश्वर, आत्िोन्सनशत हव 

अध्यवत्िवचव शर्र्षय असतो. यवच ज्ञवनवच्यव आधवरवर्र (शर्ज्ञवन र् 

अध्यवत्ि) ऐशहक जीर्न जगतवांनव भगर्तगीतव 

जीर्नशर्कवसिवगवाचे शनशित ज्ञवन दते आह.े  

 



सिवजवत ्र्तःचे अश्तत्र् यव सांदभवात शकशतालव िनषु्ट्य िहत्र् 

दतेो. पि चवांगलेपिव र् शकशताशर्र्षयक सांकल्पनव किव भ्रविक 

आह ेहव पदवाफवि भगर्तगीतव करीत आहे.  

 

"कतवा" यव सांदभवात, ति(शखन्सन, आळिी, शर्र्षवदी, प्रिवदी) vs. 

सत(उत्सवही, ज्ञवनी, धैयार्वन, शनभाय ) अिी गिुवांची ओळख 

भगर्तगीतव दतेे. िनषु्ट्यवने शनत्य सत्र्गिुवत असवरे् हव सांदिे दतेे. 

चवांगले कवया सतगिु प्रर्दृ्ध करीत असते ह े्पि करते.  

 

किािव सकृुत्य आहुः सवशत्र्कां  शनिालां फलां।(१४-१६) 

 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।(२-४५) 

 

"We are all living together on a single planet, which 

is threatened by our own actions. And if you don't 

have some kind of global cooperation, nationalism 

is just not on the right level to tackle the problems, 

whether it's climate change or whether it's 

technological disruption. " 

 Yuval Noah 



 

 ****** 

१६. ८ : 

"अप्परसांभतूां शकि ्अन्सयत ्कवि हतैकुि ्" 

(शर्श्ववतील िनषु्ट्यवचे ्थवन) 

 

सांपिुा जीर्सशृि शनसगवाची ्र्यांचशलत प्रिवशल (Automation) 

आह.े ईश्वर अध्यि यव भशूिकेत यवच प्रिवशललव कवयारत करीत 

असतो. यव सांपिुा प्रिवशलचे ज्ञवनशर्ज्ञवन "प्रकृशत-परुुर्ष " यवद्ववरव 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्।(९-१०) 

 

जेंव्हव िनषु्ट्य यव ईश्वरवलव जवितो, त्यवचे अश्तत्र् जवितो, तेंव्हव 

तो यव शर्श्ववचव जबवबदवर घटक असतो. पि जवित नवही तेंव्हव 

त्यवची जीर्नशर्र्षयक सांकल्पनव केर्ळ ्र्तःच्यव Survival ची 

असते.  

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि।् 

अप्परसांभतूां शकि ्अन्सयत ्कवि हतैकुि ्।।(१६-८) 

 



िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवतील सखुवच्यव सांकल्पनव यवच Survival चव 

भवग असतो. अजुान म्हितो, यवांनव(कौरर् पि) िवरुन िी सखुी 

होिवर नवही. म्हिनु िी प्रशतकवर न करतव िस्त्रहीन असतव, 

िस्त्रधवरी कौरर्वांनी िवरले तरी िवझ्यवसवठी ते श्रेय्कर आह.े 

अथवात यव शर्श्ववची ्र्यांचशलत प्रिवली(प्रकृशत) र् त्यवचव चवलक 

(ईश्वर) ह ेज्ञवन जविले नवही तर चवांगलव िनषु्ट्य दखेील Survival 

mode िध्ये सवपडतो र् द्वन्सद्वर्ि होतो. यव श्थशतत बांधन असते 

र् सांपिुा जग यव बांधनवत अडकलेले असते.  

 

इच्छवद्वेर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सम्िोहां सगे यवशन्सत परांतप ।।(७-२७) 

 

Survival mode िध्ये ्र्तःच्यव सखुदःुखवच्यव सांकल्पनेनसुवर 

अजुान दःुखी होतो र् दःुख टवळण्यवसवठी शनशककय होतो. अथवात 

जबवबदवरी ( एकव िहत्र्वच्यव सियीच) टवळतो. बेजबवबदवर 

िवलव तरी िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर 

करतो र् आपि यव शर्श्ववचे घटक आहोत हचे शर्सरतो.  

"You are honorable unit of Universe" 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर् ।(१६-५) 



चवांगल्यव कवयवाची शर्श्ववलव गरज असते. आसरुी र् दरै्ी सांपशत्तगिु 

यवतील भदे ्पि करुन चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव भगर्तगीतव त्यवची 

ओळख करुन दतेे.  

यवप्रिविे भगर्तगीतेतील अध्यवत्ि हव शर्र्षय िनषु्ट्यवलव त्यवचीच 

ओळख करुन दणे्यवसवठी आहे. म्हिनु म्हटले,  

"्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते" 

सवर : 

सशृिची ्र्यांचशलत प्रिवशल(प्रकृशत) र् त्यवचव चवलक (परुुर्ष, 

ईश्वर) र् यव सांपिुा प्रिवशलचवच िनषु्ट्य घटक यवप्रिविे िनषु्ट्यवलव 

्र्तःची ओळख जविनु घ्यवयची आह.े हवच भगर्तगीततेील 

अध्यवत्िवचव शर्र्षय आह.े  

येर्षवां त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

"ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

अजुानवच्यव कवयवाने शर्श्ववत फरक पडिवर होतव, त्यवप्रिविे 

चवांगल्यव कवयवाची, चवांगल्यव शर्चवरवची(जगतहीतवय) शर्श्ववलव 

नेहिी गरज असते. अज्ञवनविळेु कशठिसियी चवांगलव िनषु्ट्यही 

हवतपवय गवळुन बसतो. म्हिनु म्हटले, "उशत्तष्ठ". तलुव दबुालतव 

िोभत नवही.  

****** 

  



(१६-९) 

************************* 

एतवां दृशिि ्अर्िभ्य निवत्िवनो अल्पबदु्धयः। 

प्रभर्शन्सत उग्रकिवािः ियवय जगतो अहीतवः।। 

 

************************* 

 

 

(१६-९): 

"प्रभर्शन्सत उग्रकिवािः ियवय जगतो अशहतवः" 

(जगवचे शर्नविक vs जगतकल्यविकत)े 

 

 

जगवत दरै्ी र् असरुी असे दोन प्रकवरचे लोक असतवत. प्रवशचन 

कवळवतील दरे् र् रविस र् र्तािवनवतील चवांगले र् र्वईट असे 

र्शगाकरि यवच दरै्ी र् असरु यव सांदभवात होत असते. दरै्ीगिु 

जगतकल्यविवलव पोर्षक असते तर असरु जगतशर्नविवची पर्वा 

करीत नवही.  

 



द्वौ भतूसगौ लोकेअश्िन ्दरै् आसरु एर् च।(१६-६) 

 

*जगतकल्यविवसवठी "शनशितव्यर््थव" 

 

व्यशक्तचे Survival, सिहुवच ेव्यर््थवपन, सशृिचे सांचलन यवांचव 

सांबांध शनशित व्यर््थेिी जोडलेलव असतो. यव "शनशित" 

व्यर््थेसांदभवातच सिवजव्यर््थव (कवलािवक्साची सवम्यर्वद 

िवशन्सत), धिा(अजुानवने सिथानवसवठी घतेलेलव आश्रय), 

ईश्वर(भगर्तगीतव) यवांचव उल्लेख होतो.  

 

िधिविीच्यव िहदशनशिाशत प्रशियेत ्र्तःचव योगिेि, सिहुहीत, 

सशृिचे सांचलन (फुलवतनु Nector गोळव करिे, फुलवचे बीजवत 

रुपवांतर) यवप्रिविे एकवच कवयवात व्यशक्त, सिहु, सशृि यवांचे हीत 

सवध्य होते. िनषु्ट्यवलव ्र्तःचव योगिेि चवलर्वयचव आह,े 

सिहुवतील सर्वांच्यव कल्यविवसवठी िोर्षिशर्रहीत सिहुव्यर््थव 

हर्ी, सर्ा सिहुवच्यव कल्यविवसवठी सशृिसांचलन जगतशहतवय 

असवर्े. हचे "शनशित व्यर््थेचे" लि असवर्े.  

 

*दरै्ी vs. आसरु 



जीर्नवचे अश्तत्र्" यव सांदभवात ह ेजीर्न भोगैश्वया उपभोगवसवठी 

आह ेर् सखुवसवठी ्र्तःची इच्छवपशुता हीच जेंव्हव एकिेर् 

Philosophy बनते, यवच दृशििळेु इतरवांच्यव पीडेशर्र्षयी कवांहीच 

गैर र्वटत नवही, सिवजवत यवच दृशििळेु िोर्षि होते.  

एतवां दृशिि ्अर्िभ्य निवत्िवनो अल्पबदु्धयः। 

प्रभर्शन्सत उग्रकिवािः ियवय जगतो अहीतवः।।(१६-९) 

 

 िनषु्ट्यजीर्न, सिहुजीर्न र् शर्श्व(सशृि) यवांचव पर्पर सांबांध 

अजुान "धिा" यव िब्दवने व्यक्त करतो. अजुान दःुखी होतो, तेंव्हव 

आपल्यव शनयतकवयवालव धिाशर्रोधी कवया आह ेह ेशसद्ध करतो. 

येथे अजुान आपल्यव (हृदयदौबल्य) दबुालतलेव सविर्थया 

(परिवथाभवर्, चवांगली भवर्नव) दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करीत आह,े ह े

सत्य श्रीकृष्ट्ि दिार्नु दतेवत. यवच अनरु्षांगवने दरै्ीगिु vs असरुगिु 

हव शर्र्षय आलव.  

असत्य अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि ्। 

अप्परां सांभतूां शकां  अन्सयत ्कविहतैकुि ्।।(१६-८) 

 

*एकत्र् (God connection) vs अनवसशक्त(Detachment) 

 



"ईश्वर "यवद्ववरव सर्ा शर्श्व जोडलेले आह.े ईश्वर हीच शर्श्ववची िळु 

प्रर्शृत्त, शर्श्ववचव आधवर र् अांशतिधवि आह.े यवच ईश्वरवचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव प्रकृशतच्यव शर्ज्ञवनवसह ्पि करते. र् यव ज्ञवनवचव 

उपयोग जीर्नशर्कवसवसवठी (अितृत्र्वय कल्पत)े भगर्तगीतव 

्पि करत.े प्रकृशत अिवश्वत आह ेअथवात सखुदःुख बदलते 

आहते. तर ईश्वर िवश्वत आहे. म्हिनु िवश्वतसखुवची व्यवख्यव ्पि 

केली. दःुखवन्सत (योग) र् "कवयवाद्ववरे योग" ह ेिवस्त्र भगर्तगीतव 

्पि करत.े  

 

*जीर्नशर्कवसवचव श्रेष्ठ Standard िवगा : 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यव िवगवात ईश्वरवची भशक्त (सिपाि, फलत्यवग) घडते. अथवात १. 

भशक्तद्ववरव Detachment(अनवसशक्त) असते. २. योग-

दःुखवन्सतिशक्त, नैश्किाशसशद्ध यव (शदव्य) िशक्तची सवधनव होते.  

३. "िनोशर्ज्ञवन" (Consciousness) यव सांदभवात यव ज्ञवनवलव 

"िेत्-िेत्ज्ञ योग" यवद्ववरव ्पि केले आह.े  

िेत्िेत्ज्ञ यो ज्ञवनां एतद ्ज्ञवनां िति ्िि।(१३-२) 

 



यवचवच अथा व्यशक्तशर्कवस, सिहुव्यर््थवपन, सशृिसांचलन यवांचव 

ज्यव शनशितव्यर््थेिी सांबांध आह,े त्यवांत ईश्वर ही सांकल्पनव 

सर्ाश्रेष्ठ ठरते. िवगा तोच श्रेष्ठ ज्यवांत कवयवाद्ववरव ईश्वरवची भशक्त सवध्य 

होते.  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

यवचवच अथा धिवाने योग्य-अयोग्य हव सांिय शनिवाि केलव तरी 

(ईश्वरज्ञवनवने)बशुद्धयकु्त असि ेश्रेष्ठ ठरते.  

बशुद्धयोगि ्उपवशश्रत्य िशच्चत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज।(१८-६६) 

 

 ****** 

  



(१६. १०) 

************************* 

कविि ्आशश्रत्य दषु्ट्परुां दम्भिवनि ्अदवशन्सर्तवः। 

िोहवत ्गहृीत्र्वअसत ्ग्रवहवन ्प्रर्तान्सते अिशुचव्रतवः।। 

************************* 

 

 

१६. १०: 

"कविि ्आशश्रत्य दषु्ट्परुां दम्भिवनि ्अदवशन्सर्तवः" 

(Unhealthy thought pattern & Change) 

 

िनषु्ट्यवच्यव इच्छवांनव ियवादव नसते. पि िितेलव ियवादव असते. 

िनषु्ट्य आपली िितव र्वढर् ुिकतो पि िितवर्शृद्धचे ज्ञवन, 

शर्कवसवचे ज्ञवन कळले नवही तर इच्छव र्वढतवत र् Unhealthy 

Thought Pattern तयवर होतो.  

 

"शर्चवरबदल " यव सांदभवात भतृाहरर म्हितवत (सांदभा:भतृाहरर 

शत्ितक), शर्द्ववन जन ईष्ट्येने ग्र्त आह,े धशनक जन गर्वाने दशुर्षत 



आह,े बवकी लोक अज्ञवनवत आकां ठ बडुवले आहते. म्हिनु 

सांतर्विीचव जनिवनसवर्र अपेशित पररिवि होत नवही.  

 

 यव पवश्वाभशुिर्र शर्चवरबदल (Thought pattern) यव सांदभवात 

भगर्तगीतव िहत्र्वचव सांदिे दते आह,े हीच भगर्तगीतचेी 

Strength आह,े ह ेलिवत घेतले पवहीजे.  

 

Thought Pattern 

 

The quality of your thinking pattern is responsible 

for the quality of all your individual, specific 

thoughts.  

 

Thought patterns are created just like physical 

patterns — by forming habits. When you start 

thinking a certain way, let’s say negative, and you 

practice this negative mindset long enough, it 

becomes a pattern.  

 



(Transformation of thought pattern (Unhealthy to 

Healthy/positive) 

 

*Finding the roots of your thinking pattern: 

(The first step toward gaining control over your 

thoughts is finding the roots of your thinking 

pattern. ) 

*Rebooting your thinking pattern 

*Reaching a state of mindfulness) 

 

 दरै्ी र् असरुी गिुसांपशत्त असलेले असे दोन प्रकवरचे लोक जगवत 

असतवत असे भगर्तगीतते म्हटलेले आह.े असरुी यव 

गिुसांपशत्तिध्ये Unhealthy thought pattern असतो.  

 

कविि ्आशश्रत्य दषु्ट्परुां दम्भिवनि ्अदवशन्सर्तवः।(१६-१०) 

शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपआशश्रतवः।(१६-११) 

अनेकशचत्त शर्भ्रवन्सतवां िोहजवलसिवर्तृवः।(१६-१६) 

 



तर दरै्ीगिु सांपशत्तशर्भवगवत अज्ञवनविळेु negative thought 

pattern असतो. अजुान दरै्ीगिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलव पि 

शनयतकवया करिे योग्य शक अयोग्य? यवत सांिय आल्यविळेु 

Negative thinking होते. यविळेु शर्कवसच थवांबतो.  

िनषु्ट्य जीर्नवचव शर्कवस अखांड/िवश्वत ्र्रुपवचव असतो. र् 

यवसवठी "अितृत्र्वय कल्पत"े(२-१५) हव िवगा सवांशगतलव. हव 

Positive thought pattern असतो. पि द्वन्सद्वर्ि िवल्यविळेु 

अडथळव होतो, शर्कवस थवांबतो.  

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

यवप्रिविे भगर्तगीतेचव शर्र्षय "Transformation of 

negative thought pattern into positive" हव बनतो.  

सवर : 

िनषु्ट्य चवांगलव असनु दखेील त्यवचव Thought pattern 

नकवरवत्िक कवां बनतो?यवचे उत्तर भगर्तगीतव दते आहे. यवचे 

Root cause "कवि" असत.े म्हिनु अजुानवलव म्हटले,  

जशह ित्ुां िहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।(३-४३) 

 ******* 

  



(१६-११) 

************************* 

शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपआशश्रतवः। 

कविउपभोगपरिव एतवर्द ्इशत शनशितवः।। 

 

************************* 

 

 

(१६. ११)/१: 

"शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपआशश्रतवः" 

 

शचांतव िनषु्ट्यवलव दःुखी करते, दबुळे करते ह ेआपि जवित 

असतो. दरै्ीगिु सांपशत्तचे अज्ञवन असल्यविळेु शचांतव असते असे 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपआशश्रतवः। 

कविउपभोगपरिव एतवर्द ्इशत शनशितवः।।(१६-११) 

अथवात ह ेजीर्न केर्ळ भौशतकसखुवसवठी (ऐश्वयाभोगवसवठी) आह े

अिी िवनशसकतव बनल्यविळेु शचांतव िेर्टपयांत सटुत नवही.  

 



दरै्ीगिुवची चवांगलेपि अिी ओळख िनषु्ट्य जवितो. पि हवच 

चवांगलेपिव अजुानवलव दःुखी करतो. दःुख टवळण्यवसवठी 

शनशककयतव शनर्डतो र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो. यव एकवच घटनेतनु चवांगलेपिव, ज्ञवन यव सांदभवातील 

शर्शर्ध प्रश्न उपश्थत होतवत.  

*चवांगलेपिव vs ्र्वशथा यवांतील भेद 

*शर्कवसवत चवांगलेपिवचे प्रयोजन कवय? 

चवांगलेपिव आत्िशर्श्ववस दतेो शक दःुखी करतो? 

* ज्ञवनवचे प्रयोजन ्र्तःचे अज्ञवन दरु करण्यवसवठी शक, ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी? 

 

*चवांगलेपिव vs ्र्वशथा 

 

एखवदव व्यशक्त चवांगलव शक ्र्वशथा? असव भेद करिवरे भवष्ट्य 

आपि व्यर्हवरवत ऐकत असतो. सिवजवत चवांगलव म्हिजे 

शनः्र्वथा प्रेि करिवरव र् ्र्वशथा म्हिजे ्र्तःच्यव शहतवसवठी 

इतरवांचव उपयोग करुन घेिवरव अिी भवर्नव असते. यवच 

आधवरवर्र अजुान ्र्तःलव लोभी म्हिर्तो र् िलव कवांही नको ही 

भशूिकव घेतो.  

 



दषु्ट्यांत िकुां तलेची शनर्ड करतो तेंव्हव िकुां तलेच्यव 

खवनदवनीशर्र्षयी लोक प्रश्न उपश्थत करतवत. तेंव्हव दषु्ट्यांत उत्तरतो,  

िव सतवां शह सांदहेपदरे्ष ुर््तरु्ष ुप्रिविि ्अांतःकरि प्रर्शृत्ति ्। 

दषु्ट्यांत चवांगलव आह ेह ेदषु्ट्यांत जवितो. चवांगल्यवची पे्ररिवच प्रिवि 

असते. ज्यवअशथा दषु्ट्यांतवने िकुां तलेलव पसांद केले, त्यवअशथा 

िकुां तलेची पवत्तव एकव िशत्य रवजवलव र्रण्यवस योग्य आह ेह े

शसद्ध होते. यवप्रिविे िकुां तलेर्रील शनः्र्वथा पे्रि ्पि करतो. 

अथवात चवांगलेपिव ्र्तःर्रील शर्श्ववस (आत्िशर्श्ववस) दिार्तो.  

 

िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव िवगवाचे ज्ञवन असेल, यव िवगवात आनांद, 

आत्िशर्श्ववस अनभुर्त असेल तर त्यवलव ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी बवह्ज्ञवनवची गरज भवसत नवही. अजुानवलव िवत् 

आत्िशर्श्ववस नसल्यविळेु तो सिवधवनवसवठी ( िी योग्य आह ेह े

शसद्ध करण्यवसवठी) बवह्ज्ञवनवचव उपयोग करतो. म्हिनु जीर्नवत 

ज्ञवनवची भशूिकव(योग्य शसद्ध करण्यवसवठी शक अज्ञवन 

शिटशर्ण्यवसवठी?), ्र्तःचव शर्कवसिवगा यव िहत्र्वच्यव शर्र्षयवर्र 

भगर्तगीतव प्रकवि टवकते.  

चवांगलेपिव िनषु्ट्यवलव शर्कवसवसवठी सकवरवत्िक करते. अडचिी 

शर्कवसवसवठी सांधी जवितो. यवप्रिविे दःुखविी सविनव 

करण्यवसवठी चवांगलेपिवचव उपयोग होतो. यवचेच िवस्त्र 



भगर्तगीतव ्पि करते. चवांगलेपिवचे ईश्वरविी नवते यवच 

िवस्त्रवचव भवग असतो. यवच ज्ञवनविळेु "अितृत्र्वय कल्पते" हव 

श्रेष्ठवांच्यव िवश्वत शर्कवस िवगवाची ओळख होते. िनषु्ट्य यव सांपिुा 

ब्रह्मवांडवचवच भवग असतो पि ह ेज्ञवन न जविल्यविळेुच दःुख, 

शचांतव जीर्नवत असते.  

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि ्। 

अपर्परां सांभतूां शकि ्अन्सयत ्कविहतैकुि ्।।(१६-८) 

 

 व्यवर्हवररक बोध: 

चवांगलेपिव िनषु्ट्यजीर्नवतील Divine गिु असतो. यवच 

चवांगलेपिवचे जीर्नवतील िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते. म्हिनु 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव भगर्तगीतव सांदिे दते आह,े  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

"The fragrance of flowers spreads only in the 

direction of the wind. But the goodness of a person 

spreads in all directions. " 

Chanakya  

****** 



 

१६-११/२ : 

"शचांतवि ्अपररिेयवां च प्रलयवन्सतवि ्उपआशश्रतः। 

कविउपभोगपरिव एतवर्द ्इशत शनशितः!" 

(जीर्नवचव हते ुकवां जविवर्व? 

Purpose to know the Purpose of life) 

 

जीर्न भोगऐश्वयवासवठी आह ेतर जीर्नवत पैसव, ऐश्वया असेल तर 

सखु ही शर्चवरसरिी ्र्वभवशर्क असते. यवच शर्चवरसरिीनसुवर 

अजुान म्हितो, िलव कवांहीही नको. पैसव, रवज्य यवांच्यव लोभवने 

्र्जनवांनव िवरिे पवप आह,े धिाशर्रोधी आह.े नको िलव असे 

अधिवाचे शजिे!अथवात ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी यवप्रिविे 

ज्ञवन सवांगतो. व्यर्हवरवत यव भवष्ट्यवलव Excuses, भगर्दगीतेत 

प्रज्ञवर्वद असे म्हटले आह.े  

 

िनषु्ट्यवचे सविवन्सय जीर्न असेच चवल ुअसते. अडथळव, 

अडचिीर्र िवत करिे जिल ेनवही तर तो ्र्तःचे सिवधवन 

िोधत असतो र् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथानवथा ज्ञवन 

सवांगत असतो. हव िनषु्ट्यवचव Comfort zone असतो. यविळेुच 

शचांतव, अिवांशत (Stress) असते.  



 

 िनषु्ट्यवलव जे आर्डते, जे योग्य र्वटते तेच करीत असतो. तरीपि 

अिवांत, दःुखी कवां? हव प्रश्न पडतो. यवच पवश्वाभशुिर्र 

भगर्दगीतेचव सांदिे येतो,  

अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

यव दःुखवलयवत िनषु्ट्यजन्सि आलेलव असतो. म्हिनु दःुखवचे, 

अडचिीचे ह ेआव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी भगर्दगीतेचव हव सांदिे 

आह.े  

 

Transformation : 

जीर्निवगवात किा घडत असते. जीर्नशर्कवसवत किा 

(्र्भवर्शनयत कवया, शनिायअशधकवर) सवधन आह.े व्यर्हवरवत 

सकवि किा असते म्हिनु सांिय असतो. कवयाशनिय होत नवही. 

ईश्वरज्ञवनविळेु जीर्नवचव हते ु"कविउपभोगपरिव" बदलनु िवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो. हव िवगा आत्िोन्सनशतचव बनतो. 

र् कवया सित्र्योगवने ( शनष्ट्कवि) करतो.  

 *********** 

  



 (१६-१२) 

 

************************* 

आिवपवि ितैः बद्धवः कवििोधपरवयिवः। 

ईहन्सते कविभोगवथाि ्अन्सयवयने ्अथासांचयवन।। 

************************* 

 

१६-१२/१: 

"आिवपविितैः बद्धवः कवििोधपरवयिवः" 

( Devil's Workshop) 

 

शर्श्ववतील शर्कवसवची चढवओढ प्रविखु्यवने भौशतक शर्कवसवची 

असते. यव चढवओढीिळेु सिवजवतील िोर्षि दलुाशित होते. 

जीर्न जगतवांनव ्र्वभवशर्कपिे िनषु्ट्य श्रीिांत-गरीब असे भेद 

पहवत असतो. श्रीिांशतचे, तत्सि िशक्तचे उन्सिवदही पहवत असतो, 

तेंव्हव सिवजवत भ्रिवचवर, असरु अिी शटकवही होत असते. यवच 

्पधेत िनषु्ट्य नकळत ्र्तःतील अज्ञवनही दलुाशित करीत 

असतो. "चवांगलेपिव" यव सांदभवात(सां्कवरहीन, अज्ञवन असलव 

तरी) िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथान करतो. 



यवचवच पररिवि सिवजवतील भय, नकवरवत्िक शर्चवर, िोर्षि इ. 

असते. ह ेसर्ा सिवजवतील अज्ञवन असते. यव अज्ञवनविळेुच 

चकुीच्यव शर्चवरवचव, नकवरवत्िक शर्चवरवचव Virus सिवजवत 

र्ेगवने पसरत असतो. सिवज भयरोगवने ग्रवसल्यव जवतो. धतुा, 

्र्वशथा लोक सिवजवतील यवच भयवचव फवयदव घेत असतवत. 

यविळेु सिवजवचे रै्चवररक आरोग्य शबघडते.  

 

आिवपविितःै बद्धवः कवििोधपरवयिवः। 

इहन्सते कविभोगवथाि ्अन्सयवयने अथास्चयवन।्।(१६-१२) 

 

धिा, ज्ञवन र् अध्यवत्ि : 

शनरोगी सिवजशनशिातीसवठीच जगवत धिा आलेत. अजुान दःुखी 

िवल्यविळेु धिवालव(्र्धिवाचरि) अधिा र् 

अधिवालव(शनशककयतव) धिा ठरशर्तो. यव श्थशतलव भगर्तगीतेने 

बशुद्धची तविस अर््थव म्हटले आह.े  

अधिांि ्धिाि ्इशत यव िन्सयसे तिसव आर्तृवः।(१८-३२) 

 

अथवात हव शर्र्षय ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव असतो. यविळेु शर्कवसवतील 

Error/प्रश्न जवितव येतवत. र् त्यवर्र उपवय करतव येतो.  



 

धिवाचव शनशित हते ुशर्श्वसांचवलनवस सहकवया, शनरोगी- िोर्षििकु्त 

सिवजशनशिाशत, चवांगलेपिवलव सिि करिे त्यवलव सांरिि दिेे 

यवप्रिविे भगर्तगीतेत ्पि होते.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

 िनषु्ट्यवच्यव व्यशक्तगत सां्कवरवत िनषु्ट्य ्र्तःच त्यवच्यव 

शर्कवसवसवठी जबवबदवर असतो. म्हिनुच व्यशक्तगत सां्कवरवत 

अध्यवत्िज्ञवनवचे (आत्िोन्सनशत ) िहत्र् आह.े  

 

त्िवद ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

सवर : 

भगर्तगीतेने धिा, अध्यवत्ि र् ज्ञवनशर्ज्ञवन यवांचव सिन्सर्य 

सवधलेलव आह.े सिवजवतील भौशतक, आशथाक, िवनशसक, 

रै्चवररक आरोग्य शबघडले तर त्यवचव जबवबदवर धिा नसनु धिवाचे 

अज्ञवन असते. अथवात हव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव प्रश्न/शर्र्षय असतो. ह े

लिवत घिेे आर्श्यक आह.े हवच सांदिे भगर्तगीतव दते आह.े  

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते। 



******** 

 

 

(१६-१२)/२: 

"इहन्सते कविभोगवथाि ्अन्सयवयेन अथासांचयवन" 

 (Social illness) 

 

िनषु्ट्यवचव जीर्नवकडे पवहण्यवचव दृशिकोन त्यवची शर्चवरसरिी 

बनर्ते . ही शर्चवरसरिी जीर्नशर्कवसवलव पोर्षक(अशर्रुद्ध) 

असवर्ी, शर्रुद्ध नसवर्ी म्हिनु जीर्नवत कवय सवध्य करवर्यवचे 

आह?े जीर्नवतील कोिते Asset शर्कवसवचे सवधन आह,े सवध्य 

आह?ेही सवधनसांपशत्त दरै्ी र् आसरु सांपशत्त यव दोनिध्ये 

भगर्तगीतेने शर्भवगली आह.े एक शर्कवसवत ्र्वतांत्र्यवसवठी 

सहकवरी ठरते, अथवात ्र्वतांत्र्यवच्यव िवगवार्र जीर्नयवत्व असते. 

दसुरी बांधन घट्ट करते.  

दरै्ी सांपद ्शर्िोिवय शनबांधवय आसरुी ितव।(१६-५) 

 

सांपशत्त यव सांदभवात अथाशर्र्षयक शर्चवर िहत्र्वचव असतो.  



िनषु्ट्यवची अथाशर्र्षयक शर्चवरसरिी दरै्ी सांपशत्तलव पोर्षक 

असवर्ी.  

 

सिवजवत पैसव(अथा) िहत्र्वचव शर्र्षय असतो.  

सविवन्सयवांनव यवच सांपशत्तची ओळख असते. श्रीिांशतचे पैसव हचे 

"िवनक" बनते. यव िवनकवनसुवरच गररबी-श्रीिांशत िवपल्यव जवते. 

पैसव असेल शकां र्व नको असेल तर शनयतकिा किवलव? असव 

सविवन्सयवांनव प्रश्न असतो.  

 

अजुानवची अथाशर्र्षयक शर्चवरसरिी त्यवलव लोभी ठरशर्ते. यविळेु 

सांभ्रि होतो. अथवात पैसव हर्व शक नको हव शर्र्षय येथे गौि ठरतो. 

दरै्ी सांपशत्त िहत्र्वची ठरते. यव सांदभवात भय हव दरै्ी सांपशत्ततील 

weakness असतो. म्हिनु िवनशसक िशक्त यव सांदभवात "भय vs 

अभय" असव भेद जविनु" योगवय आचरतः किा "यवसवठी शनिय 

करिे.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

१. दरै्ी सांपशत्त: 

अभयां सत्र्सांिशुद्धः ज्ञवनयोग व्यर्श्थशतः।(१६-१) 



 

दरै्ी सांपशत्तत यज्ञ, दवन, तप यव िलुभतू शत्किवाचव उल्लेख आह.े 

यज्ञ र् दवन यवांचव "अथा" िी सांबांध असतो.  

 

दवनि ्दिि यज्ञि ्र्वध्यवय तपः आजार्ि ्।(१६-१) 

*यज्ञ: सकवि किा vs सिशपात किा, शनष्ट्कवि किा हव भेद 

जविण्यवसवठी र् शर्कवसवसवठी यज्ञकौिल्य.  

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्शलयते। 

*दवन: दवतव vs यवचक यविध्ये दवतव व्हवर्े, यवचक होर् ुनये. 

अथवात परवर्लांबन त्यवगनु ्र्वर्लांशब होिे.  

(Beggars are not choosers) 

 

२. आसरु सांपशत्त, Social illness  

 

Social illness िी सांबांशधत शर्र्षयवर्र भगर्तगीतव आसरु सांपशत्त 

द्ववरव प्रकवि टवकते.  

 

आिवपवि ितैः बद्धवः कवििोधपरवयिवः। 

ईहन्सते कविभोगवथाि ्अन्सयवयने ्अथासांचयवन।।(१६-१२) 



 

भोगैश्वया उपभोगण्यवसवठी ह ेजीर्न आहे. जीर्नवत सखुी 

होण्यवसवठी यवच शर्चवरसरिीने िनषु्ट्य जगतो. यवच्यव पशुतासवठी 

पैसव हर्व म्हिनु सखुी जीर्नवसवठी "अथासांचयन" ही शर्चवरसरिी 

बनते. अिी शर्चवरसरिी बनते. यवसवठी अन्सयवयवने अथासांचयन 

करतो.  

 

सिवजवत श्रीिांशत र् गररबी यवतील आशथाक दरीिळेु 

सिवजव्यर््थेत असितोल शनिवाि होतो. हव असितोल िोर्षिवस 

कवरि ठरतो. र्तािवनवत Social illness यव सांदभवातच िोर्षि, 

भ्रिवचवर, गररबी ह ेअथाशर्र्षयक शर्र्षय यवर्र भवष्ट्य होते.  

 

जसे शर्ज्ञवनवने िवांशत केली, औद्योशगशककरि आले. व्यवर्सवशयक 

रोजगवरवच्यव किव र्वढल्यव. पि सितोल शर्कवसवसवठी 

सिवजव्यर््थव िहत्र्वचव शर्र्षय ठरतो. हव अथाशर्र्षयक 

Socioeconomics चव शर्र्षय असतो. अथाशर्र्षयक Social 

illness र्र िवत करण्यवसवठी िवश्वत, िोर्षिशर्रशहत 

सिवजव्यर््थव शनशिाशत ह ेसिवजवलव आव्हवन असते.  

"एकव रवज्यवत फुगे बनशर्िवरव कवरवशगर रवजवकडे त्यवच्यव रवज्यवत 

आश्रय िवगतो. फुग्यवांच्यव खचवाचव भवर लोकवांनव जविर् ुनये र् 



कवरवशगरवलवही रोजगवर शिळेल यव हतेनेु रवजव "गबु्बवरव 

एकवदिी"(यव एकवदिीलव फुगे खेळवयच)े म्हिनु एक प्रथव सरुु 

करतो. "हव अथाशर्र्षयक शर्चवर िोर्षिशर्रशहत व्यर््थलेव 

प्रोत्सवहीत करते.  

अथवात यथेे केर्ळ नर्ीन रोजगवर शनशिाशत िवली नवही तर 

लोकवांच्यव "भौशतक र् आध्यवशत्िक शर्कवसवलव पोर्षक 

सिवजव्यर््थव " ही (अथवात Socioeconomic vision) 

शर्कवस यव सांदभवातील सवर्धवनतव पवळण्यवत आली. 

भगर्तगीतेने जगवलव िवनर्शर्कवसवचे िलुभतू ज्ञवन शदले. धिा-

अधिा हव िब्द आांतशर्ाघ्न (सांिय) र् बवह्शर्घ्न (िोर्षि, 

अन्सयवय) यव सांदभवात आलेलव आह.े  

र्तािवनवतील शर्ज्ञवन र् िवनर्शर्कवसवचे िलुभतू ज्ञवन यव दोन्सहीचव 

उपयोग करुन सिवजव्यर््थचेी र्वटचवल िवश्वत 

सिवजव्यर््थवशनशिाशतकडे असवर्ी, जगतशहतवय असवर्ी ह े

भगर्तगीतेलव अशभप्रते आह.े म्हिनु अजुानवलव म्हटले,  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

र्तािवनवत सिवजव्यर््थेचव Socioeconomic सांदभा: 



सिवजव्यर््थेची भशूिकव व्यवर्सवशयक रोजगवरसांशध उपलब्ध 

करुन दिेे ही असते. सर्वांनव सांशध दतेवांनव कुिवचेही नकुसवन 

होिवर नवही अिव िोर्षिशर्रहीत, सिहुवत (दिेवत) सर्वांनव 

रोजगवर दिेवरी, जगतहीतवय असिवरी व्यर््थव आध्यवशत्िक 

/िवश्वत सिवजव्यर््थव ठरत असते. यवलव Socioeconomic 

सांदभा येतो. अथातज्ञ यवर्र भवष्ट्य करतवत. असेच भवष्ट्य 

अथाशर्र्षयक सिवजिवस्त्रज्ञ र् ग्रविपनुशनािवािवचे भवष्ट्यकवर डॉ ज.े 

सी. कुिवरप्पव यवांनी त्यवांच्यव Economy of Permanence 

यवतनु केले. यवलव Erich W. Zimmermann चे World 

resources & Industries यवचव सांदभा आह.े ज्यवत resources 

ची अिवश्वत(Violence-शसशित) र् िवश्वत (Nonviolence-

अशसशित ) अिी ्पि शर्भवगिी आहे.  

--- 

*जगवत चवर प्रकवरच्यव सिवजव्यर््थव असतवत.  

 

१. (परजीर्ी, परवशश्रत व्यर््थव )Economy of 

Parasite/Predator (्र्तः कवांहीही न करतव परवशश्रत, ) यव 

व्यर््थेत िोर्षि असते. ही व्यर््थव सरळ शहांसेलव जन्सि दतेे.  

२. (व्यवर्हवररक सिवजव्यर््थव )Economy of Enterprise 

(यव व्यर््थेत ्पधवा असते, आशथाक दरी र्वढत जवते. ) 



३. (सिहुप्रधवन सिवजव्यर््थव) Economy of gregation 

(दिेहीतवसवठी ्र्धिा/कवया अथवात शनः्र्वथा असतो) दिेहीत 

अथवात शनः्र्वथा र्शृत्त असली तरी यवांत शनसगवाचे सांतलुन, इतर 

दिेवांचे हीत दलुाशित होते.  

४. आध्यवशत्िक/िवश्वत व्यर््थव Economy of Permanance. 

(जगवचे अहीत होिवर नवही अथवात जगतहीतवय रवहील अिी 

दिेशहतवसवठी बनशर्लेली व्यर््थव. ) : 

जगतहीतवय/ईश्वरभशक्तसवठी किा/्र्धिा असतो. यवत अशहांसव 

भवर् असतो. दिेहीत ही priority असली तरी िवनर्तचे ेहीत, 

शर्श्वहीत दलुािीत होत नवही.  

 

शर्ज्ञवन र् अध्यवत्ि (जगतशहतवय)यव दोहोशिळुन आध्यवशत्िक 

सिवजव्यर््थव* बनलेली असते. ज्यवत सहजकवया ईश्वरवलव 

सिशपात करिे. हव सांदिे असतो.  

The goal of life is to make your heartbeat match the 

beat of the universe, to match your nature with 

Nature.  

-Joseph Campbell 

 ****** 

  



 (१६-१३) 

************************* 

इदि ्अद्य ियव लब्धां इिां प्रवप्से िनोरथि ्। 

इदि ्अश्त इदि ्अशप िे भशर्ष्ट्यशन्सत पनुधानि ्। 

************************* 

 

(१६-१३): 

"इदि ्अद्य ियव लब्धां इिां प्रवप्से िनोरथि ्" 

(िनषु्ट्यजीर्नवची सिितव) 

 

तत्र्ज्ञवनवच्यव शर्श्ववत जीर्न (सखुदःुखवचव) प्रर्वस आह,े लढवई 

आह ेअसे भवष्ट्य होत असते.  

१. जीर्न आहे तर ते जगलेच पवहीजे ही नैसशगाक बवब म्हिजेच 

SURVIVAL असते.  

२. जीर्नशर्कवस यव सांदभवात भोगैश्वयवासवठी ह ेजीर्न शिळवले 

आह ेम्हिनु ऐश्वया शिळशर्िे हचे ध्येय सिजनु जगिवरेही 

असतवत.  

३. िनषु्ट्यवची ्र्तःची सिितव हव भगर्दगीतेचव शर्र्षय आह.े 

"सिितव" यव सांदभवातच दरै्ीगिुसम्पशत्त र् असरुगिुसांपशत्त यव 



दोन शर्भवगवद्ववरे सिितेची शनशित ओळख भगर्दगीतव करुन दते 

आह.े  

 

प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्तः सिि असवर्व र् इतरवांनवही सिि 

करण्यवसवठी सहकवया करवरे् हव िनषु्ट्यधिा असतो. यव पवश्वाभशुिर्र 

सिितव यव सांदभवात तलुनव करिे, ्र्तःचे सिथान करिे, 

इतरवांच्यव चकुव कवढिे, इतरवांनव challange करिे हव व्यर्हवर 

असतो, प्रेि नसते.  

 

इदि ्अद्य ियव लब्धां इिां प्रवप्से िनोरथि ्। 

इदि ्अश्त इदि ्अशप िे भशर्ष्ट्यशन्सत पनुधानि ्।।(१६-१३) 

 

ह ेजीर्न केर्ळ ऐश्वयवासवठी आह.े िलव आज इतके ऐश्वया प्रवि 

िवले, भशर्ष्ट्यवत सर्ेसर्वा होईल. यव र्शृत्तलव असरुीगिुसम्पशत्त 

सांबोधले आह.े तर िनषु्ट्य चवांगलव असनुही दबुळव होिे, शनशककय 

होिे ह ेजीर्नवचे अज्ञवन ठरत.े अजुानवचे हचे अज्ञवन प्रकविवत 

आिले आह.े र् ्र्तःलव सिि करण्यवसवठी सांदिे शदलव,  

िव िचुः सम्पदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 



सवर : 

जीर्नशर्कवस र् जीर्नवची सिितव यवशर्र्षयी िनषु्ट्यवलव शनशित 

ज्ञवन हरे् असते.  

 

Where is the Life we have lost in living?  

Where is the wisdom we have lost in knowledge?  

Where is the knowledge we have lost in 

information? 

T. S. Eliot 

 

शर्द्ववन असनुही शनशककय असिे, चवांगलव असनुही दबुळव 

(िनोदबुालतव, भय) असिे शनशितच अज्ञवन ठरते. यव अज्ञवनवची 

ओळख करुन त्यवर्र िवत करिे र् यवद्ववरे ्र्तःलव सिि करिे 

आर्श्यक असते. हवच भगर्दगीतेचव सांदिे आह.े  

 

 ************ 

  



 (१६-१४) 

************************* 

असौ ियव हतः ित्ःु हशनष्ट्ये च अपरवन ्अशप। 

ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन ्सखुी।। 

************************* 

 

 

(१६-१४) :"ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी?" 

(श्रेष्ठत्र् : असरुी vs. ईश्वरभवर्) 

 

 

दरै्ी र् असरुी सांपशत्त शर्भवगवत योग्य र् अयोग्य गिु, प्रर्शृत्त( 

attitude ) र्शिालेले आह.े "ईश्वर" यव िब्दवचव उल्लेख येथे 

आलेलव आह.े र्तािवनवत ्र्शर्कवसवसवठी श्रेष्ठ(िोठे, शकशतािवन) 

होिे म्हिजे कवय?तवडवचे िवड शक र्डवचे िवड? यव सांदभवात हव 

भेद जविनु घिेे आर्श्यक आह.े  

 

ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन ्सखुी?(१६-१४) 



आढ्यो अशभजनर्वन अश्ि कः अन्सयोः अश्त सदृिो ियव?(१६-

१५) 

 

अथवात िीच शसद्ध, िीच ऐश्वयाभोगण्यवचव अशधकवरी, 

(िवझ्यवसवरखव श्रेष्ठ कुिीच नवही) म्हिनु ्र्तःलव ईश्वर सांबोधिे 

असरुगिु सांदभवात म्हटले आह.े  

तर आर्श्यक गिु यव सांदभवातही ईश्वर िब्द आलेलव आह.े  

िौयां तेजो धशृतः दवक्ष्यां यदेु्ध च अशप अपलवयनि ्। 

दवनि ्ईश्वरभवर्ि िवत्किा ्र्भवर्जि ्।।(१८-४३) 

 

कोित्यवही कवयवालव त्यव कवयवाची सहजप्रर्शृत्त(Attitude) 

िहत्र्वची असते. यविळेु ते कवया Burden जविर्त नवही तर ते 

करण्यवत आनांद अनभुर्तो. यवच सांदभवात ईश्वरभवर् Attitude 

अथवाने(सिवजवतील Leader, Orgonizer) दिाशर्ले आह.े  

 

प्रवशचन कवळवतील रवजशर्षा (Master morality) यव सांदभवात 

ईश्वरभवर्( Attitude ) आर्श्यक गिु आह.े हचे Attitude 

र्तािवनवतील पढुवरी(Leadership), योजक (Orgonizer) यव 

सांदभवात आर्श्यक गिु असतो.  



 

Leadership म्हटले शक सिवजवत रवजशकय िेत्वतील नेते अिी 

सिवजवत पढुवरी यव िब्दवची ओळख असते. पि कोित्यवही 

चवांगल्यव, शर्धवयक कवयवासवठी ्र्तः पढुवकवर घिेवरी पढुवरी 

व्यशक्त आर्श्यक असते.  

 

योजक Orgonizer दलुाभ (अथवात िहत्र्वची िितव) असते. 

जगवत त्यवज्य (िब्द, र्न्पशत, िनषु्ट्य)कवांशहही नवही, त्यवलव 

शर्धवयक उपयोगवत आििवरव योजक दलुाभ असतो.  

(अिांत्ां अिरां नवश्त नवश्त िलुि ्और्षधि ्। 

अयोग्यां परुुर्षां नवश्त योजकःतत् दलुाभः।) 

 

नकवरवत्िक भवष्ट्य करुन सिवजवलव शनशककय, भ्रशित करिे म्हिजे 

"अांधवर आह"े अिी ओरड करिे ठरते. अांधवर आह ेअिी ओरड 

करुन अांधवर शिटत नवही. प्रकविवनेच अांधवर शिटतो. सिवजवलव 

प्रकवशित करिवर् यव व्यशक्तची जगवलव नेहिीच गरज असते. अिव 

Leadership लव, Orgonizerलव ईश्वरभवर् सांबोधले आह.े 

असव भवर् असलेल्यव व्यशक्त ईश्वरवचेच कवया करतवत.  

 

ित्किाकृत ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 



शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

व्यवर्हवररक बोधः ईश्वर जगवची िळु प्रर्शृत्त, तर ईश्वरभवर् 

सिवजशहतवसवठी Attitude ठरते.  

 

 ****** 

(१६-१४) : 

"ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी" 

(श्रेष्ठत्र्:Uniqueness शक असरुी!) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत शर्कवस यव सांदभवात त्यवचे Uniqueness र् 

Survival ह ेदोन िदु्द ेिहत्र्वचे आहते.  

 

*Uniqueness: 

"Every person born in this world represents 

something new, something that never existed before, 

something original and unique.  

 



Uniqueness is defined, not as individualism, but as 

the bearing of a particular gift that no one else can 

offer in quite the same way.  

 

 Every person's foremost task is the actualization of 

his unique, unprecedented and never-recurring 

potentialities, and not the repetition of something 

that another, be it even the greatest, has already 

achieved. " 

 

 

*Survival mechanism : 

 

 

१. Survival यव सांदभवात गरजवपशुतासवठी कवया (योगिेि) असते.  

२. चवांगलेपिव यव सांदभवात कीशता इच्छव, ्र्गा इच्छव असते. 

श्रेष्ठत्र् यव सांदभवात यवच चवांगलेपिवचव अजुान र्वपर करतो.  

 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां। 



शियवशर्िेर्षबहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत।।(२-४३) 

भोगैश्वया प्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्।(२-४४) 

 

चवांगलेपिवचे शनशित ज्ञवन नसल्यविळेु अजुानवचे Confusion 

होते. सिवजवत चवांगलेपिव र् त्यव अनरु्षांगवने श्रेष्ठत्र् यव सांदभवातच 

Confusion असते. भगर्तगीतेत यवच Confusion ची ओळख 

करुन शदलेली आह.े  

 

ईश्वरोअहां अहां भोगी शसद्धोअहां बलर्वन सखुी।(१६-१४) 

आढ्यो अशभजनर्वन ्अश्ि कः अन्सयो अश्त सदृिो ियव। 

यक्ष्ये दव्यवशि िोशदष्ट्य इशत अज्ञवन शर्िोशहतवः।।(१६-१५) 

 

िवझ्यवसवरखव सखुी, बलर्वन, दवनिरु कुिीच नवही!ही अहांची 

प्रर्शृत्त भगर्तगीतेने असरुगिुसांपशत्त दिाशर्ली आह.े  

 

अथवात चवांगलेपिव, श्रेष्ठत्र् यवचे शनशित ज्ञवन नसल्यविळेु चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवचेही confusion होत.े तो द्वन्सद्वर्ि होतो. र् हचे 

Confusion दरु करण्यवसवठी द्वन्सद्व vs शनद्वान्सद्व, िनोर्ि vs. 

आत्िर्ि अथवात Senses mind (lower self) vs. Higher 



Self यवचे ज्ञवन ्पि करत.े हचे ्पि करतवांनव शनद्वान्सद्व (एकत्र्) यव 

सांदभवात ईश्वरवची ओळख होते.  

 

 

*Ego mind vs. Higher Self 

 

It is actually our higher self that guides us, not our 

personality or ego. The higher self just means a 

more evolved version of ourself, the truest form of 

our being.  

We chose the battles for ourselves to experience 

higher self vs lower self(ego mind), that guiding us 

along the path to why we are here: to experience the 

Higher Attributes and ultimately to experience 

oneness with God.  

The significance of this vision of Oneness is 

understood only when we understand the conflicts 

and stresses that accompany a belief in the reality of 

duality.  

*Oneness vs. Duality 



 

We see duality or differences everywhere in 

creation. When one’s activities are prompted by 

likes and dislikes, one’s actions are often impulsive 

and this leads to conflict both within and without.  

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन द्वन्सद्विोहने भवरत।(७-२७)  

Duality is cause of illusion . The dualistic ego-mind 

is essentially a survival mechanism, on a par with 

the fangs, claws, stingers, scales, shells, and quills 

that other animals use to protect themselves.  

Unless we develop beyond the defensive ego-mind, 

we remain subject to endless inner conflict, 

alienation, and suffering — the hallmark of what the 

our spiritual traditions call samsara.  

* अिवश्वत (Change) vs िवश्वत 

Every object in the universe is constantly changing, 

and subject to time. Yet the God exists in all objects 

as the one who is Imperishable, Changeless.  

 

आगिव अपवशयनो अशनत्यः तवन ्शतशतक्ष्य्र् भवरत।(२-१४) 



 

All our sorrow, grief, likes and dislikes are born of 

ignorance alone. That is why the Shrikrishna says 

that the ignorant person, even though seeing, does 

not see. Only the wise person really sees.  

 

यः पश्यशत तथव आत्िवनां अकतवारि ्सः पश्यशत।(१३-२९) 

 

The God – who is non-dual, undivided – is real, and 

the world, which appears dual, is not. The wise 

person who perceives the God as the very essence of 

oneness everywhere, does not destroy himself by 

himself.  

 

उद्धरेत आत्िनव आत्िवनि ्न आत्िवनि ्अर्सवदयेत।(६-५) 

अथवात आत्िर्ि अर््थेत ्र्तःचव बांध ुअसतो. यवप्रिविे 

जीर्नशर्कवसवचे शनशित ज्ञवन भगर्तगीतव दते आहे.  

 ****** 

  



(१६-१८) 

************************* 

अहांकवरि ्बलां दपाि ्कविि ्िोधां च सांशश्रतवः। 

िवि ्आत्िपरदहेरे्ष ुप्रशद्वष्ट्यन्सतो अभ्यसयूकवः।। 

************************* 

 

(१६-१८): 

"िवि ्आत्िपरदहेरे्ष ुप्रशद्वष्ट्यन्सतो अभ्यसयूकवः" 

(शर्श्वधिा, शर्श्वअध्यि, चवांगलेपिव यवची ओळख) 

सिवजव्यर््थेत व्यर्हवर असतो. कवया घडत असते. यवद्ववरव 

सिवजवचे सांचलन चवल ुअसते. यव सांचलनवत िनषु्ट्यवलव त्यवच्यव 

शर्कवसवची (भौशतक, आत्िोन्सनशत) सांशध शिळते. यवद्ववरव 

सशृिसांचलनवलव सहकवया होते. व्यशक्तशर्कवस, सिहुकल्यवि, 

जगत/सशृिसांचलन यव पर्पर सहकवयवासवठी धिा आलेत.  

भगर्दगीतेनसुवर यव व्यर््थेत जर चवांगलेपिव (दरै्ीगिुसांपशत्त) 

दबुळव ठरत असेल र् र्वईटपिव (असरु) हवर्ी होत असेल तर ती 

धिाग्लवशनची अर््थव ठरते. यव पवश्वाभशुिर्र चवांगल्यवचे रिि 

करिे र् र्वईटवचे शनदवालन करिे यवसवठी धिा्थवपनेचे प्रयोजन 

आह.े  



 

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत। 

अभ्यतु्थवनां अधिा्य तद ्आत्िवनां सजृवम्यहि ्।(४-७) 

पररत्विवय सवधनुवि ्शर्नविवय च दषु्ट्कृतवि ्। 

धिासां्थवपनवथवाय सांभर्वशि यगुे यगुे।।(४-८) 

 

अथवात जगवतील चवांगलेपिवचे रिि करिे, त्यवलव प्रोत्सवहीत 

करिे, ज्यविळेु र्वईटवर्र शर्जय शिळेल (सत्यिेर् जयते). हचे 

ईश्वरवलव अशभप्रेत आह ेजो जगवचव अध्यि असतो. यवप्रिविे 

भगर्दगीतव धिा, ईश्वर यवांची शनशित व्यवख्यव र् प्रयोजन ्पि 

करते. हव धिा चवांगले-र्वईट यव आधवरवर्र योग्य-अयोग्य िवगा 

ठरर्ीत असतो. यवतील चवांगले-र्वईट ही सांकल्पनव दरै्ीगिुसांपशत्त 

र् असरुगिु सांपशत्त यवद्ववरव ्पि केली आह.े  

असरु vs. श्रेष्ठ 

सिवजवतील व्यर्हवरवत (आशथाक, रवजशकय)योग्य-अयोग्य, 

चवांगले-र्वईट अिी शर्भवगशि होत असते. तथवशप आपल्यव 

बवजचुे ते योग्य, चवांगले र् शर्रोधी बवजचुे अयोग्य, र्वईट अिीही 

िवनशसकतव सिवजवत असते. अजुान चवांगलव (दरै्ीगिुसांपशत्त 

असलेलव) असतो. पि यवच चवांगलेपिविळेु दःुखी होतो र् 

्र्तःच्यव शनशककयतलेव धिा ठरशर्तो. चवांगलेपिवचे/योग्य िवगवाचे 



शनशित ज्ञवन नसल्यविळेु िनषु्ट्य आपल्यव शनशककयतेलवच आदिा 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. यवच पवश्वाभशुिर्र जगवतील 

चवांगलेपिव सिि व्हवर्व यवसवठी श्रेष्ठ कोि?असरु कोि? र् 

श्रेष्ठवांची भशूिकव किी असवर्ी ह ेभगर्दगीतव ्पि करते.  

 

असरुगिुसांपशत्त: 

 

अहांकवरि ्बलां दपाि ्कविि ्िोधां च सांशश्रतवः। 

िवि ्आत्िपरदहेरे्ष ुप्रशद्वष्ट्यन्सतो अभ्यसयूकवः।।(१६-१८) 

अहांकवर र् दपा यवच्यव आश्रयवने इतरवांचव दे्वर्ष करिवरव यविळेु 

जगवर्र शटकव करिवरव चवांगलेपिव जवित नवही. कवरि ्र्तःच्यव 

आत्िठवयी असलेलव शकां र्व इतरवांच्यव ठवयी असलेलव ईश्वर 

(अांिरुपवने प्रवितत्र्वत श्थत असलेलव) जवित नवही, 

अप्रत्यिपिे त्यवचव(ईश्वरवचव) द्वेर्ष करतो.  

श्रेष्ठ : 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 **********  



 (१६-२१) 

 

************************* 

शत्शर्धां नरक्य इदां द्ववरि ्नविनि ्आत्िनः। 

कविः िोधः तथव लोभः त्िवत ्एतद ्त्यां त्यज्येत ्।। 

************************* 

(१६-२१) 

 : 

"शत्शर्धां नरक्य इदां द्ववरि ्नविनि ्आत्िनः" 

(The barrier & Replacement ) 

 

Replacement : 

The present system cannot be changed unless it is 

replaced properly.  

आळस हव िनषु्ट्यवचव ित् ुआह ेह ेजविनु िनषु्ट्य ्र्तःलव कवयारत 

करतो, busy ठेर्तो. चकुीची सांर्य चवांगल्यव सांर्यीने Replace 

होते. "Replacement" यवच logicर्र "कवईिेन"(चवांगली 

सांर्य) यव तत्र्वचव जपवनिध्ये र्वपर होतो.  

 



"The Kaizen Philosophy assumes that our way of 

life - be it our working life, our social life, or our 

home life - deserves to be constantly improved. " 

-Masaaki Imai 

 

"एक चोर आपले कल्यवि होईल असव(चोरी सोडुन इतर) उपदिे 

सवधलुव िवगतो. "खरे बोल" हव उपदिे शिळतो. एकव गवर्वत चोरी 

करवयलव जवतो. तेथील रवजव रे्िवांतर करुन फेरफटकव िवरत 

असतो. चोर आपली ओळख दतेो, तेंव्हव रवजव म्हितो, आपि 

भवगीदवरी करुन चोरी करु. रवजव त्यवलव र्तव दवखर्तो. चोर आांत 

जवर्नु सोन्सयवच्यव दोन शर्टव आितो. दसुर् यव शदर्िी दरबवरवत 

चोरवलव हजर करण्यवत येते. रखर्वलदवर तीन र्ीटव चोरल्यव हव 

आरोप करतो. तेंव्हव चोर म्हितो, तेथे तीन र्ीटव होत्यव. आम्ही 

दोन भवगीदवर होतो. योग्य र्वटिी व्हवर्ी म्हिनु िी एक र्ीट तेथेच 

सोडली. रखर्वलदवरवने सांधी सवधनु एक र्ीट लवांबर्ली असते. 

रवजव रखर्वलदवरवलव बडतफा  करतो र् चोरवलव रखर्वलदवर म्हिनु 

शनयकु्त करतो. चोरवसवठी "खरे बोलिे" हचे जीर्निलु्य बनते. 

त्यवची िशक्त बनते. " 

 

 



ह ेजीर्न सहजपिे शर्कवसिवगवार्र असवर्े, यवसवठी चवांगल्यव 

सांर्यी, सां्कवर ( त्यवज्य)अर्गिुवांर्र िवत करते.  

 

शर्कवसिवगवातील अडथळव कोितव?ज्यवलव िनषु्ट्य ओळखत 

नवही. हव प्रश्न अजुान करतो.  

 

अथ केन प्रयकु्तोअयां पवपां चरशत परूुर्षः।(३-३६) 

िनषु्ट्यवच्यव शर्कवसिवगवात अडथळव आििवरे र्षड्- ररपपैुकी कवि, 

िोध, लोभ ह ेतीन नरकद्ववर, तिोद्ववर म्हटले आह.े र् यवर्र िवत 

करण्यवसवठी शनष्ट्कवि किवाच ेिवस्त्र यवर्र भगर्तगीतव प्रकवि 

टवकते. अथवात "सां्कवर", गिुवत्िक ज्ञवन/शििि यव सांदभवात 

"शनष्ट्कवि कवया" हव सां्कवर ठरतो.  

 

शत्शर्धां नरक्य इदां द्ववरि ्नविनि ्आत्िनः(१६-२१) 

एतैः शर्िकु्तः कौंतये तिोद्ववरैः शत्शभः नरः ।(१६-२२) 

ये िवत्शर्शधि ्उत्सजृ्य र्ताते कविकवरतः(१६-२३) 

त्िवत ्िवस्त्रां प्रिविां ते कवयवाकवया व्यर्श्थतौ।(१६-२४) 

 



शनष्ट्कवि कवयवाचव सां्कवर असेल तरच जीर्निलु्यवांचे िहत्र् 

जवितो.  

 

रविवयिवत दिरथ िहवरवज कैकेयीलव दोन र्रवचे र्चन दतेवत. 

यवच र्चनवचव कैकेयी उपयोग करते. र् दिरथ िहवरवजवांनव 

्र्तःचेच "र्चन " आव्हवन दतेे.  

 

" शनियवचे बळ तकुव म्हिे तेची फळ" 

अथवात "Determination" यव सां्कवरवचे जीर्नशर्कवसवत 

िहत्र् असते. यवसवठी शनिायअशधकवरवची जवि, र्चन, ्र्धिा यव 

जीर्निलु्यवांचे Determination सवठी िहत्र् जवििे. 

चांचलतविशुक्त, द्वांद्विशुक्त यवसवठी बशुद्धयोग, सित्र्योग, "योगः 

किास ुकौिलि"् यवचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

 ****** 

  

  



(१६-२२) 

 

************************* 

एतैः शर्िकु्तः कौंतये तिोद्ववरैः शत्शभः नरः। 

आचरशत आत्िनः श्रेयः ततो यवशत परवां गशति ्।। 

************************* 

 

 (१६-२२): 

"एतैः शर्िकु्तः कौंतेय तिोद्ववरैः शत्शभः नरः " 

(ति द्ववरवपवसनु सवर्ध असिे) 

 

िवनसिवस्त्रवत सवतत्यवने अभ्यवस होतो. र्तािवनवतील 

सिवजबवांधिीच्यव िहत्र्वच्यव िेत्वत यव िवस्त्रवचव उपयोग प्रवचीन 

कवळवपवसनु होत आह.े Depression सवरखे रोग दःुख, 

नकवरवत्िकतव, भय यवांच्यव अशतरेकविळेु उद्भर्त असतवत. 

दःुखवचे कवरि िोधनु उपचवर होत असतो. भगर्तगीतव Mental 

wellnessचे ज्ञवन सवांगते. जीर्नशर्कवसवत भगर्तगीतव किवाचे 

िहत्र् highlight करते. र् यवतील कवयाकौिल्यवचे िवस्त्र (योगः 



किास ुकौिलि ्) िवनशसक सििीकरि चे(Mental wellness 

)िवस्त्र ठरते. शनभायतव िवनशसक सििीकरिवचवच भवग असतो.  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

 

सिवजवलव चवांगलेपिवचीच नेहिी गरज असते, पि सिवजवतील 

सर्वात िोठव भ्रि "चवांगलेपिव" यवच सांदभवात असतो. यव भ्रिविळेु 

चवांगलेपिव बदनवि होतो, दबुळव होतो, यव भ्रिविळेु िवनशसक 

दबुालतव येते. यवचव पररिवि आसरुी जगत शियविील होत असते. 

म्हिनु चवांगलेपिवशर्र्षयी असलेलव भ्रि िनषु्ट्यवचे अज्ञवन ठरते . 

यवच अज्ञवनवलव भगर्तगीतेने प्रकविवत आिले आहे.  

 

१. चवांगलेपिव : दरै्ी - असरु शर्भवग 

*जसे दबुालतव, भय यवचव फवयदव दजुान घते असतवत तसेच 

चवांगलेपिवचवही फवयदव घेत असतवत.  

"एक सवध ुघोड्यवर्र बसनु येत असतो. एक दरोडेखोर रोगी 

िनषु्ट्यवचे सोंग घेर्नु िवगवात बसतो. सवध ुजसव खवली उतरतो, 

दरोडेखोर घोड्यवर्र बसतो. हव प्रकवर सवधचु्यव लिवत यतेो. तो 

दरोडेखोरवलव म्हितो, खिुवल घोडव ने पि कुिवलव सवांग ुनको 



शक, सोंग घेर्नु घोडव शिळशर्लव. अन्सयथव कुिीही गरजुांची िदत 

करिवर नवही. " 

 

*िी र्वईट नवही म्हिनु चवांगलव आह ेअसे दिाशर्ण्यवची सिवजवत 

सांर्य असते. यव सांर्यीिळेु शनशककयतेलव चवांगले दिाशर्ण्यवचव 

प्रयत्न असतो.  

 

अजुान म्हितो, ह ेयदु्ध केले तर आम्ही लोभी ठरु, लोभ ह ेपवपवचे 

द्ववर आह,े म्हिनु यदु्ध न करिे हवच धिा आह ेअसे भवष्ट्य करतो.  

 

* आपली सिवजवत ्ततुी व्हवर्ी यव हतेनेु लोकवांनी चवांगले 

म्हिवरे् यव सांर्यीिळेु िनषु्ट्य ्र्तःची शनिायिितवच (Power of 

Determination) िीि करतो. यव सांदभवात एक गवढर् र् त्यवलव 

शर्कवयलव घेर्नु जविवरे शपतवपतु् यवांची गोि सर्ाश्रतु आह,े ज्यवांत 

शपतव प्रत्यके र्वटसरुच्यव ितवप्रिविे र्वगनु आपले गवढर् तर 

घवलर्तोच पि गवढर्सदृि आपली फशजशत करुन घतेो.  

 

भगर्तगीतव चवांगले-र्वईट यव सांदभवात दरै्ी र् असरुीगिु असव भेद 

्पि करत.े र् चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव दबुालतव िोभत नवही हव सांदिे 

दतेे. चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव ्र्तःर्र, ्र्तःच्यव िवगवार्र शर्श्ववस 



असतो. सांिय अज्ञवनविळेु असतो. म्हिनु िनषु्ट्य चवांगलव असलव 

तरी त्यवलव सांियिशुक्तसवठी ज्ञवन हरे् असते. हवच सांदिे 

भगर्तगीतव दतेे.  

 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

२. चवांगलेपिव : सत -असत 

* सत vs ति (Activation of mode of goodness) 

प्रकृशतच्यव सत, रज र् ति यव तीन गिुवांत सतगिु श्रेष्ठ आह.े 

म्हिनुच अजुानवलव म्हटले, "शनत्यसत्र््थो". ति म्हिजे आळस 

र् रज म्हिजे चांचलतव यव दोन्सही गिुवर्र िवत करुन सत गिु 

प्रभवशर्त(Active) होतो. यवच आधवरवर्र चवांगलेपिवच्यव 

नवांर्वखवली तिोगिुवने धुांद असलेल्यव चवांगल्यव व्यशक्तलव ति 

गिुवपवसनु सवर्ध केले आह.े िनषु्ट्यवलव इच्छव असतवत. म्हिनुच 

िनषु्ट्य किवाने बद्ध(किवानबुांशधशन िनषु्ट्यलोके) आह.े सखुी 

जीर्नवसवठी कवयाकौिल्य भगर्तगीतव सवांगत आह.े कवयाकौिल्य 

सवध्य न केले तर इच्छव तिगिुवत ( कवि, िोध, लोभ ह े

तिगिुवचे तीन द्ववर आहते) पररर्शतात होतवत. यवचवच अथा 

आत्िोन्सनशतसवठी कवयाकौिल्य (योगः किास ुकौिलि ्) 

िहत्र्वची भशूिकव बजवर्ते.  



 

एतैः शर्िकु्तः कौंतये तिोद्ववरैः शत्शभः नरः। 

आचरशत आत्िनः श्रेयः ततो यवशत परवां गशति ्।।(१६-२२) 

 

*जीर्निवगा यव सांदभवात 

अ. सत िवगा र् असत िवगा यवांतील भदे भगर्तगीतव श्रद्धव यव 

सांदभवात ्पि करते.  

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्। 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।।(१७-२८) 

ब) सत म्हिजे िवश्वत र् असत म्हिजे अिवश्वत यव आधवरवर्र 

िवगवाची शनर्ड करतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. हव िवगा 

जीर्नशर्कवसवचव िवश्वत िवगा ठरतो.  

 

न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयो अशप दृिो अांतः त ुअनयोः अशप तत्र्शभः।।(२-१६) 

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 



सवर : 

चवांगलेपिव यव सांदभवात शनशककयतेलव चवांगलेपिव सांबोधिे हव 

कतृात्र्वचव अपिवन असतो. जगवचव इशतहवस कतृात्र्वनेच 

शलशहल्यव जवतो. चवांगलेपिव िनषु्ट्यवची Divine quality 

(दरै्ीगिुसांपशत्त) असते. हवच चवांगलेपिव प्रत्यिवत active 

होण्यवसवठी भगर्तगीतव शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र सवांगते. सकवि 

श्थशतिळेु अिवांशत असते.  

 

यः िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य र्ताते कविकवरतः। 

न स शसशद्धि् अर्वप्नोशत न सखुां न परवां गशति ्।।(१६-२३) 

त्िवत ्िवस्त्रां प्रिविां ते कवयाअकवया व्यर्श्थतौ।  

ज्ञवत्र्व िवस्त्र शर्धवन उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस।।(१६-२४) 

 

******** 

 

 

 

१६. २२:"आचरशत आत्िनः श्रेयः" 

(दरै्ी vs असरु) 



 

चवांगल्यव गिुवची र्शृद्ध व्हवर्ी ह ेव्यशक्तगत शर्कवसवसवठी अशभपे्रत 

असते. िनषु्ट्यवच्यव ठवयी असलेलव चवांगलेपिव त्यवच्यव 

शर्कवसवलव पोर्षक (आत्िनव श्रेयः) असतो. तर यवच 

चवांगलेपिविळेु अजुान अडचिीत सवपडतो. आपल्यव भशुिकेलव 

धिवाची भशूिकव शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो. अजुान 

र्व्तर् श्र्कवरतो. यव श्थशतलव सिवजवत धिासांकट सांबोधले 

आह.े अजुान "धिासांिढुचेतव" हव िब्द र्वपरतो.  

 

अधिवाचे भय (नरकर्वस) र् अपशकशताचे भय (्र्वथी, लोभी!) यव 

अथवान ेधिा र् शकशता यव सांदभवात अजुानवचव भ्रि असतो. व्यशक्तगत 

पवतळीर्र गिुशर्कवस यव सांदभवात चवांगलेपिव, िोठेपिव यव 

िब्दवांचव र्वपर सविवन्सयतः लोक करीत असतवत. सिवज चवांगलव 

असवर्व ही सर्वांची इच्छव असते. चवांगलेपिव यव सांदभवात 

सिवजवत उपदिे असतवत. व्यशक्तगत पवतळीर्र आपल्यवलव 

शहतवर्ह शक शर्रोधी यवर्रुन चवांगले-र्वईट असे लेबल लवर्ण्यवत 

येते. शकशता-अपशकशता यव सांदभवात चवांगले म्हिवरे्, ्ततुी करवर्ी ही 

इच्छव बनते. धिा र् शकशता यव सांदभवात भगर्तगीतव यवच 

चवांगलेपिवर्र शनशित भवष्ट्य करते.  

 



यवच सांदभवात दरै्ीगिुसांपशत्त vs असरुगिुसांपशत्त हव शर्र्षय येतो. 

असरुगिुर्शृद्ध करिवर् यव तिोद्ववरवची ओळख भगर्तगीतव दतेे. यव 

तिोद्ववरवपवसनु(कवि, िोध, लोभ) सवर्ध रवहण्यवचव इिवरव दतेे. 

र् शर्कवसवलव पोर्षक दरै्ीगिुसांपशत्तची ओळख दतेे. र् 

दरै्ीसांपशत्तर्शृद्ध होण्यवचे िवस्त्र (शनष्ट्कवि किा) सवांगते.  

एतैः शर्िकु्तः कौंतये तिोद्ववरैः शत्शभः नरः। 

आचरशत आत्िनः श्रेयः ततो यवशत परवां गशति ्।।(१६-२२) 

 

*चवांगलेपिव vs. शनभायतव 

 

दरै्ीगिुसांपशत्तत "अभय" हव प्रथि िब्द आलेलव आह.े र् 

िेर्टचव िब्द "न अशतिवशनतव" अथवात नम्रतव आहे. इतरवांसवठी 

नम्रतव सर्वांनवच आर्डते. पि ्र्तःसवठी "अभय"( शनभायतव, 

सवहस, आत्िशर्श्ववस, शर्चशलत न होिे) हव गिु दलुाशित होतो, 

ज्यवलव भगर्तगीतेने Priority शदली आह.े यवच गिुवच्यव 

र्शृद्धसवठी योग(दःुखवन्सत), श्थतप्रज्ञ यव िब्दवांचे प्रयोजन आह.े  

१. शनभायतव 

(्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।२-४०) 

कवयवाचव एक शनिय करुन सित्र्योग सवध्य करिे यवसवठी 

शनष्ट्कवि कवया.  



२. शर्चशलत न होिे 

(स िवांशतां आप्नोशत नैशष्ठकीि।्५-१२) 

 

आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ् 

सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्।(२-७०) 

अथवात सिदु्रवलव नद्यव शिळतवत पि सिदु्र शर्चशलत होत नवही.  

तद्वत ्कविवयां प्रशर्श्यशन्सत सरे् स िवांशतां आप्नोशत नैशष्ठशकि ्।(२-

७०) 

यवचप्रिविे इच्छवशनशिात शर्कवर शर्चशलत करीत नवही.  

 शर्चशलत न होिे यवच िशक्तसवठी सवधनव, सित्र्योगवने कवया 

असते.  

यां लब्ध्र्व च अपरां लवभां िन्सयते न अशधक अांततः। 

यश्िन ्श्थतव न दःुखेि गरुुिवअशप शर्चवल्यते।।(६-२२) 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योगसांशज्ञति।्(६-२३) 

 

३. आत्िर्ि अर््थव 

(आत्िर्श्यैः शर्धेयवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत।२-६४) 

 



शचांतव, भय िनोर्ि अर््थेिध्ये असते. प्रसन्सन िनवचे हरि होते. 

(हरशन्सत प्रसभां िनः) . म्हिनु आत्िर्ि अर््थेचे िहत्र् आह.े  

इांशद्रयवशि इांशद्रयवथेभ्यः त्य प्रज्ञव प्रशतशष्ठतव।(२-६८) 

 

सवर : 

"सखुवसवठी प्रवशि र् प्रवशिसवठी किा " ही सखुवची, किवाची 

ओळख िनषु्ट्यवलव असते. पि िवनशसक िशक्त (आत्िशर्श्ववस, 

शनभायतव, सवहस) दलुाशित होते. यवच सांदभवात ्र्विी 

शर्रे्कवनांदवांनी भय पवपवचे िळु आह ेअसे म्हटले होते. र् सवहस, 

शनभायतव, जीर्नवचव लढव यवची ओळख करुन दणे्यवसवठी 

शिल्टनच्यव "Paradise Lost" िधील सैतवनवचे उदवहरि शदले. 

कवरि यवच िशक्तच्यव अभवर्ी सिवजवत चवांगलेपिव बदनवि 

होतो. शनष्ट्प्रभ होतो.  

 यवचिळेु अजुान शर्चवरतो, आिचव चवांगलेपिव व्यथा जवईल 

कवय?ज्यवचे सशर््तर उत्तर भगर्तगीतव दतेे (अध्यवय ६-

४०ते४५) 

न शह कल्यविकृत ्कशित ्दगुाशतां तवत ्गच्छशत।(६-४०) 

 

"We don't develop courage by being happy every 

day. We develop it by surviving difficult times and 



challenging adversity. The eagle has no fear of 

adversity. We need to be like the eagle and have a 

fearless spirit of a conqueror!" 

 Barbara De Angelis 

 

 ****** 

  



(१६-२३) 

************************* 

यः िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य र्ताते कविकवरतः। 

न स शसशद्धि् अर्वप्नोशत न सखुां न परवां गशति ्। 

************************* 

 

(१६-२३) : 

" यः िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य र्ताते कविकवरतः" 

(सखुी जीर्नवचे िवस्त्र) 

 

भगर्तगीतेतील िवस्त्रवचव आधवर Attachment vs. 

Detachment अथवात िवश्वतविी attach असिे र् अिवश्वतविी 

Detach होिे हव आह.े यविुळे जीर्नयवत्व आत्िोन्सनशत 

(अितृत्र्वय कल्पत)े यव िवगवार्र असते. आत्िोन्सनशत यव सांदभवात 

प्रकृशतचे ति, रज, सत गिु र् िवश्वत गिुवतीत यवप्रिविे शर्कवस 

अशभप्रते असतो.  

 

यव िवस्त्रवत किा सवधन आह.े शनत्य सत्र्गिुवत असिे म्हिजे 

चांचलत्र् िशुक्त(द्वन्सद्विशुक्त) अथवात कवयवाचव एकशनिय असिे र् 



शनष्ट्कवि किा अथवात शनषे्ठने कवयारत असिे. शनत्य 

ईश्वरवचव(िवश्वत) आश्रय म्हिजे ईश्वरविी जोडलेले असिे. 

बशुद्धयोग . यविळेु जीर्नयवत्व "अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवार्र 

असते.  

 

आचरशत आत्िनः श्रेयः ततो यवशत परवां गशति ्। 

 यः िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य र्ताते कविकवरतः। 

न स शसशद्धि् अर्वप्नोशत न सखुां न परवां गशति ्।(१६-२३) 

 

व्यर्हवर र् आत्िोन्सनशत यवांचव सिन्सर्य सवधिवरे जीर्नशर्कवसवचे 

िळु िवस्त्र जगवतील धिवाचव आधवर असतो. यवळ िळु िवस्त्रवचे 

ज्ञवन भगर्दगीतचेे ज्ञवन आह.े व्यर्हवरवत िनषु्ट्य सखुवसवठी 

पररिविवतील यि-अपयि यवलव िहत्र् दतेो. तर यव लोकी 

कीशता( र् चवांगली गशत ) सवठी चवांगलेपिव अथवात चवांगले-र्वईट 

कवया यवलव िहत्र् दतेो. भगर्दगीतेतील िवस्त्र व्यर्हवरवतील सखु, 

नैष्ट्किाशसशद्ध (िवश्वत सखु), चवांगली गशत(परवां गशत) ह ेशतन्सही 

सवध्य करत.े  

यव िवगवार्र ईश्वरभशक्त सांदभवात,  

१. ित्किा परिो भर् 



जे कवया करतो ते ईश्वरवलव सिशपात करिे . यवसवठी शनयतकवयवार्र 

्र्धिवाचे शिक्कविोताब करुन शनिय करिे . यविळेु नैष्ट्किाशसशद्ध 

प्रवि होते.  

२. योगः किास ुकौिलि ् 

जे सवध्य करवयचे त्यवचे ध्येय ठरशर्िे. ्र्तःचव शनिायअशधकवर 

जवििे. कवयवाचव एकशनिय करिे र् फल ईश्वरवलव सिशपात करिे 

. (शनष्ट्कवि किा). यविळेु सित्र्योग सवध्य होतो.  

शसशद्धअशसध्योः सिौ भतू्र्व सित्र्ांयोग उच्यते।(२-४८) 

 

सवर: 

िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व सखुवसवठी असली तरी जीर्नवत सांपिुा 

सिवधवनवचे सवफल्य अनभुर्िे िहत्र्वचे असते ज्यविळेु 

शनशितपिे सखु अनभुर्तो. प्रसन्सन असतो. हचे सवफल्य 

अनभुर्ण्यवसवठी भगर्दगीतव शनशित िवस्त्र सवांगत आह.े 

जीर्नवतील सखुवचव सांबांध िवनशसक आरोग्यविी, िितेिी 

असतो. दःुखविळेु शर्चशलत होतो, अिवांशत असत.े म्हिनु 

िवस्त्रवलव प्रिवि करुन किा करिे हव सांदिे भगर्दगीतव दतेे.  

ज्ञवत्र्व िवस्त्र शर्धवन उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस।(१६-२४) 

 



"Happiness cannot be traveled to, owned, earned, 

worn or consumed. Happiness is the spiritual 

experience of living every minute with love, grace, 

and gratitude. " 

Denis Waitley 

 ******** 

 

(१६-२३) : 

"न स शसशद्धि ्अर्वप्नोशत न सखुां न परवां गशति ्" 

( अजुानवची नकवरवत्िक भशूिकव) 

 

यदु्धिेत्वर्र अजुान दःुखवने शपशडत होतो. र् यदु्ध करिवर नवही ही 

भशूिकव घेतो. अजुानवची नकवरवत्िक भशूिकव " न" Verses िधनु 

्पि होते.  

 

१. (सखुदःुख पररिवि /State of mind) 

न च िक्नोशि अर््थवतुां भ्रितीर् च िे िनः।(१. ३०) 

िी नीट उभवही रवहु िकत नवही. िलव भ्रशििवसवरखे जविर्त 

आह.े  



 

२. (Right -Wrong /Cause of doubt) 

न च श्रेयो अनपुश्यवशि हत्र्व ्र्जनि ्आहरे्।(१-३१) ्र्जनवांनव 

िवरिे अयोग्य र्वटते.  

 

३. (Want, The need ) 

न कवांिे शर्जयां कृष्ट्ि न च रवज्यां सखुवशन च।(१-३२) 

आिची शर्जयवची कविनव नवही शकां ॅांर्व सखुवसवठी रवज्यही 

नको.  

 

४. (धिा) 

न च एतद ्शर्द्मः कतरत ्नो गररयो 

 यद ्र्व जयेि ्यशद र्व नो जयेयःु।(२-६) 

धिवासवठी कुिवचे शजांकिे योग्य!ह ेकळेनवसे िवले आह.े  

 

५. (िोकिशुक्त Priority) 

न शह प्रपश्यवशि िि ्अपनदु्यवत ्

 यत ्िोकां  उच्छोर्षिि ्इांशद्रयविवि ्।(२-८) 



आिचे शजांकिे जर श्रेय्कर असेल तर पशृर्थर्चे रवज्यच कवय तर 

दरे्वचे रवज्य जरी शिळवले, तरी ह ेरवज्य िवझ्यव सर्ा इांशद्रयवांनव 

घवयवळ करीत असलेलव िोक नि कसव करिवर?ह ेिलव कळत 

नवही.  

 

६. (अजुानवचव शनिाय) 

न योत््य इशत गोशर्ांदि ्उक्त्र्व तषू्ट्िीं बभरू् ह।(२-९) 

िी यदु्ध करिवर नवही. अथवात अजुानवची Priority दःुखिशुक्त 

असते.  

 

सखुदःुखवनसुवर िनषु्ट्यवची इच्छव असते. यवच इच्छेलव शर््तवरवने 

्पि करतो. यवत कवयवाच्यव पररिविवचव सिवर्ेि असतो. अथवात 

कवयवाची ही सकवि िवनशसकतव असते. कवयवाच्यव शनियवर्र 

(Determination) यवचव पररिवि होतो. यवच पवश्वाभशुिर्र 

शनष्ट्कवि किवाचे िहत्र् (Detachment) भगर्दगीतव ्पि करते.  

 

*Self/्र्तःचे अश्तत्र् (अिवश्वत vs. िवश्वत): 

 

अहांकवरवचव आश्रय : 



िनषु्ट्य ्र्तःचे अश्तत्र् दिाशर्ण्यवसवठी (्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी) अहांकवरवचव आश्रय करतो. हवच अहांकवर नकळत 

िनषु्ट्यवच्यव शर्कवसवचव Barrier बनतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवच्यव दरुवग्रहविळेु र्व्तर् श्र्कवरण्यवच्यव शकां र्व 

ऐकण्यवच्यव िनःश्थशतत नसतो.  

("अहांकवरि ्शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।" -पि येथे अजुानवलव 

श्रीकृष्ट्िवची सोबत होती. र् श्रीकृष्ट्ि त्यवलव र्व्तर् श्र्कवरण्यवस 

भवग पवडतवत. ) 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो. शनशित प्रश्न करतो. यवच प्रश्नवच्यव 

उत्तरवत भगर्दगीतव सरुु होते.  

 

"The ego is not master in its own house. " 

-Sigmund Freud 

 

अहांकवरवचव आश्रय Vs. ईश्वरवचव आश्रय: 

 

 

ईश्वरवचव आश्रय अहांकवरवच्यव आश्रयवलव Replace करत.े 

(अिवश्वतवचे िवश्वतवद्ववरव Replacement). ईश्वरवचव आश्रय 



म्हिजे १. बशुद्धयोग, २. कवयवाचव एकशनिय ३. कवयवाद्ववरे भशक्त 

(फलसिपाि ) म्हिजचे शनष्ट्कवि किा . यवलव िवस्त्र सांबोधले 

आह.े  

(यः िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य र्ताते कविकवरतः।) 

जे यव िवस्त्रवचव अर्लांब न करतव सकवि कवयारत असतवत. अथवात 

यव िवस्त्रवचव अर्लांब न करिे यविळेुच तिवर् असतो. दःुखवचे 

कवरि ठरते.  

 न स शसशद्धि ्अर्वप्नोशत न सखुां न परवां गशति ्।(१६-२३) 

 

 ********** 

  



(१६-२४) 

************************* 

त्िवत ्िवस्त्रां प्रिविां ते कवया अकवया व्यर्श्थतौ। 

ज्ञवत्र्व िवस्त्रां शर्धवन उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस।। 

************************* 

 

(१६-२४)१ :  

"त्िवत ्िवस्त्रां प्रिविां ते कवया अकवया व्यर्श्थतौ" 

 

दरै्ीअसरु सांपद ्शर्भवगयोग यव अध्यवयवत िवस्त्र, कवया ह ेिब्द 

आले आहते. िवस्त्र शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात, तर कवया कताव्य यव 

सांदभवात आलेलव आह.े  

 

त्िवत ्िवस्त्रां प्रिविां ते कवया अकवया व्यर्श्थतौ। 

ज्ञवत्र्व िवस्त्रां शर्धवन उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस।।(१६-२४) 

 

कवया-कतृात्र् यव सांदभवात श्रीकृष्ट्ि म्हितवत,  

त्िवत ्असक्तः सतत्ां कवयां किा सिवचर।(३-१९) 

 



िहवण्यवने ्र्तः किा करुन सविवन्सयवांसिोर कवयवाचव आदिा 

ठेर्वर्व.  

"न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्। 

जोियते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन यकु्तः सिवचरन।्।"(३-२६) 

 

िलव शिळशर्ण्यवलवयक कवांशहही नवही, तरी किा करतो.  

न िे पवथवाश्त कताव्यां शत्र्ष ुलोकेर्ष ुशकां चन। 

न अनव्यविां अव्यविां र्तैर् च किाशि।।(३-२२) 

 

ज्यव कवयवाची जगवलव गरज आह,े िनषु्ट्यवलव गरज आह,े ते कताव्य 

म्हिनु श्र्कवरिे.  

 

सांपशत्त(श्रीिांत)असेल तर कवया करण्यवची कवय गरज असव 

सिवजवत(अज्ञवनविळेु) सिज असतो. चवली चवशप्लन म्हितो, िी 

गररब असतवांनव िलव र्वटवयचे शक, श्रीिांतवांनव दःुख नसते. पि 

श्रीिांत िवल्यवर्र कळले शक श्रीिांतवांनवही दःुख असतवत. यवचिळेु 

कवयवाशर्र्षयी, सखुदःुखवशर्र्षयी चकुीचे Perception असत.े  

"गररब खवरे् भुांगडव तो भकुव िरो खवरे्, अशिर खवरे् तो िौकस"ु 

 



"Many persons have a wrong idea of what 

constitutes true happiness. It is not attained through 

self-gratification but through fidelity to a worthy 

purpose. " 

 Helen Keller 

 

कवयाकवरि कतृात्रे् हतेःु प्रकृशतः उच्यते। 

परुुर्षः सखुदःुखवनवां भोकृ्तत्रे् हते ुउच्यते।।(१३-२१) 

प्रकृशतिळेु कवया घडते, तर िनषु्ट्य(त्यवची अांतरवत्िव) सखुदःुख 

अनभुर् करतो.  

 

दरै्ी-असरु सांपशत्त यवांशतल असरु गिु यव सांदभवात सांपशत्त म्हिजे 

कवयवातील उपलशब्ध(फल) यवलव िहत्र् दतेो. म्हिनु यवच ेकिा 

सकवि असते. यव किवाची Reaction शचांतव, कवि, िोध, लोभ 

अिी असते. तर दरै्ी गिुवची सांपशत्त यव सांदभवात शनभायतव, 

चवांगलेपिव, पवशर्त्र्य, इ. Devine गिुवलव िहत्र् असते. किवाद्ववरे 

शनभाय होिे यवांत किवातील उपलशब्ध योग असते. शनष्ट्कवि किवाचे 

हचे रह्य आह.े  

 



कवया(Goodwork)-कताव्य, र् किा-शियव यवांशतल असव सकु्ष्ि 

भेद जवििे. सखुदःुख, किवातील उपलशब्ध योग जविनु शनष्ट्कवि 

किवाचे िवस्त्र जवििे. यवसवठीच दरै्ी र् असरु गिु यवलव(सांपशत्त) 

सांपद ्शर्भवगयोग म्हटले आह.े दरै्ी सांपशत्त िवश्वत(Non-

violent) आह ेतर असरु सांपशत्त अिवश्वत(Violent) आह.े 

दरै्ीचव िवगा ्र्वतांत्र्यवचव असतो, तर असरु िवगा बांधनवचव. म्हिनु 

अजुानवलव म्हटले, तुां Trap होण्यवसवठी नव्ह ेतर 

्र्वतांत्र्यवसवठी(िोि) जन्सिवलव आलेलव आह.े "शनभाय हो" 

 

दरै्ी सांपद ्शर्िोिवय शनबांधवय आसरुी ितव। 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीं अशभजवतो अशस पवांडर्।।(१६-५) 

 

 

*******० 

 

(१६-२४)/२: 

"ज्ञवत्र्व िवस्त्रां शर्धवन उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस" 

 



भगर्तगीतेत दरै्ी-असरु सांपशत्त योगवत किा सांदभवात "िवस्त्र" िब्द 

आलेलव आह.े दरै्ी सांपशत्तसवठी शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र यव अथवाने 

हव िब्द आह.े िनषु्ट्य पैसव शिळशर्तो, सांशचत करतो, ही सांशचत 

सांपशत्त बनत.े तसेच िनषु्ट्यवचव व्यशक्तित्र् गिुधिा(Personality 

trait) यव सांदभवात दरै्ी-असरु सांपशत्त म्हटले आह.े जगण्यवतनु ही 

सांपशत्त सांशचत होते. दरै्ी सांपशत्त सांशचतीसवठी कवयवाद्ववरव ईश्वरभशक्त 

व्हवर्ी यवसवठी शनष्ट्कवि कवया िवस्त्र सवांशगतले आह.े  

भगर्तगीतव कुरु(कवया)िेत्वर्र सवांगण्यवत आली म्हिनु कवयवाचव 

ईश्वरभशक्तिी सांबांध यव शर्र्षयवलव भगर्तगीतव highlight करते. 

व्यर्हवरवत सखुवसवठी प्रवशि र् प्रवशिसवठी किा जवितो. शनयतकवया 

प्रत्यि करण्यवपरु्ी शर्चशलत िवलव असतव अजुान हीच 

भवर्षव(कवया प्रवशिसवठी) र्वपरतो. र् शनशककयतेचे सिथान करतो. 

दःुखवचे भय शनशककयतेचे कवरि असते.  

 

आपि कोिते चवांगले कवया करु िकतो यव सांदभवात सहजकवया, 

्र्भवर्शनयत कवया (जे आर्डीचे कवया बनते) आपि जवितो. 

यवचसवठी कवयवाचे प्रशििि हव शर्कवसिवगवाचव एक भवग असतो, 

तर िनवचे प्रशििि हव दसुरव िहत्र्वचव भवग असतो, यवर्र 

भगर्तगीतेने प्रकवि टवकलव आहे.  

 



िनवचे प्रशििि यव अांतगात Feel-Emotion(भवर्नव) -

Trait(गिुधिा) यव सांदभवात सखुदःुख Feel असते, तर बशुद्धची 

श्थरतव(शर्चशलत न होिे) Trait असतो. अिवांशत सखुवचव 

अभवर् दिाशर्ते. अजुान अिवांत िवलव र् िवांशत शिळवर्ी म्हिनु 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी धिाज्ञवन ह ेसवधन र्वपरतो, 

अथवात िब्दवनेच सिवधवन घणे्यवचव प्रयत्न करतो. म्हिनु िवांतीची 

व्यवख्यव "Trait"यव सांदभवात सिदु्रवची उपिव (नद्यव शिळवल्यव तरी 

खर्ळत नवही)दऊेन ्पि केली आहे. म्हिनु र्तािवनवत 

"िवांशत"सवठी सां्कवर यव सांदभवात ईश्वरभशक्त घडण्यवसवठी 

बशुद्धयोग प्रवर्धवन आह,े ज्यविळेु शर्चशलत होत होत नवही र् 

अितृांगिय िवगवार्र असतो.  

 

दरै्ी-असरु सांपशत्तयोगवत प्रथि र् िेर्टचे verse िहत्र्वच ेआह.े  

अभयां सत्र्सांिशुद्धः ज्ञवनयोगव्यर्श्थशतः।(१६-१) 

तर 

ज्ञवत्र्व िवस्त्रां शर्धवन उक्तां  किा कतुाि ्इह अहाशस।(१६-२४) 

यव verseने सिवशि होते. अथवात शनभायतव हव िहत्र्वचव 

Personality Trait असतो.  

 



अजुानवसवठी दःुखवचे भय कवयवाच्यव पररिविवतील भय असते. हव 

सांिय शिटशर्ण्यवसवठी ज्ञवनवची गरज यव अनरु्षांगवने बशुद्धयोग 

आश्रय सवांशगतलव. कवयवाचव दृढशनिय करुन योगवथा कवया अथवात 

शनष्ट्कवि कवया करिे हवच कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तचव सांदिे आह.े  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

यवप्रिविे सिि Personality Trait धवरि होण्यवसवठी 

र्तािवनवतील सां्कवर, शनत्य ईश्वरवचव आश्रय र् भशक्त यवांचव 

सिन्सर्य शनष्ट्कवि किा यव िवस्त्रवद्ववरे भगर्तगीतेने सवध्य केलेलव 

आह.े  

  



 

भगवदगीता 

 

 

 

 

 

अध्याय १७. श्रद्धात्रय तवभागयोग 

  



अध्यवय १७. श्रद्धवत्य शर्भवगयोग 

 

यव सशृित जड र् चेतन, िर र् अिर, अिवश्वत र् िवश्वत, असे 

दोन तत्र् आहते. यव सांदभवात अध्यवय १३ िध्ये िेत्(Field of 

activity)-िेत्ज्ञ (Consciousness) ह े(िनोर्ैज्ञवशनक)ज्ञवन ्पि 

िवले. अध्यवय १४ िध्ये प्रकृशतचे सत, रज, ति असे तीन गिु र् 

त्यवांची िनोरै्ज्ञवशनक भशूिकव ्पष्ठ िवली. गिुवतीत होिे अांशति 

सवध्य आह,े हे सवध्य करण्यवसवठी ज्यव धिवाचव उपयोग होतो, 

त्यवलव अितृवचव धिा, िवश्वतवचव धिा म्हटले. हचे अांशति सवध्य 

सशृिचे िळु पद, धवि आहे. ज्यव िळुतत्र्वपवसनु प्रकृशत शनिवाि 

िवली, त्यवची परुुर्षोत्ति अिी ओळख शदली. त्यवचव अांि हृदी 

असतो. यवचवच अथा िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व िळु पदवकडे प्रर्वहीत 

होण्यवसवठी िनषु्ट्यजन्सि आह.े हवच शर्कवसिवस्त्रवचव पवयव ठरतो. 

यविळेु दृशिबदल होतो. हव प्रत्यि िवनशसक बदलवर् असतो.  

 

चवांगलेपिव िनषु्ट्यवची दरै्ी सांपशत्त असते. अध्यवय १६ िधनु 

चवांगलेपिवलव पिुात्र् दणे्यवसवठी फलत्यवग िवस्र सवांशगतले. 

(अभय)शनभायतेशर्िव चवांगलेपि अपिुा असते. यवत शनर्डीसवठी 

फलत्यवग ह ेएकच Option असते. अन्सयथव सकवि असतोच. 

यविळेुच भय असते. यवनांतरच्यव प्रश्नवत उत्तरवसवठी एकच 



Option आलेले आह.े र् त्यवांत सत र् असत यवांत भेद ्पि 

िवलव आह.े हवच प्रश्न यव अध्यवयवत आलेलव आह.े  

 

प्रश्न : 

सिवजवत अनेक लोक धवशिाक असतवत. ईश्वरभशक्त करतवत. 

त्यवांची ओळख सहसव सवशत्र्क अिी केली जवते. 

फलत्यवग/शनष्ट्कवि यव िवस्रवचे िहत्र् ऐकल्यवनांतर अजुान प्रश्न 

करतो, शनष्ट्कवि िवस्रवलव शर्सरुन ईश्वरवलव श्रद्धेने भजिवरे कोि 

सिजवर्ेत, सत, रज शक ति? यव प्रश्नवचे उत्तर सत-असत असे 

आलेले आह.े यवच अनरु्षांगवने हव शर्र्षय दोन भवगवत येथे 

शर्भवगलव.  

१. श्रद्धव र् िवस्त्र 

२. सत र् असत 

 

१७. १ श्रद्धव र् िवस्त्र 

श्रद्धव: सत, रज, ति यव प्रकृशतगिुवनसुवर श्रद्धव असतवतच. यवांत 

दरे्वांर्र श्रद्धव असिवरे र् भजिवरे ही सत श्रद्धव असते. हीच श्रद्धव 

जीर्नशर्कवसवसवठी Strength ठरते.  

िवस्र : ्र्तः चवांगले जगव र् इतरवांनवही चवांगले जग ुद्यव (जगव 

आशि जग ुद्यव )यवसवठी िवस्र असते. पि ज्यवचे जगिे 



दसुर् यवलव(जन) त्वसदवयी होते, ्र्तःच्यव िरीरिनवलवही 

दखुर्तो. तो दांभ, अहांकवर, कवि, आसशक्त, बल यवच्यव आश्रयवने 

आत्िवही दखुर्त असतो. म्हिनु अिी र्वगिकु िवस्त्रवशर्रुद्ध 

ठरते. पिरु्त ठरते. अजुानवलव आपल्यव शनयतकवयवािळेु 

(्र्)जनिवनस दःुखी होईल, यव शर्चवरवने ्र्तः दःुखी होतो. 

अिवांत होतो. म्हिनु हव Tie सोडशर्ण्यवसवठी (फलत्यवग)िवस्त्र 

सवांशगतले.  

 

१७. २. सत र् असत 

यवांत दोन भवग आहते.  

अ)  

िरीर, िन र् त्यवची activity यवांत सतगिुर्शृद्ध व्हवर्ी अथवात 

शनरोगी र् प्रसन्सन जीर्नवसवठी  

आहवर, यज्ञ(किा), दवन, तप(िवररररक, र्वचव, िन ) 

अॅवहवर 

यज्ञ:किा यव सांदभवात सिपाि भवर्वने केलेले कवया यवस यज्ञ 

सांबोधले आह.े  

 तप(िीररररक, र्वशचक र् िवनशसक) 

दवन 



(ब)ॐतत ्सत ्यवांतील सत हव जगतकल्यविभवर्  

 

(अ)  

आहवर -आय,ु सत्र्, बल, आरोग्य, सखु, पे्रि र्शृद्धगत करिवरे , 

िनवलव प्रसन्सनतव दिेवरे श्नग्ध, पौशिक अन्सन.  

यज्ञ(किा)-कवयवाची शर्शध(process) जविनु शर्शधपरु्ाक, 

यज्ञभवर्नेने(हर्न-सिपाि) किा करुन फलत्यवग करतो.  

िवररररक तप-चवांगले आचरि यव सांदभवात ईश्वरभशक्त, आचवया, 

शर्द्वत ्जन जे िवनर्, जगतकल्यविहते ुकवयारत असतवत त ेपजुशनय 

जविनु आदर करिे. पवशर्त्र्य, अशहांसव(चवांगलेपिवचे िळु) 

र्वशचक तप (भवष्ट्य)- इतरवांच्यव शहतवर्ह, उद्वेग न होतव, शप्रय 

भवष्ट्य, ्र्शर्कवसवचे ज्ञवन अथवात सकवरवत्िक, कल्यविवथा सवथा 

भवष्ट्य 

िवनशसक तप -प्रसन्सन र्, िवांत र् सिवधवनी िन, सांयिी, िौनव्रशत, 

िदु्ध कल्यविभवर् 

दवन-जगत, सिवज, िवनर्कल्यविवथा सिवजवलव िदत करिे ह े

कताव्य जविनु तसेच ्थलकवलपवत् जविनु दवन करिे.  

ब)ॐतत ्सत ्यवांतील सत हव जगतकल्यविभवर्  

 



ॐतत ्सत ्यव शतन िब्दवनसुवर जगतकल्यविवथा भवर् (Positive 

Energy) व्यक्त होतो. ब्रह्मर्वदी ॐ िब्दवने आरांभ करुन 

यज्ञदवनतप सवतत्यवने आचरतवत. तर िोिवकवांशि तत ्यव 

िब्दवद्ववरव फलत्यवग करुन यज्ञदवनतप शियवशप्रत्यथा किा करतवत.  

कल्यविभवर्, िदु्धभवर् सत आह ेतर त्यवसवठी केलेले किा 

सत्कवया(Goodwork)ठरते. र्तािवनवतील यज्ञभवर्वने होत 

असलेले किा, (िरीर, भवष्ट्य, िन)तप, दवन यवांतील र्तािवन श्थशत 

सत असते र् त्यवशप्रत्यथा होत असलेले किा 

सत्कवया(Goodwork)ठरते.  

 

अजुानवचव प्रश्न श्रद्धव र् िवस्त्र यव सांदभवात होतव. किे िवस्त्रशर्रहीत 

शकां र्व श्रद्धवशर्रहीत दोन्सही असत अथवात अथाशहन ठरतवत. म्हिनु 

सकवरवत्िक जीर्नयवते्सवठी िवस्त्र र् श्रद्धव यवांचव सिन्सर्य सवधिे 

आर्श्यक आह.े अथवात सां्कवर, गिुवत्िक शििि, सकवरवत्िक 

जीर्न यवसांदभवात हव अध्यवय िहत्र्वचव ठरतो. र् यवप्रिविे 

िनषु्ट्यवच्यव चवांगलेपिवलव पिुात्र् प्रवि होते. िनषु्ट्य सत ठरतो.  

  



अध्यवय १७- िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

(१७. १)/१: 

"ये िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः" 

१७. १/२: 

"तेर्षवां शनष्ठव त ुकव कृष्ट्ि सत्र्ां आहो रजःतिः" 

(१७-३)/१ : 

" सत्र्अनरुुपव सर्ा्य श्रद्धव भर्शत भवरत" 

(श्रद्धव vs िवस्त्र) 

(१७-३)/२ : 

" सत्त्र्अनरुुपव सर्ा्य श्रद्धव भर्शत भवरत " 

(सत-सत्त्र्-सवशत्त्र्क) 

१७. १५/१: "अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयशहतां च यत ्" 

(१७-१५)/२ : 

"्र्वध्यवय अभ्यसनां चैर् र्वङ्कियां तप उच्यत"े  

(र्विीचे सां्कवर) 

(१७-१६) : 

"िनःप्रसवदः सौम्यत्र्ां िौनि ्आत्िशर्शनग्रहः" 

(Training of mind िनवलव सां्कवरीत करिे ) 



(१७-१७)/१: "श्रद्धयव परयव तिां तपः तत ्शत्शर्धां नरैः" 

 (Harmony :कवयव-र्वचव-िन) 

१७-१७/२:  

"अफलवकवङ््कशिशभःयकेु्त सवशत्त्र्कां  पररचिते" 

(तप, Art of living) 

(१७-२०)/१: 

"दवतव्यि ्इशत यत ्दवनि ्दीयते अनपुकवररिे" 

(यवचक Liability vs. Asset दवतव) 

(१७-२०)/२: "दिेे कवले च पवते् च तद्दवनां सवशत्त्र्कां  ्ितृि ्" 

(सत्कवयवासवठी दवन) 

(१७-२१) : 

"दीयते च पररशक्लिां तद्दवनां रवजसां ्ितृि"् 

(व्यर्हवर vs आदिा पवरदिाकतव) 

१७. २३ :"ॐ तत ्सत ्" 

(१७-२५)/१ : 

"तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञतपःशियवः" 

(शनष्ट्कवि किा) 

(१७-२५)/२: "शियन्सते िोिकवङ््कशिशभः"  



(Path of freedom, ्र्तःचव िवगा) 

(१७. २६)/१: 

"सत ्भवरे् सवधभुवरे् च सत ्इशत एतद ्प्रयजु्यते" 

(१७-२६)/२ : 

"प्रि्ते किाशि तथव सत ्िब्दः पवथा यजु्यते" 

(चवांगलेपिव आशि िवनशसक िशक्त) 

१७. २७: 

 "किा चैर् तद ्अशथायां सत ्इशतएर् अशभधीयत"े 

(१७-२८)/१: 

"अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्" 

 ( Importance of Devotion & bravery) 

१७-२८/२: 

"असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह" 

(Lack of Purpose loyalty) 

****** 

  

  



(१७-१) 

************************* 

ये िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः। 

तेर्षवां शनष्ठव त ुकव कृष्ट्ि सत्र्ि ्आहो रजःति।। 

************************* 

 

(१७. १)/१: 

"ये िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः" 

 

िनषु्ट्य शर्कवसिवगवार्र (आर्श्यक कवयवासवठी) शनशककय िवलव 

तरी ्र्तःलव योग्य सिजनु सिथान करतो. र् जे कवांही शर्कवस 

सांदभवात ऐकले असते, त्यव ऐकीर् ज्ञवनवचव सिथानवसवठी र्वपर 

करतो. ही िनषु्ट्यवची अिी सांर्य असते शक त्यवलव ्र्तःलवच 

आपले अज्ञवन कळत नवही. भगर्तगीतव यवच सांर्यीलव प्रकविवत 

आिते.  

 

अजुान ्र्तःच्यव बशुद्धनसुवर यदु्ध न करिे योग्य सिजतो. पि यदु्ध 

करिे योग्य आह ेअसे श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत, तेंव्हव कवय योग्य आह ेर् 

कवां आह ेयवचे शनशित ज्ञवन अजुानवलव जविनु घ्यवयचे असते. यवच 



िांथनवत शनष्ट्कवि कवयवाचे िवस्त्र ऐकतो, ईश्वरभशक्तचे िहत्र् ऐकतो. 

तेंव्हव अजुान एक प्रश्न करतो, श्रद्धेने ईश्वरवची भशक्त करिवरे जर 

शनष्ट्कवि कवयवाचे िवस्त्र आचरत नसले तर त्यवांची शनष्ठव सत, रज 

शकां र्व ति कवय सिजवयची? 

 

ये िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः। 

तेर्षवां शनष्ठव त ुकव कृष्ट्ि सत्र्ि ्आहो रजःति।।(१७-१) 

 

आपल्यव जगण्यवचे सिहु-सशृि यवलव सहकवया होिे र्व अडथळव 

होिे यव सांदभवात दरै्ी र् असरु गिुसांपशत्त शर्भवग भगर्तगीतव ्पि 

करते. सिहुवत एकदसुर् यवलव सहकवया केले तर िशक्त बनते, 

यवउलट चकुव कवढुन एकदसुर् यवलव challange केले तर 

अडथळव बनतो. म्हिनु सिहुवत असतवांनव ्र्तःचव शर्कवस र् 

सिहुवलव सहकवया, सशृिलव सहकवया यवसवठी यज्ञ (सिशपात, 

शनष्ट्कवि कवया), दवन(opposite of beggar), तप(िन, कवयव, 

र्वचव यवांचे सिि र् शनरोगी आचरि) यव किवाचे प्रयोजन 

भगर्तगीतव ्पि करते. यव किवाद्ववरे शर्कवसिवगवार्र असतो.  

 

यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयािेर् तत ्। 

यज्ञो दवनां तपिैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि ्।(१८-५) 



 

"ॐतत ्सत ्" हव सांदिे सशृि र् त्यवतील घटक शर्कवसवसवठी, 

कल्यविवसवठी गशतिवन आहते हव सांदिे दते.े सत म्हिजे चवांगले 

र् शर्कवसवची गशतिवन श्थती, त्यवशप्रत्यथा (यज्ञ, दवन, तप) किा 

करिे असते. यव किवाद्ववरव श्रद्धेने शर्कवसिवगवार्र असिे तो 

सतिवगा. यव किवात श्रदे्धचव अभवर् असिे, तो असतिवगा ! 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत।् 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्प्रेत्य नो इह।।(१७-२८) 

****** 

(१७. १)/२: 

"तेर्षवां शनष्ठव त ुकव कृष्ट्ि सत्र्ां आहो रजःतिः" 

 

सिवजवत सवशत्र्क, चवांगले, ्र्वशथा, लोभी, र्वईट अिी 

अनेकप्रकवरे लोक र्गार्वरी करीत असतवत. सिवजवत अिी 

र्गार्वरी( Labeling) होत असली तरी िनषु्ट्यवलव ्र्तःलव 

्र्तःच्यव भशूिकेची पवरदिाकतव आर्श्यक असते. (शकशता यव 

सांदभवात) चवांगलव असलेल्यव अजुानवलवही सांियवने ग्रवसले होते. 

यवतनुच ्र्तःसवठी (अजुानवसवठी ) योग्य भशूिकव कोिती ? हव 

प्रश्न शनिवाि िवलव. र् यव र्गार्वरीचव शनर्वडव भगर्तगीतेन े



िनषु्ट्यवची जगण्यवची सत शकां र्व असत शनष्ठव यवद्ववरे ्पष्ठ केलव 

आह.े.  

चवांगलेपिव दरै्ी गिु दिार्ीत असतो. चवांगल्यव िनषु्ट्यवचव (सांियी 

न होतव ) ्र्तःर्र शर्श्ववस असिे आर्श्यक असते. ्र्तःर्र 

शर्श्ववस असेल तरच कवयवाचव िवगा दृढ असतो. शनभायतव, धैया, 

िवांशत यव गिुवची र्शृद्ध शनष्ट्कवि किवातनु होत असते म्हिनु 

शनष्ट्कवि किा िवस्त्र आचरि आर्श्यक ठरशर्ले आहे. यवर्र 

अजुान प्रश्न करतो,  

सिवजवत ईश्वरवची भशक्त करिवरे सवशत्र्क सिजल्यव जवतवत. जे 

श्रद्धेने ईश्वरवची भशक्त करतवत पि व्यर्हवरवत किवाचे शनष्ट्कवि 

िवस्त्र आचरि करीत नवही. त्यवांची शनष्ठव(सवशत्र्क, रवजस शक 

तविस) कोिती जविवर्ी? 

 

ये िवत्शर्शधि ्उत्सजृ्य यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः 

तेर्षवां शनष्ठव त ुकव कृष्ट्ि सत्र्ां आहो रजःतिः।।(१७-१) 

 

यव प्रश्नवचे उत्तर सत-असत शनष्ठव असे शदलेले आह.े अथवात लोक 

कवय म्हितवत? हव ्र्तःिध्ये सांिय शनिवाि करिवरव प्रश्न असतो. 

र् ्र्तःची जीर्न जगण्यवची सत शनष्ठव हे त्यवचे उत्तर असते. 

यविळेुच ्र्तःर्र प्रचांड शर्श्ववस असतो.  



 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्। 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।।(१७-२८) 

सशृित किा घडतवत. सशृिचिप्रर्तानवत किा यज्ञकवया असते. 

िनषु्ट्यवने (सशृिचिवतील) यज्ञ, दवन, तप (आचरि, भवष्ट्य, 

िवनशसकतव) ह ेशत्शर्ध कवया ईश्वरभशक्त यव शनष्ठेने आचरि केले 

असतव शनष्ट्कवि शनष्ठेने करतो. ही सतशनष्ठव असते.  

 िनषु्ट्य ईश्वरभशक्त करतो पि किवाचे शनष्ट्कवि िवस्त्र आचरि करीत 

नवही अथवात किा (यज्ञ, दवन, तप) शनष्ठवपरु्ाक करीत नवही यविळेु 

ही शनष्ठव असत ठरते. म्हिनु भगर्तगीतव कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तलवच 

िहत्र् दतेे.  

 

तत इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञ तपः शियवः। 

दवनशियवि शर्शर्धवः शियन्सते िोिकवङ््कशिशभः।।(१७-२५)  

 अथवात तत ्(ईश्वरकवया )जविनु (िोिकवङ्कशि ) कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त सवध्य करतो. ज्यविळेु शनष्ट्कवि किा िवस्त्र सवधल्यव 

जवत.े  

****** 

  



(१७-३) 

************************* 

सत्र्अनरुुपव सर्ा्य श्रद्धव भर्शत भवरत। 

श्रद्धवियोअयां परुुर्षो यो यत ्श्रद्धः स एर् सः।। 

************************* 

 

(१७-३): 

" सत्र्अनरुुपव सर्ा्य श्रद्धव भर्शत भवरत" 

(श्रद्धव vs िवस्त्र) 

 

भगर्तगीतव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव शर्र्षय आहे. भगर्तगीतेच्यव 

दरै्ीअसरुसांपशत्तशर्भवगयोग यव अध्यवयवत चवांगलेपिवचव (दरै्ी) 

सांबांध िवस्त्रविी जोडलेलव आह.े िवस्त्रवलव Laws of Cause & 

Effect यव सांदभवात Scientific आधवर असतो. भगर्तगीतव 

शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र सवांगत आह.े चवांगल्यव िनषु्ट्यवने किा 

करतवांनव यवच िवस्त्रवचव उपयोग करवर्व. यविळेु चवांगलेपिव म्हिजे 

दबुालतव शकां र्व शनशककयतव नव्ह ेयवची प्रशचशत येते.  

 



यवर्र अजुान िवस्त्र vs श्रद्धव असव प्रश्न करतो. जो श्रदे्धने ईश्वरवलव 

भजतो पि िवस्त्रवचव उपयोग किवासवठी करीत नवही त्यवची शनष्ठव( 

सत, रज, ति )कोिती सिजवर्ी?(१७-१) 

 

िवस्त्रवचव आधवर Scientific असतो. तर ज्यवलव Scientific 

आधवर नवही त्यवलव अांधश्रद्धव म्हिनु सिवजवने ओळख शदलेली 

असते. अथवात Blind faith यव अथवाने अांधश्रद्धव हव िब्द 

र्वपरल्यव जवतो. भगर्तगीतते अांधश्रद्धव हव िब्द नवही तर अश्रद्धव 

हव िब्द आलेलव आह.े  

 

सत श्रद्धव vs. ति श्रद्धव: 

सत्र्अनरुुपव सर्ा्य श्रद्धव भर्शत भवरत। 

श्रद्धवियोअयां परुुर्षो यो यत ्श्रद्धः स एर् सः।।(१७-३) 

 

प्रत्येक िनषु्ट्य श्रद्धवर्वनच असतो. पि यव श्रद्धव सत, रज र् ति यव 

तीन शर्भवगवत िोडतवत. यवपकैी तविस श्रदे्धलवच 

अश्रद्ध/श्रद्धवशर्रहीत असे सांबोधन केलेले आह.े  

यज्ञ, तप र् दवन यव शत्शर्धकिा सांदभवात अनिुिे भवष्ट्य आह:े 

श्रद्धवशर्रशहतां यज्ञां तविसां पररचिते।(१७-१३) 



पर्य उत्सवदनवथां र्व तत्तविसि ्उदवहृति ्।(१७-१९) 

असत ्कृति ्अर्ज्ञवतां तत्तविसि ्उदवहृति।्(१७-२२) 

 

अथवात तविस श्रद्धेलव िवशस्त्रय आधवर नसतो. यविळेु 

असरुसांपशत्तशर्भवगवतच जविवरे्.  

अिवस्त्रशर्शहतांघोरां तप्यन्सते ये तपो जनवः। 

दम्भअहांकवर सांयकु्तवः कविरवगबलवशन्सर्तवः।। (१७-५) 

कर्षायन्सतः िरीर्थां भतूग्रविां अचेतसः। 

िवां चैर्अन्सतः िरीर्थां तवन ्शर्शद्ध असरु शनियवन ्।।(१७-६) 

 

यवउलट सवशत्र्क श्रदे्धलव िवशस्त्रय आधवर असतो . "ॐतत ्सत ्" 

अथवात "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च" हव िवशस्त्रय आधवर 

सतकिवालव असतो. यवांत श्रद्धव र् िवस्त्र यवांचव सिन्सर्य सवधलेलव 

आह.े शर्श्व र् िनषु्ट्य यवांचव सांबांध येथे ्पि होतो. ज्यवची यव 

सांबांधवर्र श्रद्धव नवही ते असरुसांपशत्तशर्भवग यव प्रकवरवत यतेवत.  

 

असत्यां अप्रशतष्ठि ्ते जगत ्आहुः अनीश्वरि।् 

अपर्पर सांभतूां शकि ्अन्सयत ्कविहतैकुि ्।।(१६-८) 

 



यवच पवश्वाभशूिर्र अश्रदे्धने आचरलेले किा असत अथवात 

अिवांशतचे कवरि म्हटलेले आह.े  

 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत।् 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।।(१७-२८) 

 

सवर : िनषु्ट्यवच्यव चवांगलेपिवचव सांबांध त्यवचे शर्श्वविी असलेले 

नवते यवचेिी ्पि होतो. यवलव िवशस्त्रय आधवर आह.े सिवजवत 

श्रद्धव यव सांदभवात र्वद असतो पि ज्यव श्रदे्धलव िवस्त्रवची जोड 

आह ेत्यव सवशत्र्क शनष्ठेचे (Purpose loyalty) ज्ञवन भगर्तगीतव 

्पि करत.े  

 

"The nightmare of materialism, which has turned the 

life of the universe into an evil, useless game, is not 

yet past; it holds the awakening soul still in its grip. 

" 

 

“The awakening is finally realizing that you are a 

part of God, like a single cell that finally sees it is a 

part of you "  



-L. J. Vanier 

 

 ****** 

 

(१७-३)/२: 

" सत्त्र्अनरुुपव सर्ा्य श्रद्धव भर्शत भवरत " 

(सत-सत्त्र्-सवशत्त्र्क) 

 

भगर्दगीतेत "सत" हव िब्द प्रकृशतगिु यव सांदभवात येतो तेंव्हव 

सवशत्त्र्क गिु हव अथा अशभपे्रत असतो.  

 

"सत्त्र् " हव िब्द जीशर्त प्रविी (Existence, Existed र््त)ु यव 

अथवाने आलेलव आह.े जीशर्त प्रविी सत, रज, ति यव 

प्रकृशतगिुवने बद्ध असतवत.  

न तदश्त पशृथव्यवां र्व शदशर् दरेे्र्ष ुर्व पनुः। 

सत्त्र्ां प्रकृशतःजैिुाक्तां  यतए्शभः ्यवत ्शत्शभः गिुैः।(१८-४०) 

 

*सत-असत 

 



सिवजवत सत हव िब्द चवांगलेपिव यव अथवाने र्वपरण्यवत येतो. 

भगर्दगीतेत सत-असत यवचे सांदभा  

१. योग्य-अयोग्य  

२. िवश्वत(शनत्य) - अिवश्वत(अशनत्य),  

३. जगतवचे कवयाकवरि(Cause & effect of material world 

)यव सांदभवात सत(cause कवरि)-असत (effect कवया) यव अथवाने 

आलेले आहते. सत-असत िवगवाचव हव आधवर ठरतो.  

 

न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयोःअशप दृिो अांतःत ुअनयोः तत्त्र्दशिाशभः।।(२-१६) 

 

* सत-असत िवगा 

 

जे ईश्वरभशक्त श्रद्धेने करतवत पि शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र आचरि 

करीत नवही त्यवांची शनष्ठव सवशत्त्र्क, रवजस शक तविस सिजवर्ी? हव 

अजुान प्रश्न करतो र् यव प्रश्नवचे उत्तर सत-असत िवगा यवप्रिविे 

दणे्यवत येते.  

 



जीशर्त प्रविी ज्यव प्रकृशतगिुवच्यव Mode िध्ये असतवत 

त्यवप्रिविे त्यवांची श्रद्धव असते.  

सत्र्अनरुुपव सर्ा्य श्रद्धव भर्शत भवरत।(१७-३) 

 

जीर्नशर्कवसवसवठी यज्ञ, दवन, तप ही आर्श्यक कवये आहते. 

सशृिचिप्रर्तानवत ्र्भवर्शनयतकवयवाने सहकवया घडण्यवसवठी यज्ञ 

यव सांजे्ञचे प्रयोजन आह.े सिपाि, त्यवग (शनष्ट्कवि किा) हव त्यवचव 

बोध आह.े  

िरीरयवते्सवठी कवया आर्श्यकच असते, पि हचे कवया यज्ञवसवठी 

आचरि करण्यवचव सांदिे (शनष्ट्कवि किवासवठी) आह.े  

िरीरयवत्वअशप च ते न प्रशसदे्धत ्अकिािः।(३-८) 

यज्ञवथवात ्किािोअन्सयत् लोकोअयां किाबन्सधनः।(३-९) 

 

यज्ञ, दवन, (कवयव, र्वचव, िन)तप ही शत्शर्ध कवये श्रदे्धने करिे हव 

सत िवगा र् अश्रद्धेने करिे हव असत िवगा ठरतो.  

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्। 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्प्रेत्य नो इह।(१७-२८) 

 

सवर : 



अजुानवलव व्यर्हवरवतील कवया करतवांनवच "कवय योग्य?" यवचव 

शनिाय करण्यवस अडथळव जविर्तो. यविळेु दःुख टवळण्यवसवठी 

सरळ कवया न करिे श्रेय्कर सिजतो. ्र्तःलव योग्य, चवांगलव 

ठरशर्ण्यवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो. यवच घटनेतनु भगर्दगीतव 

ज्ञवन जगवसिोर आले.  

 

सिवजवत ईश्वरश्रद्ध लोक श्रदे्धने दरे्तवांच्यव िवध्यिवतनु ईश्वरवची 

भशक्त करीत असतवत. व्यर्हवरवत शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र आचरि 

करण्यवसवठी (अव्यक्त) ईश्वरवचे ज्ञवन जविनु जीर्नशर्कवसवचव िवगा 

"अितृत्र्वय कल्पते" असव करिे ही गरज भगर्दगीतव ्पि 

करीत आह.े यविळेुच जीर्नवत ईश्वरवचव शनत्य आश्रय असतो.  

त्िवत सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

 

 ******** 

  



 (१७-१५) 

************************* 

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयशहतां च यत ्। 

्र्वध्यवय अभ्यसनां चैर् र्वांग्ियां तप उच्यते।। 

 

************************* 

 

(१७. १५):"अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयशहतां च यत ्" 

 

भवष्ट्य communicationचे सवधन असते. यविळेु सांॅांर्वद होतो. 

इतरवांचव उदे्वग न होिवरे, सत्य र् कल्यविदवयी असे सकवरवत्िक 

भवष्ट्य "र्वांग्िय तप "अथवात उपयकु्त भवष्ट्य असते. सांर्वदवत, 

Motivation सवठी अिव भवष्ट्यवचे शर्िेर्ष िहत्र् असते.  

 

भगर्तगीतेत यज्ञ(सिपाि), दवन, तप (िवरररीक, र्वशचक, 

िवनशसक) कवया जीर्नशर्कवसवत आर्श्यक सिजले आह.े र्वांग्िय 

तप यवपैकी एक कवयाच असते.  

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयशहतां च यत ्। 

्र्वध्यवय अभ्यसनां चैर् र्वांग्ियां तप उच्यते।।(१७-१५) 



 

 उद्वेगजनक भवष्ट्य, र्व्तर् Hide करण्यवसवठी, ्र्वथाशसशद्धसवठी 

र्वपरलेले भवष्ट्य, इतरवांचे अशहत करिवरे (नकवरवत्िक)भवष्ट्य तविस 

र्वांग्िय तप ठरतो. असे भवष्ट्य Monologue (जलपव, 

शर्तांड)असते, सांर्वद(Dialogue) नसतो.  

 

"Everything begins with dialogue. Dialogue is the 

initial step in the creation of value. Dialogue is the 

starting point and unifying force in all human 

relationships. " 

 Daisaku Ikeda 

 

भवष्ट्य िनषु्ट्यवची ओळख दतेे. िनषु्ट्य आपल्यव अिवांतीलव 

भवष्ट्यवद्ववरे र्वट करुन दतेो. म्हिनु सिथान-शटकव भवष्ट्य र्वपरतो. 

अजुानवचे शर्र्षवद अर््थेतील भवष्ट्य सिथानवसवठी असते, पि यव 

भवष्ट्यवलव "ज्ञवन" दिार्तो. म्हिनु ज्ञवन म्हिजे कवय ?हवच शर्र्षय 

प्रथि पटलवर्र येतो. ज्ञवन, ज्ञवनी अर््थव यवचव पररचय 

भगर्तगीतव दतेे र् जीर्नवांत भवष्ट्य र् ज्ञवन यवांचव सांबांध कळतो.  

 



सांर्वदवत Responding असत,े Monologue िध्ये Reaction 

असते. सांर्वदवत Reasoning असते . प्रश्न शर्चवरण्यवचव 

अशधकवर असतो. अजुानवचव Monologue (जलपव) सांर्वदवत 

पररर्शतात करिे ह ेश्रीकृष्ट्िवसिोर आव्हवनच होते. जेंव्हव अजुान 

र्व्तर् श्र्कवरतो र् ऐकण्यवस तयवर होतो, तेंव्हव म्हिनुच 

श्रीकृष्ट्ि प्रसन्सन होतवत.  

ति उर्वच हृशर्षकेिो प्रहसशन्सनर् भवरत। 

 

 ****** 

१७-१५ : 

"्र्वध्यवय अभ्यसनां चैर् र्वङ्कियां तप उच्यत"े  

(र्विीचे सां्कवर) 

र्विी Communication च ेसवधन आह ेह ेआपि जवितो. 

र्विीिळेु ऐकिवरव प्रसन्सनही होतो तसेच दखुर्ल्यवही जवतो. 

इतरवांचव शर्श्ववसही बसतो (र्चन) शकां र्व भ्रिही(िन्सथरव) होतो.  

 

चवांगल्यव र्विीचे रह्य सत्य, प्रसन्सन करिवरे पि शहतवर्ह असे 

असते. यवसवठी सांर्वद असतो. लोक इतरवांच्यव बवबत (कसे 

र्वगवर्े, कवय करवर्े र् करु नये?) सहज ज्ञवनी सिजनु भवष्ट्य 

करतवत. पि ्र्तःर्र कृतीची रे्ळ आली असतव गोंधळतवत. 



गोंधळवत सवपडलव तरी ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनी 

सिजनुच भवष्ट्य करतो . हचे सत्य अजुानवच्यव शर्र्षवदी भशूिकेचे 

असते.  

अजुान ्र्तःच्यव अज्ञवनवर्र पडदव टवकण्यवसवठी ्र्तःलव चवांगले, 

ज्ञवनी, धवशिाक दिाशर्तो र् त्यवप्रिविे भवष्ट्य र्वपरतो. श्रीकृष्ट्ि 

अशधकवरी व्यशक्त असनुही अजुानवचव उदे्वग होिवर नवही र् तो 

गवांशभयवाने र्व्तर्वर्र शर्चवर करेल असे भवष्ट्य बोलतवत.  

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अकीशताकरि ्अजुान। 

क्लैब्यां िव्ि गिः पवथा न एतद ्त्र्शय उपपद्यते।(२-३) 

अथवात तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठवलव अिव कशठि सियी िनोदबुालतव 

अिोभशनय आह.े यविळेु िनुष्ट्यवच्यव श्रेष्ठ जीर्नवच्यव 

सांकल्पनेनसुवर (इहलोकी )कीशता र्(िरिोत्तर) ्र्गाप्रवशि यवपवसनु 

िनषु्ट्य र्ांचीत असतो.  

्र्वध्यवय म्हिजे ्र्तः कसे जगवरे् यवचे ज्ञवन र् तत्सांबांधी 

अभ्यवस(Practice), जे भगर्तगीतव सवांगत आह.े  

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयशहतां च यत ्। 

्र्वध्यवय अभ्यसनां चैर् र्वङ्कियां तप उच्यते।।(१७-१५) 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो र् प्रश्नवलव पवरदिाकतव येते. 

शनयतकवयवानसुवर यदु्ध करिे योग्य असेल तर यवपवसनु जी 



दःुखप्रवशि होिवर आह,े त्यवर्र उपवय कोितव?येथे िदु्दसेदु सांर्वद 

सरुु होतो.  

 

१. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी सिथान करिे ही सविवन्सय 

िनषु्ट्यवची सांर्यच असते. यवशप्रत्यथा केलेले भवष्ट्य पु् तकी 

ज्ञवन(बौशद्धक)असले तरी यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले आह.े  

२. इतरवांनव चकु ठरशर्िे सोपे असते. कवयद्यवच्यव आधवरवर्र 

एखवद्यवलव गनु्सहगेवर ठरशर्ण्यवत येते तसेच येथे चकुवचव आधवर 

जीर्नवचव Standard िवगा असतो.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

अथवात श्रेष्ठ(शर्कवस) िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. यवच िवगवाचे 

ज्ञवन भगर्तगीतव ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि करते.  

यवचवच अथा Scientific भवष्ट्य तेच असते जेंव्हव अडचिीलव 

Scientific आधवर शिळतो र् प्रश्न Define होतो. यविळेु 

सांर्वदवलव, चचेलव शनशित "शर्र्षय Subject, Agenda" शिळतो.  

यवप्रिविे भगर्तगीतेत शनशित शर्र्षयवर्र भवष्ट्य होते. अजुान प्रश्न 

शर्चवरुन िांकवशनरसन करुन घेतो. सांपिुा िांकव शनरसन िवल्यवर्र 

श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, जीर्नवचे जे रह्यिय ज्ञवन आहे (Meaning 



&purpose of life) ते सर्ा तलुव सवांशगतले. यवर्र शर्चवर करुन 

शनिाय तलुवच घ्यवयचव आह.े तो तिुव अशधकवर आह.े  

 

इशत ते ज्ञवनां आख्यवतां गहु्वत ्गहु्तरां ियव। 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।।(१८-६३) 

 

सवर : 

"No matter what people tell you, words and ideas 

can change the world. " 

-Robin Williams 

 

Motivation speech िध्ये चवांगल्यव भवष्ट्यवची(र्वङ्किय तप) 

गरज असत.े यवच Motivation भवष्ट्यवतनु अजुानवलव शर्कवसवचव 

पढुील टप्पव गर्सलव. अन्सयथव जेथे होतव तेथेच थवांबलव असतव.  

 

 ******* 

  



(१७-१६) 

************************* 

िनःप्रसवदः सौम्यत्र्ां िौनि ्आत्िशर्शनग्रहः। 

भवर्सांिशुद्धः इशत एतद ्तपो िवनसि ्उच्यते।। 

************************* 

 

(१७-१६) : 

"िनःप्रसवदः सौम्यत्र्ां िौनि ्आत्िशर्शनग्रहः" 

(Training of mind िनवलव सां्कवरीत करिे ) 

यज्ञ(सशृिचिप्रर्तानवसवठी ्र्तःच्यव ्र्भवर्शनयतकवयवाचे 

योगदवन, सिशपात कवया), दवन (चवांगल्यव कवयवात ्र्तःचे 

योगदवन), तप(िरीर, र्वचव, िन यवांनव सां्कवरीत करिे) ह ेशत्शर्ध 

किे जीर्नशर्कवसवत आर्श्यक आह.े िनसिवधवन, िवांतपिव, 

िौन(शनयांत्ि, रह्य), आत्िर्ि (शनग्रह), िदु्ध सकवरवत्िक भवर् 

ह ेिनवचे सां्कवर आहते.  

 

िनःप्रसवदः सौम्यत्र्ां िौनि ्आत्िशर्शनग्रहः। 

भवर्सांिशुद्धः इशत एतद ्तपो िवनसि ्उच्यते।।(१७-१६) 

 



आत्िशर्शनग्रह : 

 

चांचलतव िनवचव ्र्भवर् आह.े ते भटकत असते. जसे िेतवत बी 

पेरले नवही तर तेथे गर्त जांगल उगर्ते. यव िनवलव तवब्यवत केले 

नवही तर ते बशुद्धिध्ये सांिय, भ्रि शनिवाि करते. बशुद्ध श्थर नसते. 

यविळेुच कवयवाचव एकशनिय (Determination) नसतो, 

ध्येयहीन असतो. जो जीर्नशर्कवसवत आर्श्यक आह.े अभ्यवसवने 

(योग) ह ेिक्य होते.  

िनैः िनैः उपरिेद ्बदुध््यव धशृतगहृीतयव। 

आत्िसां्थां िनः कृत्र्व न शकश्चत ्अशप शचांतयेत।्।(६-२५) 

यतो यतो शनिलशत िनः च्चलि ्अश्थरि।् 

ततः ततो शनयम्य एतद ्आत्िन्सयेर् र्िां नयेत ्।।(६-२६) 

 

िनोर्ि vs आत्िर्ि 

"People tend to dwell more on negative things than 

on good things. So the mind then becomes obsessed 

with negative things, with judgments, guilt and 

anxiety produced by thoughts about the future and 

so on. " 



-Eckhart Tolle 

पवण्यवर्रील नवर् र्वर् यवने र्हवर्ी तिी िनोर्ि अर््थेत श्थशत 

असते. यव अर््थेत बशुद्धचचे हरि होते. यविळेु अिवांशत असते. 

म्हिनु सां्कवर आर्श्यक त्यवलव यकु्त सांबोधले आह.े यव 

अर््थेत शनष्ट्कवि कवयारत असतो.  

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुि ्।(२-६६) 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत्िनो अनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयनुवार्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

ध्येय शनशित असेल, कवयवाचव एकशनिय असेल 

(Determination) तर शनशित िवगवार्र जीर्नयवत्व चवल ुअसते. 

हवच सखुी जीर्नवचव िवगा ठरतो.  

 

"A man without a goal is like a ship without a 

rudder. " 

-Thomas Carlyle 

 ****** 

  



 (१७-१७) 

************************* 

श्रद्धयव परयव तिां तपः तत ्शत्शर्धां नरैः। 

अफलवकवांशिशभः यकेु्तः सवशत्र्कां  पररचिते।। 

************************* 

 

(१७-१७): 

"श्रद्धयव परयव तिां तपः तत ्शत्शर्धां नरैः" 

 (Harmony :कवयव-र्वचव-िन) 

He who lives in harmony with himself lives in 

harmony with the universe...  

 

जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा ज्ञवन, किा, भशक्त यवांचे सिन्सर्यवने 

बनतो हव भगर्तगीतेतील िवश्वत शर्कवसिवगवाचे िवस्त्रवचव आधवर 

आह.े ज्ञवन, किा र् भशक्त यवच सांदभवात अनिुिे र्वङ्किय तप, 

िवररररक तप र् िवनशसक तप यवचव उल्लखे भगर्तगीतते 

दिाशर्लव आह.े िनषु्ट्यवची र्वगिकु त्यवची सां्कृशत, सां्कवर 

यवनसुवर असते ह ेव्यर्हवरवत िनषु्ट्य जवित असतो. व्यर्हवरवत 



अनिुिे उशक्त(भवष्ट्य), कृशत(कवया), र् िशत (बशुद्धची अशर्चल 

अर््थव, िवनशसकतव) यवचे दिान होते.  

 

*ज्ञवन - किा -भशक्त 

*र्वङ्किय तप -िवररररक तप-िवनस तप 

*उशक्त (भवष्ट्य)- कृशत(कवया) -िशत(बशुद्धची अशर्चल अर््थव, 

िवनशसकतव)  

 

सिवजवत भवष्ट्य बोलल्यव जवते. यव भवष्ट्यवचव शनशित शर्र्षय असेल 

तर सांर्वद होतो. चचवा होते. पि ्र्तःलव ज्ञवनी, श्रेष्ठ, योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी भवष्ट्य असेल तर Dialogue होत नवही, तो 

Monologue असतो.  

 

अजुान प्रत्यि कवयवापरु्ी दःुखी होतो. ही शर्चशलत िवनशसकतव 

असते. अिवांत होतो म्हिनु िवांशतसवठी कवया न करिे उशचत 

सिजतो अथवात शनशककयतेलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

र्वपरतो. हव त्यवचव Monologue असतो. येथेच ज्ञवन र् किा यव 

सांदभवात तसेच िवनशसकतव यव सांदभवात Error तयवर होतो.  

 



दःुखविळेु शर्चशलत होतो म्हिनु"भशक्त" आशि िवनशसकतव यव 

सांदभवात भगर्तगीतेचव सांदिे आह,े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

ज्ञवन:अजुानवलव सांिय आलव असतव यदु्ध न करिे योग्य सिजतो, 

र् योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. प्रत्यिवत सांिय हचे 

अज्ञवन दिाशर्ते. "सांियवत्िव शर्नश्यशत". अज्ञवन श्र्कवरले तर 

ज्ञवन शिळते. भगर्तगीतव ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख दतेे. 

र् "ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्" हव सांदिे दतेे. यवच आधवरवर्र शनत्य 

शर्कवसवचव रवजिवगा(अितृत्र्वय कल्पत)े बनतो. यव िवगवार्र 

शर्चशलत होत नवही अथवात हवच कवयवाद्ववरे भशक्तचव िवगा बनतो.  

 

किा :जन्सिवलव आलव तर हर ििी किा घडिवरच आहे.  

न शह कशित ्ििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्।(३-५) 

 

किवालव कि, दःुख सिजनु शनयतकवया, आर्श्यक कवया टवळिे 

यवतनु किवाबद्दल ज्ञवन र् िवनशसकतेचे दिान होते.  

िोहवत्य पररत्यवगः तविसः पररकीशतातः।(१८-७) 

 



एकीकडे किा घडत असते र् दसुरीकडे किवात दःुख जवित 

असल्यविळेु शनशककय रवहतो, तरी ज्ञवनी सिजतो. यवचवच अथा 

किवाचे अज्ञवन असते. भगर्तगीतव किवाचे ज्ञवन र् िहत्र् ्पि 

करते. "गहनव किािो गशतः" ज्यविळेु सहज किा घडत असते. 

यवच किवाद्ववरे भशक्त अथवात सवधनव घडते. उच्च 

िवनशसकतव(दःुखवन्सत, योग) लवभते.  

 

अजुान शनशककयतेलव ज्ञवन सांबोधतो यवच पवश्वाभशूिर्र "गहनव 

किािो गशतः"हवच भगर्तगीतेचव िहत्र्वचव सांदिे आह.े किा यव 

सांदभवात यज्ञ (शनष्ट्कवि किा), दवन(परिवथा यव सांदभवात सतकवया), 

तप यव शतन्सही कवयवाचव भगर्तगीतव उल्लेख करत.े  

यज्ञ दवन तपः किा न त्यवज्य कवयां एर् तत।् 

यज्ञो दवन तपः चैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि ्।।(१८-५) 

 

"तप" कवया यव सांदभवातच "श्रद्धव"(िनषु्ट्यवची शनष्ठव, शर्श्ववस) यव 

िब्दवचव उल्लेख आलेलव आह.े म्हिनु यज्ञ, दवन, तप यव किवांचे 

"श्रद्धवत्यशर्भवगयोग" यव अध्यवयवत ्पशिकरि केले आहे.  

 

"Faith is a knowledge within the heart, beyond the 

reach of proof. " 



Khalil Gibran 

 

िवरररीक तप: "श्रद्धवर्वन ्लभते ज्ञवनि ्" म्हिनु 

दरे्शद्वजगरुुआचवया यवांचव सन्सिवन हव श्रदे्धचवच शर्र्षय असतो. ईश्वर 

र् ज्ञवन यवांचव सिन्सर्य भगर्तगीतेने सवधलेलव आह.े यव सांदभवात 

ईश्वरश्रद्धव, व्रत, पवशर्त्र्य िवररररक तप म्हटले आह.े  

 

र्वङ्किय तप : कल्यविकवरी पि सत्य (Motivational ), 

उद्वेगरशहत भवष्ट्य, ्र्तःच्यव िवश्वत शर्कवसवचे (Self 

motivational )ज्ञवन, अभ्यवस.  

 

िवनस तप: सकवरवत्िक, कल्यविकवरी िदु्ध भवर्, िनवची 

प्रसन्सनतव, िौन, िवांशत. ही िवनशसकतव धवरि करिे.  

 

श्रद्धयव परयव तिां तपः तत ्शत्शर्धां नरैः। 

अफलवकवांशिशभः यकेु्तः सवशत्र्कां  पररचिते।।(१७-१७) 

 

 ****** 

 



१७-१७ :  

"अफलवकवङ््कशिशभःयकेु्त सवशत्त्र्कां  पररचिते" 

(तप, Art of living) 

 

"Culture is the process by which a person becomes 

all that they were created capable of being. " 

Thomas Carlyle 

 

यज्ञ(सशृिचिप्रर्तानवस सहकवया करिवरे ्र्भवर्शनयत कवया), दवन 

र् तप(कवयव, र्वचव, िन) ही शत्शर्ध किे जीर्नशर्कवसवलव 

आर्श्यक आह.े यवपैकी तप ह ेकवयव, र्वचव, िन यव सांदभवातील 

(Culture/र्तािकु) किा आह.े  

कवयव:ज(ेदरे्, शद्वज, गरुु, प्रवज्ञ) पजुशनय आहते, आदरशिय आह े

त्यवांचेिी असलेली र्तािकु, पवशर्त्र्य, अशहांसव असे 

आचरि(िवरररीक तप) 

र्वचव:सत्यच पि इतरवांचव उदे्वग होिवर नवही, (त्यवच्यव 

शर्कवसवलव कल्यविकवरी)हीतवर्ह होईल असे सकवरवत्िक र्चन, 

जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन र् त्यवचव अभ्यवस(र्वङ्किय तप) 



िन:प्रसन्सन िन, िवांशत, िौन, आत्िर्ि असि(ेHigher 

consciousness), िदु्ध र् कल्यविकवरी भवर्. (िवनस तप) 

भगर्तगीतव अनवसशक्तच(ेDetachment) िवस्त्र आह.े जीर्नवच्यव 

Survival mode िध्ये िनषु्ट्य सखुवसवठी सकवि कवयारत असतो. 

पि हचे कवया जीर्नशर्कवसवचे सवधन करुन शनष्ट्कवि कवयवासवठी 

उपयोगवत आििे ह े(योग)कौिल्य भगर्तगीतेने सवधले आहे. 

हीच जगण्यवची Spiritual mode(Higher consciousness) 

असते.  

यज्ञ, दवन र् तप यव शत्शर्ध किासांदभवात सवशत्त्र्क, रवजस र् तविस 

असे तीन प्रकवर येतवत. तप हव िब्द तपिे, चवांगल्यव सांर्यी 

लवर्िे ज्यविळेु ्र्तःलव शर्कवसिवगवार्र रवहतव येईल, अिव 

अथवाने येतो. चवांगल्यव सांर्यी सां्कवर म्हिनुही ओळखल्यव 

जवतवत. "Art of living" चव तप एक िहत्र्वचव भवग असतो.  

*जो तप रवजस शकां र्व तविस नवही तो सवशत्त्र्क तप(Right 

behavior) ठरतो.  

 

श्रद्धयव परयव तिां तपः तत ्शत्शर्धां नरैः। 

अफलवकवङ््कशिशभःयकेु्त सवशत्त्र्कां  पररचिते।।(१७-१७) 

 



*सवशत्र्क vs रवजस तप यवचे ्र्रुप शनष्ट्कवि vs. सकवि असे 

असते. ्र्तःचव सत्कवर, िवन व्हवर्व यव इच्छेने कवयव, र्वचव, िन 

यव तपवचे आचरि असते. यव तपवचे फल अिवश्वत 

(अशनशित)असते.  

 

सत्कवरिवनपजुवथाि ्तपो दम्भेन चैर् यत।् 

शियते तद ्इह प्रोक्तां  रवजसां चलि ्अधरृ्ि ्।।(१७-१८) 

 

*सवशत्त्र्क vs. तविस तपवचे ्र्रुप कल्यविवथा vs. 

पीडवदवयी(्र्तःलव र् इतरवांनव) अथवात सकवरवत्िक vs. 

नकवरवत्िक असे असते. आदरशिय, पजुशनय लोकवांिी 

अपिवनव्पद र्तािकु करिे, इतरवांचव उदे्वग होईल अिी र्  

नकवरवत्िक र्विी, इतरवांचे अकल्यवि होईल अिी ्र्तःलव र् 

इतरवांनव पीडवदवयी र्तािकु.  

 

िढूग्रवहिे आत्िनो यत ्पीडयव शियते तपः। 

पर्य उत्सवदनवथां र्व तत्तविसि ्उदवहृति ्।।(१७-१९) 

 ******* 

  



(१७-२०) 

 

************************* 

दवतव्यि ्इशत यत ्दवनि ्दीयते अनपुकवररिे। 

दिेे कवले च पवते् च तद ्दवनि ्सवशत्र्कां  ्ितृि ्।। 

************************* 

 

(१७-२०): 

"दवतव्यि ्इशत यत ्दवनि ्दीयते अनपुकवररिे" 

(यवचक Liability vs. Asset दवतव) 

 

यज्ञ, दवन र् तप यव तीन प्रकवरचे कवया करुन िनषु्ट्य शर्कवस सवधत 

असतो.  

यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयाि ्एर् तत ्। 

यज्ञः दवनां तपः चैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि।्(१८-५) 

 

*यज्ञ: 

व्यर्हवरवतील किा (्र्भवर्शनयत- State of art) यज्ञकिा जविनु 

केले तर शनष्ट्कविकिा घडते.  



यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।(४-२३) 

 

इच्छव(Wants) इांशद्रयवशग्नत(कृशत), इांशद्रयकिे सांयिवशग्नत 

(दृढशनिय) भश्िकरि होते. यवप्रिवि(ेईश्वर)ज्ञवनवने प्रशदि 

िवलेल्यव सांयिअशग्नत सर्ा किे भ्ि होतवत.  

सर्वािी इांशद्रयकिवाशि प्रविकिवाशि चवपरे। 

आत्िसांयि योगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।(४-२७) 

 

*तप: 

िरीर(आचरि), र्वचव(र्विी), िन(शर्चवर) यवद्ववरव सां्कवर तयवर 

होतो. िनवत र्वरांर्वर जो शर्चवर करतो(सकवरवत्िक -नकवरवत्िक), 

जे भवष्ट्य( हीतवर्ह शक उदे्वगजन्सय) र्वरांर्वर करतो, प्रत्यि 

र्वगिकु(Behavior) यवद्ववरव सां्कवर बनतो. चवांगल्यव 

सां्कवरवसवठी चवांगली सांर्य लवर्िे येथे अशभपे्रत आह.े यवच 

सांदभवात तप किा िहत्र्वचे आह.े ज्यव आचरिवने प्रसन्सनतव 

लवभते, र्वगिकु ्र्तःलव र् जगवलव हीतवर्ह होईल. असे 

आचरि िवरररीक तप(१७-१४), र्वङ्किय तप(१७-१५), िवनस 

तप(१७- १६)यवद्ववरव भगर्तगीतव ्पि करते  

 

*दवन: 



कुिी जगवकडुन सखुवची अपेिव करतो, तर कुिी जगवलव सखुी 

करतो यव दोन िवनशसकतेिध्ये यवचक (Liability) vs दवतव 

(Asset) असव ्पि भेद आढळतो. ज्यवांच्यवजर्ळ जगवलव 

दणे्यवलवयक आह,े ते जगवलव दते असतवत, जगवलव सखुी 

करतवत. ज्यवांच्यवजर्ळ दणे्यवलवयकच नवही ते दवन कसे 

करिवर?दवनच केले तर त्यवांचे दवन व्यवर्हवररक(Give & Take) 

असते. दतेवांनव कि होते. यव पवश्वाभशुिर्र दवनकिा 

यवचक(Liability) vs दवतव(Asset) अिी िवनशसकतव दिाशर्त 

असते. जे Asset असतवत त्यवांनव आत्िशर्श्ववस असतो.  

 

दवतव्यि ्इशत यत ्दवनि ्दीयते अनपुकवररिे। 

दिेे कवले च पवते् च तद ्दवनि ्सवशत्र्कां  ्ितृि ्।।(१७-२०) 

 

व्यवर्हवररक बोध : 

जगवपवसनु सतत अपेिव करिवरे र् जगवलव दिेवरे असे दोन 

प्रकवरचे व्यशक्तित्र् सिवजवत आढळत असते. सिवजवत यवांची 

नकवरवत्िक र् सकवरवत्िक व्यशक्तित्र् अिी ओळख बनते.  

 



"For we must be one thing or the other, an asset or a 

liability, the sinew in your wing to help you soar, or 

the chain to bind you to earth. " 

-Countee Cullen 

(Author-High Soul's My Song) 

यव शर्श्ववत "भवर" बन ुनकव अिी कवांही धिवाची शिकर्िच 

असते. यवचिळेु गिुवत्िक शिििवत "्र्वर्लांबन" यव 

जीर्निलु्यवचे िहत्र् ्पि होते.  

"Beggars are not Choosers" 

 

 ****** 

 

(१७-२०): 

"दिेे कवले च पवते् च तद्दवनां सवशत्त्र्कां  ्ितृि ्" 

(सत्कवयवासवठी दवन) 

 

यज्ञ(सशृिसांचलनवस सहकवया करिवरे ्र्भवर्शनयतकवयवाच े

योगदवन), तप(िवरररीक, र्विी र् िवनशसक र्तािकु) र् 



दवन(जगतहीतवय, िवनर्कल्यविवथा दवन) असे तीन प्रकवरचे कवया 

जीर्नशर्कवसवस आर्श्यक असतवत.  

यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयां एर् तत ्। 

यज्ञो दवनां तपैिैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि ्।।(१८-५) 

 

ह ेशत्शर्ध कवया सवशत्त्र्क, रवजस र् तविस अिव तीन प्रकवरवत 

शर्भवगल्यव जवतवत. जे रवजस शकां र्व तविस नवही ते अथवातच 

सवशत्त्र्क ठरतवत.  

 

सवशत्त्र्क दवन यव सांदभवात (१) फलवची इच्छव न करतव अथवात दवन 

करिे उपकवर नसनु कताव्य जविनु करिे. (२) ्थळ, कवळ र् पवत् 

यवांचव शर्चवर करुन दवन करिे ह ेदोन िखु्य िदु्द ेयेतवत.  

 

दवतव्यि ्इशत यत ्दवनि ्दीयते अनपुकवररिे। 

दिेे कवले च पवते् च तद्दवनां सवशत्त्र्कां  ्ितृि ्।।(१७-२०) 

 

(१) सवशत्त्र्क vs. रवजस दवन  

(अथवात कताव्य vs. उपकवर) 

 



चवांगल्यव कवयवासवठी, जनकल्यविवसवठी फलवची अपेिव न ठेर्तव 

कताव्य जविनु दवन करिे सवशत्त्र्क दवन असते. जे दवन 

परतफेडीच्यव इच्छेने केले जवते र् असे दवन करतवांनव कि होतवत 

ते रवजस दवन असते.  

यत्त ुप्रशतउपकवरवथाि ्फलि ्उशद्दश्य र्व पनुः।  

दीयते च पररशक्लिां तद्दवनां रवजसां ्ितृि ्।।(१७-२१) 

 

(२) सवशत्त्र्क vs. तविस दवन 

(्थळ-कवळ-पवत्) 

्थळ, कवळ, पवत्वचव शर्चवर न करतव लोकवांनव जगुवर, व्यसन, 

आळस करण्यवस प्रोत्सवहीत करेल असे अशर्चवरवने केललेे दवन 

तविस ठरते. यवउलट चवांगल्यव कवयवालव, जनकल्यविवलव 

प्रोत्सवहीत करिवरे दवन सवशत्त्र्क ठरते.  

अदिेकवले यत ्दवनां अपवते्भ्यि दीयते। 

असत ्कृति ्अर्ज्ञवतां तत्तविसां उदवहृति ्।।(१७-२२) 

 

सवर : 

अन्सनदवन, शििवदवन, रक्तदवन, नेत्दवन असे िब्द दवन यव सांदभवात 

सिवजवत रुढ असले तरी िखु्यत्रे्करुन "अथाशर्र्षयक" हव दवन 



िब्द र्वपरल्यव जवतो. जीर्नवत अथाशनतीचे ज्ञवन ्र्वर्लांबन, दवन 

यव सांदभवात आर्श्यक असत.े यव ज्ञवनवर्रच गलुविी, िोर्षि, 

्र्वतांत्र्य यवची जवगशृत असत.े  

 

दवन दतेवांनव त्यवचे ्र्रुप र् हेत ु(कताव्य vs परतफेडीची इच्छव, 

्थळकवळपवत्) शनशित असवर्व. उदवहरिवथा जनहीतवथा कवया 

करिवर् यव NGO िध्ये आशथाक source दवन(Donation) 

असते. तर सहकवरी सां्थव Share भवगभवांडर्ल र् कजा यवर्र 

उभ्यव असतवत. Share िध्ये परतवर्व Divident र् सेर्व असते. 

म्हिनुच Donation, Share र् Loan यवांतील भेद ्पि असवर्व.  

 

"The value of life is not in its duration, but in its 

donation. You are not important because of how 

long you live, you are important because of how 

effective you live. " 

Myles Munroe 

 ******** 

  

  



(१७-२१) 

************************* 

यत्त ुप्रशतउपकवरवथाि ्फलि ्उशद्दश्य र्व पनुः। 

दीयते च पररशक्लिां तद्दवनां रवजसां ्ितृि।्। 

************************* 

 

(१७-२१)शर्र्षय ७६४ : 

"दीयते च पररशक्लिां तद्दवनां रवजसां ्ितृि"् 

(व्यर्हवर vs आदिा पवरदिाकतव) 

 

*आदिा vs. व्यर्हवर : 

िनषु्ट्यजीर्नवत "उपकवर( आदिा) vs. व्यर्हवर " यवची 

पवरदिाकतव हर्ी . तरच आदिा, दवन यवचे िहत्र् कळते. 

अपेिवभांगवचे दःुख होत नवही. यवच सांदभवात रविवयिवतील 

श्रीरविवचव सगु्रीर्विी िैत्ीव्यर्हवर बोलकव आह.े  

 

श्रीरविवचव सगु्रीर्विी िैत्ीव्यर्हवर : 

(सगु्रीर्वने गिुदतु पवठशर्लेलव) हनिुवन श्रीरविवलव म्हितो,  

तेही सन नवथ ियत्ी कीजे।दीन जवशन तेशह अभय करीजे। 



सो सीतव कर खोज करवइशह।जहॅ ां तहॅ ां िरकट कोशट पठवइशह।। 

रवज्य हरि िवल्यविळेु दीन िवलेल्यव सशुग्रर्वलव अभय द्यव, 

त्यवचेिी िैत्ी करव. कोटी र्वनर पवठर्नु तो सीतेचव िोध घेईल.  

 

दते लेत िन सांक न धरवई।बल अनिुवन सदव शहत करई। 

शबपशत कवल कर सतगनु नेहव।श्रशुत कह सांत शित् गनु एहव। 

व्यर्हवरवत सांिय करीत नवही, आपल्यव िशक्तनसुवर नेहिी 

कल्यवि करतो, सांकटकवळी ितपट ्नेह करतो. हे श्रेष्ठ शित्वचे 

लिि आह.े  

पि ठरल्यवप्रिविे सगु्रीर् र्र्षवाॅ ृॅऋृततनुांतर हजर िवलव नवही, 

तेंव्हव श्रीरवि लक्ष्ििवजर्ळ बोलतवत,  

सगु्रीर्ही सशुध िोरर शबसवरी।पवर्व रवज कोस परु नवरी।। 

भोगैश्वयवात रत असलेलव सगु्रीर् िविे कवया शर्सरलव.  

लक्ष्ििवचव िोध पवहुन हनिुवनवचे शर्चवरचि सरुु होते,  

इहवॅॅॅां पर्नसतु हृदय शबचवरव।रवि कवज ुसगु्रीरॅ् ां शबसवरव।। 

हनिुवन सगु्रीर्वलव जवगे करतो. शर्र्षयविळेु िी हरीचे कताव्य 

शर्सरलो ह ेकबलु करतो. र् बोलल्यवप्रिविे र्वनरसेनव यदु्धवसवठी 

तयवर करतो.  

 



र्तािवन र् भगर्दगीतव : 

अर्वाशचन इशतहवस सवांगतो, जगवत ज्यव िोर्षिवशर्रुद्ध िवन्सत्यव 

िवल्यवत ते िोर्षि िखु्यतः आशथाक सांदभवात होते. (ज्यव 

शिळकशतसवठी(योगिेि) किा करतो, त्यवची पतुातव न होिे). 

अिवच िोर्षिविळेु कजाबवजवरी होर्नु र्ेठशबगवर िवलेले 

गलुविवसवरखे जगत होते. "आदिा" यव सांदभवात िवलक िजरुवर्र 

उपकवर करतो हव शर्चवर कवला िवक्साने फेटवळुन लवर्लव र् िजरु 

िवलकवर्र उपकवर करतो यव शर्चवरवलव सिवजवत रुजर्नु 

िोर्षिवशर्रुद्ध िवशन्सतची ज्योत पेटशर्ली. यवचवच अथा 

"आदिा(उपकवर) vs. व्यर्हवर" यवांत पवरदिाकतव हर्ी ह े

अर्वाशचन इशतहवस सवांगतो.  

भगर्दगीतेनसुवर यज्ञ(सिशपात कवया), दवन, तप (िरीर, र्वचव, िन 

सां्कवर) अिी तीन प्रकवरची किे जीर्नशर्कवसवत आर्श्यक 

म्हटलेली आह.े किा यव सांदभवातच त्यवग, दवन यवची शनशित 

व्यवख्यव भगर्दगीतव ्पि करते.  

सकवि vs शनष्ट्कवि 

व्यर्हवरवत (Business) सकवि कवया असते. ज्यवलव 

जीर्नशर्कवसवत किवाचे िहत्र् कळते त्यवलव शनष्ट्कवि कवयवाचे 

िहत्र् कळिे आर्श्यक असते. यवचप्रिविे दवनवचे िहत्र् 

कळण्यवसवठी ्र्तःच्यव अशधकवरवतील शिळकतीचे, सांपशत्तचे 



िहत्र् कळिे आर्श्यक असते. ही पवरदिाकतव भगर्दगीतेत ्पि 

होते.  

किवािळेु अथाप्रवशि होते. फलत्यवगविळेु कवयवाचव एकशनिय होतो. 

शनषे्ठन,े सित्र्योगवने कवया घडते. ज्यवलव शनष्ट्कवि कवयवाच ेिहत्र् 

कळत नवही तेंव्हव कवया सकवि असते. अथवात हव व्यर्हवर 

(Business) असतो. "आदिा" (दवन, त्यवग, धिाकवया)यव 

सांदभवात भवष्ट्य भलवईचे असिे र् अपेिव िवत् प्रशतउपकवरवची 

असिे हवही अप्रत्यिपिे व्यर्हवर असतो. यविळेु असव आदिाच 

रवजस म्हटले आह.े  

 

यत्त ुप्रशतउपकवरवथाि ्फलि ्उशद्दश्य र्व पनुः। 

दीयते च पररशक्लिां तद्दवनां रवजसां ्ितृि।्।(१७-२१) 

 

 ********** 

  



 (१७-२३) 

************************* 

ॐ तत ्सत ्इशत शनदिेो ब्रह्मिः शत्शर्धः ्ितृः। 

ब्रवह्मिव्तेन ्रे्दवि यज्ञवि शर्शहतवः परुव।। 

************************* 

 

(१७-२३) :"ॐ तत ्सत ्" 

 

भवरशतय सां्कृशतत "ॐ तत ्सत ्" हव सर्वाशधक प्रचशलत सांदिे 

आह.े हव शर्कवसवचव सकवरवत्िक (कल्यवि) सांदिे आह.े शर्श्ववचे 

र् जीर्नवचे िळु रह्यच यवतनु प्रगट होते.  

ॐ तत ्सत ्इशत शनदिेो ब्रह्मिः शत्शर्धः ्ितृः।(१७-२३) 

 

आयषु्ट्य प्रशतिि पढेु पढेु र्वटचवल करीत असते शकां र्व प्रशतिि 

सांपत असते . एक जीर्नवची सकवरवत्िक Reality असत,े तर 

दसुरी नकवरवत्िक!Energetic Life जगतवांनव जीर्नवत आनांद 

असतो, ह ेर्व्तर् असते. िवरररीक दःुख दृश्य असते पि 

िवनशसक दःुख फक्त ्र्तःच जवितो. यव दःुखवर्र ्र्तःलवच 



उपवय िोधवर्व लवगतो, अन्सयथव जीर्नवांत शनरसतव यतेे . यवच 

िदु्यवलव भगर्तगीतेत highlight केले आह.े  

“A person’s energy can tell you more about them 

than their own word. ”  

दःुखी अर््थव आली असतव अजुान शनशककयतेलव आदिा 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. हव प्रयत्न श्रीकृष्ट्ि हविनु पवडतवत. 

अजुान र्व्तर् श्र्कवर करतो. भगर्तगीतेत जीर्नवचव Standard 

िवगा दिाशर्लव, ज्यवद्ववरे िनषु्ट्यवचव जीर्निवगा Energetic होतो. 

िवनशसकतव योग्थ होते.  

दःुखविळेु जीर्नवत नैरवश्य यतेे. म्हिनु जीर्नवांत सकवरवत्िक भवर् 

(उत्तरोत्तर कल्यवि) धवरि होण्यवस "ॐ तत ्सत ्" हव सांदिे 

भगर्तगीतव दते आह.े यवतनुच सतिवगा धवरि होतो.  

“If you’re not positive energy, you’re negative 

energy. ” Mark Cuban 

सकवरवत्िक उजवायकु्त जीर्न प्रकविवसिवन असते. सयुवाने कधी 

अांधवर पवशहलेलव नसतो. त्यवच्यव प्रकविवने सशृि प्रकवशित होते. 

तसेच सकवरवत्िक िनषु्ट्यवचे जीर्न जगवतील अांधवर शिटर्ीत 

असतो.  

NASAने सयुवाच्यव प्रकविवतील Compressed ( vibration 

)sound "ॐ " आह ेह ेशसद्ध केले. शर्श्ववतील ती (Magnetic) 



िवांती (Positive Energy)आह.े हवच ब्रह्मवांडवतील िळु िब्द 

आह.े  

ॐ इशत एकविरां ब्रह्म व्यवहरन ्िवि ्अनु् िरन् ।(८-१३) 

 

ब्रह्मर्वदी यवच िब्दवने कवयवारांभ करतवत. तर िोिवकवांशि "तत ्" 

यव िब्दवने अनवसशक्त भवर् धवरि करुन कवया करतवत.  

 

तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञतपः शियवः। 

दवनशियवि शर्शर्धः शियन्सत ेिोिकवांशिशभः।।(१७-२५) 

 

चवांगले, कल्यविवथा कवया र् कवयवातील सवतत्य (र्तािवन) यव 

अथवाने "सत" िब्दवचे प्रयोजन आह.े  

 

सत ्भवरे् सवध ुभवरे्च.. (कल्यवि, चवांगले) 

.. श्थशतः सत इशत च उच्यते (र्तािवन) 

किां चैर् तद ्अशथायां सत इशत एर् अशभधीयते।।(१७-२६/२७) 

 ****** 

  

  



(१७-२५) 

************************* 

तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञतपःशियवः। 

दवनशियवि शर्शर्धवः शियन्सते िोिकवङ््कशिशभः।। 

************************* 

 

(१७-२५) : 

"तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञतपःशियवः" 

(शनष्ट्कवि किा) 

 

अजुान दःुखी िवल्यवर्र आपल्यव शनयतकवयवालव पवपकिा ठरशर्तो. 

यविळेु पणु्यकिा-पवपकिा असव द्वन्सद्व तयवर होतो. अजुान ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिवाचव आधवर घेतो. 

धवशिाक/आध्यवशत्िक/ईश्वरश्रद्ध यव सांदभवात भगर्तगीतते 

्र्गार्वदी र् िोिकवांशि यवतील भेद अनिुिे सकवि कवया र् 

शनष्ट्कवि कवया असव दिाशर्लव आह.े  

 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां। 

शियवशर्िेर्षबहुलवां भोगैश्वयां गशतांप्रशत।। 



भोगैश्वयाप्रसक्तवनवां तयव अपहृत ्चेतसवि ्। 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।।(२-४४) 

 

अथवात ्र्गाप्रवशिसवठी किा म्हिनु पणु्यकिा, शर्िेर्षकिा करिे. 

पि ही सकवि श्थशत असल्यविळेु कवयवाचव एकशनिय नसतो.  

 

"The difference between the impossible and the 

possible lies in a man's determination. " 

-Tommy Lasorda 

 

बशुद्धयकु्त यव द्वन्सदवपवसनु िकु्त असतो. कवयवाद्ववरे योगशसद्ध होिे ह े

कवयाकौिल्य असते. यव िवगवात कवयवाचव एकशनिय असतो.  

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभेसकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

अथवात चवांगले किा-र्वईटकिा (सकृुतदषु्ट्कृत) यव सांदभवात 

्र्गार्वदी भशूिकव असते. तर ्र्वतांत्र्य(िशुक्त), िशक्तसवधनव 

(दःुखवन्सत-योग) सवठी ईश्वरभशक्त यव सांदभवात िोिकवङ््कशि भशूिकव 

असते.  



 

"ॐतत ्सत ्"यवतील ॐ ईश्वर, तत ईश्वरवचे कवया, सत कल्यवि 

यव अथवाने जगतकल्यविवसवठी ईश्वर शर्श्वसांचलन करीत आह ेहव 

सांदिे शिळतो. िोिकवांशि ईश्वरवचे कवया यव अथवाने "तत"् यव 

िब्दवद्ववरे शनष्ट्कवि कवया करतो.  

 

तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञतपःशियवः। 

दवनशियवि शर्शर्धः शियन्सत ेिोिकवङ््कशिशभः।।(१७-२५) 

 

 

***** 

 

(१७-२५): 

"शियन्सते िोिकवङ््कशिशभः"  

(Path of freedom, ्र्तःचव िवगा) 

 

*अडथळव vs. िहविपि(अज्ञवन vs ज्ञवन) 

जगवत धिा आलेत, तत्र्ज्ञवन आलेत, ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. पि 

ज्ञवनशर्ज्ञवन िवगादिानवसवठी शक अडथळ्यवसवठी? हव प्रश्न नकळत 



िनषु्ट्य ्र्तःच उभव करतो. अजुानवलव यदु्धिेत्वर्र दःुख होते. यव 

श्थशतत त्यवलव यदु्ध करिे र्व टवळिे यवतनु एक शनर्ड करवयचव 

प्रसांग त्यवचेसिोर उद्भर्तो. तो यदु्ध टवळिे श्र्कवरतो. अज्ञवनविळेु 

िनषु्ट्य अडथळ्यवलवच िहविपि शसद्ध करण्यवचव प्रयत्न करतो. 

"अडथळव vs िहविपि(ज्ञवन) " यवतील भेद कळत नवही.  

 

िनषु्ट्यवच्यव जीर्नयवते्त किा िहत्र्वचे असते. किा करण्यवचव 

अशधकवर (शनिाय अशधकवर) िनषु्ट्यवचे अशधकवरिेत् आह.े 

िनषु्ट्यवलव भवष्ट्य करण्यवची सांर्य असते. जो आपल्यव िवगवात 

योग्य असतो, त्यवलव ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवची गरज भवसत 

नवही. पि अजुान ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो. 

आपल्यव जीर्नयवत्ेतील अडथळव, अडथळव नसनु िहविपि 

आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी अजुान धिाज्ञवन बोलतो. भगर्तगीतव 

अडथळव vs आदिा vs ज्ञवन हव भेद ्पि करते.  

 

*्र्तःचव िवगा: 

जन्सि र् ितृ्य ुयव दरम्यवन जीर्न असते. जीर्नवची जीर्नयवत्व ज्यव 

िवगवार्र चवलते तो िवगा िनषु्ट्यवने ्र्तःच शनर्डलेलव असतो. 

इशतहवसवचे अर्लोकन केले तर, जगवतील श्रेष्ठ, थोर लोकवांचे 

आत्िचररत् हचे सत्य सवांगते. यवच सांदभवात भगर्तगीतेची 



"िवगादिान" ही भशूिकव आह.े (जीर्निवगवाचे )ज्ञवन अडथळव 

करीत नवही तर िवगादिान करते. म्हिनु िवगवातील अडथळव 

श्र्कवरिे अथवात अज्ञवन श्र्कवरिे प्रथि कताव्य असते.  

"ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ िशक्त आह"े यव र्वक्यवचव जनक सर फ्रवशन्ससस 

बेकन( १५९७ )यवलव शर्ज्ञवनजगत िवनते. पि "ज्ञवन" यव सांदभवात 

भगर्तगीतव जनक ठरते.  

Yuval Noav Harari यव इश्रवईली लेखकवने  

A brief History of Humankind यव पु् तकवद्ववरे ज्ञवन र् 

आदिा सांकल्पनव यवांतील भदे ्पष्ठ केलव आहे. यव पु् तकवतील 

िहत्र्वचे िदु्द े: 

["Sir Francis Bacon was the first person attributed to 

the phrase 'Knowledge is Power'. ( 1597). The real 

test of ‘knowledge’is not whether it is true, but 

whether it empowers us. The real test is utility.  

Until the Scientific Revolution most human cultures 

did not believe in progress. They thought the golden 

age was in the past, and that the world was stagnant, 

if not deteriorating.  

Many cultures have viewed poverty as an 

inescapable part of this imperfect world. 



Throughout history, societies have suffered from 

two kinds of poverty:social poverty, which 

withholds from some people the opportunities 

available to others; and  

biological poverty, which puts the very lives of 

individuals at risk due to lack of food and shelter] 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह ेम्हिनु Reasoning चव 

अशधकवर आह.े उपदिे, आदिे यवांत Reasoning नसते. Only 

to obey. जे कवया दःुखच दिेवर असे कवया िी कवां करवरे्? हव 

अजुानवचव प्रश्न असतो. यवच प्रश्नवचे उत्तर भगर्तगीतव दतेे. िेर्टी 

शनर्ड करण्यवचे ्र्वतांत्र्य हव अजुानवचवच अशधकवर असतो.  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

ज्यव दःुखविळेु यदु्ध करिे टवळतो, त्यवच दःुखिशुक्तसवठी 

"अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवाचे ज्ञवन शिळते. यव िवगवाचव आधवर 

"बांधन vs िोि(्र्वतांत्र्य)" असतो.  

तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञतपःशियवः। 

दवनशियवि शर्शर्धवः शियन्सते िोिकवङ््कशिशभः।।(१७-२५) 

 ****** 

  



(१७-२६) 

************************* 

सत ्भवरे् सवधभुवरे् च सत ्इशत एतद ्प्रयजु्यते। 

प्रि्ते किाशि तथव सत ्िब्दः पवथा यजु्यते।। 

************************* 

 

(१७. २६): 

"सत ्भवरे् सवधभुवरे् च सत ्इशत एतद ्प्रयजु्यते" 

 

"The fragrance of flowers spreads only in the 

direction of the wind. But the goodness of a person 

spreads in all directions. " 

Chanakya  

 

चवांगलेपिवलव सिवजजीर्नवत र्व िनषु्ट्यवच्यव व्यशक्तगत जीर्नवत 

आदरवने पवशहल्यव जवते. चवांगलेपिव यव सांदभवातच लोकवांनी 

चवांगले म्हिवरे्, शकशता यव िनषु्ट्यवच्यव इच्छव बनतवत. तसचे यवच 

चवांगलेपिवच्यव सांदभवात "चवांगलेपिव चवलत नवही, चवांगल्यव 

िनषु्ट्यवलव त्वस होतो "अिी िोठ्यव प्रिविवत सिवजवत 



(गैर)सिजतु असते. प्रत्यिवत चवांगलेपिवचेच सिवजवत अज्ञवन 

असते. यवच चवांगलेपिवचे ज्ञवन भगर्तगीतव शर््तवरवने सवांगत 

आह.े  

 

*चवांगलेपिव यव सांदभवातच अजुानवलव यदु्धिेत्वर्र दःुख िवले. 

आपल्यवलव चवांगलेपिव कळतो म्हिनु ठरलेले यदु्ध करिे पवप 

आह ेअसे ्र्तःच certify करतो.  

*अजुानवचे intention चवांगले होते. पि धिवासवठी योग्य कवय? ह े

कोडे न सटुल्यविळेु यदु्ध टवळिे पसांत करतो. यविवगे केर्ळ त्यवचे 

्र्तःचे सखुदःुख असते. धिा नसतो.  

*धिा, जीर्निलु्ये यविळेु िनषु्ट्यवचव शर्कवसिवगा शनशित होतो. 

्र्तः शर्कवसिवगवार्र असि ेहवच भगर्तगीतव सांदिे दतेे.  

 

सत ्भवरे् सवधभुवरे् च सत ्इशत एतद ्प्रयजु्यते। 

प्रि्ते किाशि तथव सत ्िब्दः पवथा यजु्यते।।(१७-२६) 

 

येथे चवांगलेपिवचव सांबांध ईश्वरविी जोडलेलव आह.े प्रकृशत(सत, 

रज, ति गिु) र् परुुर्ष(गिुवतीत ईश्वर) यवद्ववरे सशृिचे सजृन होते. 

सत ही चवांगलेपिवची श्रद्धव असते. धिापवलन करिवरव र्व 

जीर्निलु्य आचरि करिवरव यवांचव िवगा शनशित असतो. धिवाचव, 



जीर्निलु्यवांचव उपयोग करुन ्र्तःचे ्र्धिवाचरि ही "धिागशत 

"असत.े  

 

धिागशत -ईश्वरगशत (कवलगशत) 

"धरिधरुरन धरिगशत जवन ु" 

रविवयिवत श्रीरविवने आचरलेल्यव धिागशतनसुवर श्रीरविवलव र्नवचे 

रवज्य शिळते. यव (र्तािवन)श्थशतलव ईश्वरगशत सांबोधले आह.े  

"अशतशबशचत् भगर्नगशतां जो जग जवने जोग"ु 

ही ईश्वरगशत म्हिजे ईश्वरवची "कवलगशत" जविली तर िवगवात 

येिवर् यव अडचिी शर्कवसवच्यव (िहवन कवयवाच्यव) सांशध असतवत. 

(जहवां सब भवांशत िोर बड कवज)ु. यवच ईश्वरगशतचे दिान 

भगर्तगीतेतील शर्श्वरुपदिानयोगवत आले आहे. ही ईश्वरवची 

(र्तािवनवतील) कवलगशत असते. "कवलो अश्ि" 

 

"अितृत्र्वय कल्पते" जीर्नशर्कवसवच्यव यव रवजिवगवार्र 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त शनष्ट्कवि किा असते.  

 

शनष्ट्कवि किा न करतव ईश्वरभशक्त कोिती शनष्ठव ठरेल (सत, रज, 

ति)? यव अजुानवच्यव प्रश्नवर्र चवांगलेपिवचे ह ेसांपिुा ज्ञवन 



भगर्तगीतव ्पि करते. ह ेज्ञवन जविनुच ज्ञवनी सतिवगा चवलत 

असतो.  

 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत।् 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तपे्रत्य नो इह।।(१७-२८) 

 

******** 

(१७-२६) : 

"प्रि्ते किाशि तथव सत ्िब्दः पवथा यजु्यते" 

(चवांगलेपिव आशि िवनशसक िशक्त) 

 

 शनशककयतेलव चवांगलेपिव दिाशर्िे, दबुालतेलव िशक्त दिाशर्िे, 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे ही सिवजवतील सांर्य असते. यव सांर्यीचे 

िळु कवय?र् उपवय कोितव?हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े हव 

शर्र्षय बांधन - िोि (्र्वतांत्र्य) यव िवस्त्रवद्ववरे ्पि केलव आह.े  

 

*Courage धैया हव Mental power असतो. Physical 

exercise ने भौशतक िशक्त र्वढते, तसेच Mental power सवठी 



Mental exercise असते. ह ेरह्य "भशक्त " यव सांदभवात 

भगर्तगीतेत ्पि केले आहे.  

 

*िनषु्ट्य सविवन्सय म्हिनुच जगतो. जीर्नवत शर्कवस करवर्व 

यवसवठी िोठे, उच्च िवले पवशहजे ही इच्छव असते पि उच्च 

पवतळीर्र जगिे कळले तर िोठे होिेही िक्य होईल. 

भगर्तगीतेने हव अशधकवर सर्वांनव शदलेलव आह.े  

अशपचते्स ुदरुवचवरो भजशत िवि ्अन्सयभवक् । 

सवध ुएर् स िन्सतव्यः सम्यग ्व्यर्शसतवः ही सः।।(९-३०) 

 

* सखु आशि िवनशसक िशक्त : 

अजुानवलव यदु्धवचव पररिवि दःुख शदसते. तेंव्हव यदु्ध करिे योग्य शक 

अयोग्य यवचव शनिय करण्यवस तो असिथा ठरतो र् Indecesive 

रवहतो. शनिायिितव यव सांदभवात हव िहत्र्वचव factor आह.े 

िनषु्ट्य जेंव्हव Indecesive होतो, तेंव्हव ्र्तःच्यव सोयीच ेशतसरे 

द्ववर उघडतो र् ्र्तःचव guilt लपशर्ण्यवसवठी दबुालतव िशक्त 

शदसवर्ी हव प्रयत्न असतो. दःुखविळेुच िनषु्ट्यवचव Thought 

pattern नकवरवत्िक होतो. र् नकवरवत्िक शर्चवरवतच 

comfortable रवहण्यवची सांर्य जडते. ही Mental poverty 



(illness)ठरते. यवलव ददुरै्वने रोग म्हिनु ओळखल्यव जवत नवही. 

कवरि िशक्तची ओळख नसते.  

 

*चवांगलेपिव र् ज्ञवन: 

चवांगलेपिवशर्र्षयी िनषु्ट्यवचे जीर्नवत सांभ्रि असलव तरी िनषु्ट्य जी 

शनर्ड करतो, ती योग्य सिजनुच करतो. चवांगलेपिविळेुच अजुान 

गभागशळत होतो. चवांगलेपिवशर्र्षयी जी Belief system त्यवचे 

Mind िध्ये programmed असते, त्यवचव उपयोग ्र्तःलव 

योग्य दिाशर्ण्यवसवठी करतो. यविळेु अज्ञवनवलव ज्ञवन बनशर्तो. 

शनशककयतेलव चवांगलेपिव दिाशर्िे हव दबुळेपिवलव िशक्त 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न ठरतो.  

 

चवांगलेपिविळेु ्र्तःर्र शर्श्ववस यवर्व यवसवठी चवांगलेपिव 

ईश्वरविी जोडण्यवचे(एकत्र्) सवधन असते. ज्यविळेु सतकवया 

घडते, सत िवगा असतो.  

सत ्भवरे् सवधभुवरे् च सत ्इशत एतद ्प्रयजु्यते। 

प्रि्ते किाशि तथव सत ्िब्दः पवथा यजु्यते।।(१७-२६) 

 

कवया योग्य शक अयोग्य हव सांिय अजुानवलव येतो. ह ेRightous 

कवयवाचे अज्ञवन असते. यवच अज्ञवनवचव अजुान श्र्कवर करतो. 



अज्ञवन शिटशर्ण्यवसवठी ज्ञवन असते. कवयवातील सांिय शिटुन 

कवयाशनिय पक्कव होण्यवसवठी बशुद्धयोगवचव आश्रय करिे, 

यवचसवठी ईश्वरज्ञवन परुुर्ष (परुुर्षोत्ति) र् प्रकृशत(गिु) यवचे 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवतनु भगर्तगीतते ्पष्ठ केले आहे.  

 

यव ज्ञवनविळेु िनषु्ट्यवचव जीर्नशर्कवसवचव िखु्य track "ितृ्योिवां 

अितृां गिय " बनतो (अितृत्र्वय कल्पत)े. कवयवाद्ववरे योग सवध्य 

करण्यवसवठी योग्थ र्शृत्तने कवयारत होतो. यवप्रिविे कवयवाची गशत 

बदलते. कवयवाच्यव गशतचे transformation होते. हव किायोग 

असतो.  

योगः किास ुकौिलि ्। 

 

सवर : 

श्रीिांती-गररबी िनषु्ट्यवलव चटकन सिजते. पि सखु-दःुख, 

दबुालतव-िशक्त यवची शनशित ओळखच भगर्तगीतेने करुन शदली. 

शकशतही प्रचांड दःुख आले तरी शर्चलीत होत नवही. त्यव िशक्तलव 

योग म्हटले आह.े िवश्वत सुखवची ओळख र् रह्य कळते.  

 

यश्िन श्थतवः न दःुखेन गरुुिव अशप शर्चवल्यते। 

तां शर्द्यवद ्दःुखसांयोगांशर्योग योग सांशज्ञति ्।।(६-२३) 



 

सविवन्सय असो शक श्रीिांत पैिवसवठी कवया कळते. पि "योगः 

किास ुकौिलि"् यवची ओळख होत नवही. अथवात िनषु्ट्यवलव 

पैसव, luxury need, fame, पणु्यप्रवशि यवसवठी कवया कळते. पि 

ज्यव िशक्तची व्यवख्यव भगर्तगीतव करते, त्यव िशक्तसवठी कवया 

यवची जवि नसते.  

 

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

यव धिवात कवयवाचव दृढशनिय असतो. र् यवसवठी शनिाय अशधकवर 

र् शनिायिितेची ओळख व्हवर्ी.  

 

व्यर्सवय आशत्िकव बशुद्धः एकेह कुरुनांदन।(२-४१) 

 

र्तािवनवत िनषु्ट्यजीर्नवांत शनिायिितव, र् र्र सवांशगतल्यवप्रिविे 

(शनभाय)िशक्तचे िहत्र् जवििे आर्श्यक आह.े तरच जीर्नवतील 

्र्वतांत्र्यवचे िहत्र् कळते.  

 ***** 

  



(१७-२७) 

************************* 

यजे्ञ तपशस दवने च श्थतीः सत ्इशत च उच्यते। 

किां चैर् तद ्अशथायां सत ्इशत एर् अशभधीयते।। 

************************* 

 

(१७. २७) : "किा चैर् तद ्अशथायां सत ्इशतएर् अशभधीयते" 

 

सत िवगा(शर्कवस) यव सांदभवात हव सांदिे आह.े व्यर्हवरवत 

चवांगलेपिव, चवांगले गिु, चवांगलव भवर्, (ईश्वरवर्रील )श्रद्धव, शनष्ठव 

असे अनेक िब्द आपि ऐकत असतो. भगर्तगीतते अध्यवय 

१६(दरै्ीअसरु)र्१७(श्रद्धव) यवतनु चवांगले (सत) गिु र् किवाची 

शनष्ठव यवद्ववरे (सत)भवर् र् शनष्ठव यवांचव सिन्सर्य सवधलेलव आह.े 

यवद्ववरे सत िवगा अथवात शर्कवसिवगा ्पष्ठ केलेलव आहे.  

 

िनवत भवर्नव असतवत. चवांगली भवर्नव शर्कवसवची सांधी दतेे. यव 

चवांगल्यव भवर्नेलव किवाद्ववरे सवकवर करिे यवसवठी कवयासा्ं कवर 

हरे् असतवत. ह ेकवया शनषे्ठने होते तेंव्हव सत िवगा(शर्कवसिवगा) 



ठरतो. यव िवगवार्र सखु अनभुर्तो. भगर्तगीतव यवच 

शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन दतेे.  

 

िन िवनेल तसे जगिे यव श्थतीची ्रै्रतव म्हिनु ओळख असते. 

चवांगली भवर्नव असली तरी अजुान(िोहविळेु) द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत 

सवपडतो र् "ज्ञवन" यव सांदभवात प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य करतो. प्रत्यिवत 

येथे अजुानवची हतबलतव असते. चवांगल्यव भवर्नेलव शनषे्ठची जोड 

शिळत नवही म्हिनु ही श्थती अज्ञवन ठरते. यवच उशिर्चेी 

भगर्तगीतव पतुातव करते.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतो अशस पवांडर्।(१६-५) 

 

सिवजवत चवांगले भवर् व्यक्त होत असतवत. पि शनष्ठेशर्िव ते 

प्रत्यिवत सवकवर होत नवही. िनषु्ट्य आपली हतबलतव भवष्ट्यवद्ववरे 

व्यक्त करीत असतो. असे भवष्ट्य भगर्तगीतेच्यव भवर्षेत प्रज्ञवर्वद 

ठरते.  

 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन उपलब्ध िवले तरी सिवजवत हतबलतव 

जविर्त असते. यव हतबलतलेवच "ज्ञवन" म्हिनु दिाशर्ण्यवत येते. 

भगर्तगीतव यवलव सरळ प्रज्ञवर्वद सांबोधनु भवष्ट्यकवरवचे अज्ञवन 

दिाशर्ते.  



 

ईश्वरवर्रील श्रद्धव सवशत्र्क भवर् म्हिनु आपि ओळखत असतो. 

म्हिनु "श्रद्धव" हव िब्द भवर् सांदभवात येतो, तर "शनष्ठव" हव िब्द 

किा यव सांदभवात यतेो. शनषे्ठने कवया करिे यव सांदभवात शनष्ट्कवि किा 

िवस्त्र म्हटले. यवर्र अजुान प्रश्न करतो, ईश्वरवर्र श्रद्धव आह ेपि 

शनष्ट्कवि कवया नसेल तर ती शनष्ठव (सत/रज/ति)कोिती? 

 

ये िवस्त्र शर्धीि ्उत्सजृ्य यजन्सते श्रद्धयवशन्सर्तवः। 

तेर्षवां शनष्ठव त ुकव कृष्ट्ि सत्र्िवहो रजःतिः।।(१७-१) 

 

चवांगलव भवर् Divine Inspiration असते. शर्कवसवची सांधी दतेे. 

यवलव सवकवर करण्यवसवठी ज्ञवन हरे् असते. म्हिनु " सत"लव 

ईश्वरविी जोडले आह.े  

 

"ॐ तत ्सत ्" यवांतील तत ्हव िब्द शर्कवसिवगवात(िोि) 

र्वपरलव. यवद्ववरे ईश्वरभशक्त र् शनष्ट्कवि किा यवांचव सांबांध सवधलेलव 

आह.े  

तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञ तपः शियवः। 

दवनशियवि शर्शर्धवः शियन्सते िोिकवांशिशभः।।(१७-२५) 



 

 शर्कवस िवगवार्रील कवयाकौिल्यवसवठी यज्ञ (Professional) 

कवया, दवन, तप (िवरररीक, र्वचीक, िवनशसक) अिव शतन्सही 

कवयवांचव उल्लखे आह.े र्तािवनवतील यव कवयवांची श्थती यव 

सांदभवात शर्कवसिवगवाचव सांदिे आलेलव आह.े अथवात सत िवगा 

्पष्ठ होतो.  

यजे्ञ तपशस दवने च श्थतीः सत ्इशत च उच्यते। 

किां चैर् तद ्अशथायां सत ्इशत एर् अशभधीयते।।(१७-२७) 

शनषे्ठअभवर्ी िवगा असत ्ठरतो. अथवात हतबलतेचे कवरि 

(अिवांती) ्पष्ठ होते.  

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत।् 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तप्रेत्य नो इह।।(१७-२८) 

"Once you start a working on something, don't be 

afraid of failure and don't abandon it. People who 

work sincerely are the happiest. " 

 Chanakya 

 ****** 

  

  



(१७-२८) 

************************* 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्। 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।। 

************************* 

 

(१७-२८)/१: 

"अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्" 

 ( Importance of Devotion & bravery) 

 

"Loyalty and devotion lead to bravery. Bravery 

leads to the spirit of self-sacrifice. The spirit of self-

sacrifice creates trust in the power of love. " 

Morihei Ueshiba 

 

सिवजवत िनषु्ट्यवलव श्रद्धवर्वन, सवशत्र्क, चवांगले, धवशिाक असे 

lable लवर्लेले आपि ऐकत असतो. कोितेही lable लवर्ले 

तरी भगर्तगीतव जीर्नशर्कवसवत किवालव Priority दतेे र् किवाचे 



िहत्र्, कवयाकौिल्य, शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र, किवाची शनष्ठव यवचे 

िहत्र् ्पष्ठ करते.  

 

*शनष्ट्कवि किा सित्र्योगसवधनव: 

भगर्तगीतव शनष्ट्कवि किवासवठी प्रशसद्ध आह ेपि शनभायतव, सवहस 

यव गिुवची सवधनव शनष्ट्कवि किवाद्ववरे होते, ह ेजविनु घेतले तर 

शनष्ट्कवि किवाचे िहत्र् कळते.  

जगवत शनभायतव, सवहस यव गिुवलव प्रथि ्थवन आह.े 

दरै्ीगिुसांपशत्तिध्ये "शनभायतव" हव प्रथि गिु आह.े  

("अभयांसत्र्सांिशुद्धः... ") 

 

"You will never do anything in this world without 

courage. It is the greatest quality of the mind next to 

honor. " 

Aristotle 

 

"चवांगले" यव lable सांदभवात अजुानवलव म्हटले, त ुदरै्ीगिु 

सांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलेलव आह,े म्हिनु िवगवात शर्चशलत होिे 



हचे अज्ञवन ठरते. "योगः किास ुकौिलि ्" अथवात कवयवाद्ववरे योग 

(दःुखवन्सत) सवधनेसवठी शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र सवांगते.  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

सवशत्र्क कतवा र् कवया : 

अिकु िनषु्ट्य सवशत्र्क, रवजस शक तविशस असे आपि र्शगाकरि 

ऐकतो, तेंव्हव ते "कतवा" यव सांदभवात असते.  

 

भगर्तगीतेत (सित्र्योग) सवधनव िक्य िवली नवही तर हव जन्सि 

व्यथा सिजवर्व कवय? असव भगर्तगीतेत प्रश्न येतो. तेंव्हव चवांगले 

कवया (पणु्यकवया) व्यथा जवत नवही. असे ्पशिकरि आले आह.े  

(न शह कल्यविकृत कशित ्दगुाशतां तवत ्गच्छशत।६-४०) 

अथवात चवांगलेपिव, चवांगल्यव कवयवाचे जीर्नशर्कवसवतील िहत्र् 

शनशर्ार्वद असले तरी भगर्तगीतव "सवशत्र्क कतवा" यवची शनशित 

व्यवख्यव करते.  

 

 सवशत्र्क कतवा उत्सवहवने, धयैवान,े (शनष्ट्कवि) कवया करिवरव असतो 

(१८-२६)तर आळिी, िठ, नकवरवत्िक तविसी कतवा ठरतो. 

(१८-२८)  



 

*ईश्वरश्रद्धव, सत शनष्ठव र् सतिवगा: 

 

"सवशत्र्क" यव lable सांदभवात अजुान प्रश्न करतो, जगवत ईश्वरश्रद्धव 

असलेले पि शनष्ट्कवि किािवस्त्र आचरत नवही ते सवशत्र्क, रवजस 

शक तविस सिजवर्े? 

येथे अजुानवचव प्रश्न शनषे्ठसांदभवात असतो. यव प्रश्नवचे उत्तर शनष्ठव यव 

सांदभवातच सत र् असत िवगा असे शदले आह.े  

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्। 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।।(१७-२८) 

 

ज्यव कवयवात(यज्ञ, दवन, तप) शनष्ठव नसते ते "असत" अथवात(यव 

जीर्नवत र् िरिोत्तर दोशन्सह) शनरुपयोगी ठरते.  

यव पवश्वाभशुिर्र कवया शनषे्ठने करिे ह"े भशक्त" सांदभवात अशभपे्रत 

आह.े यवचवच अथा श्रद्धवपरु्ाक शनष्ट्कवि किवािळेु कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त सवध्य होते.  

 

*ईश्वरभशक्त र् Transformation 

 



सत िवगा :"ॐ तत ्सत"् 

भगर्तगीतव ज्यव ईश्वरवची ओळख (ियव अध्यिेि, यतः प्रर्शृत्त 

भतूवनव... , अहां सर्ा्य प्रभर्ः .. )करुन दतेे, त्यवच ईश्वरवचव सांबांध 

िनषु्ट्यवच्यव Consciousness िी आह.े ह े"िेत्ज्ञ" (Knower 

of field, Universal mind) यव िब्दवतनु ्पि होते. यवच 

ईश्वरभशक्ततनु बशुद्धयोग शिळतो. बशुद्धयोगविळेु "अितृत्र्वय 

कल्पते" यव रवजिवगवार्र असतो. यव िवगवार्र (शनष्ट्कवि किा) 

सवधनव घडते. दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

सतिवगा यव सांदभवात "अितृत्र्वय कल्पत"े(२-१५) यवच िवगवाचे 

्पशिकरि "ॐ तत ्सत ्" यव शर्श्ववतील ईश्वरगशततनु( अजुानवच्यव 

शनष्ठव यव सांदभवातील प्रश्नसांदभवात) केले आह.े  

 

भगर्तगीतव यज्ञ(सिशपात कवया-हर्न), दवन(परिवथा), तप (कवयव, 

र्वचव, िन) यव तीन किवातील सतशनष्ठव र् अनवसशक्त ्पष्ठ करते. 

यव कवयवालव "ॐ तत ्सत ्"(ईश्वरगशत)यवांतील "तत ्" सांबोधले 

आह.े  

तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञ तपः शियवः। 

दवनशियवि शर्शर्धः शियन्सत ेिोिकवांशिशभः।।(१७-२५) 



 

 कल्यविभवर्, चवांगलव भवर्, शनत्यशर्कवस र् त्यवशप्रत्यथा यज्ञ, 

दवन, तप कवया यवलव सत कवया सांबोधले. अथवात येथे कवया 

श्रद्धवपरु्ाक/शनषे्ठने केले जवते. यव कवयवातनु सवधनव होते. हव सत 

िवगा(शनषे्ठने कवयारत) ठरतो.  

सतभवरे् सवधभुवरे् च सत इशत एतत ्प्रयजु्यते।(१७-२६) 

किा चैर् तद ्अशथायां सत ्इशत एर् अशभधीयते।(१७-२७) 

 

अथवात ईश्वरभशक्ततनु सकवरवत्िक Transformation होत ेह े

भगर्तगीतव ्पि करते.  

"The time you spend alone with God will transform 

your character and increase your devotion. Then 

your integrity and godly behavior in an unbelieving 

world will make others long to know the Lord. " 

Charles Stanley 

 

********** 

 

(१७-२८)/२: 



"असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह" 

(Lack of Purpose loyalty) 

 

 

सिवजवत प्रश्न असतवत, योजनव बनत.े तसेच िनषु्ट्य जीर्नवत 

शनयोजन करतो. Commitment करतो. पि lack of purpose 

loyalty असेल तर शनशककयतेचेच दिान होते. चवांगल्यव िनषु्ट्यवची 

शनशककयतव सिवजवलव पांग ुबनर्ीत असते. हवच भगर्तगीतेचव 

शर्र्षय आह.े  

 

"The only thing necessary for the triumph of evil is 

for good men to do nothing. " 

Edmund Burke 

 

यदु्धिेत्वर्र अजुानवलव दःुखवने घेरले असते. त्यवची बशुद्ध कवि 

करेनविी होते अथवात भ्रि होतो. शनयोशजत कवया (Committed) 

दःुखच दिेवर आह ेिग केर्ळ रवज्य शिळवरे् यवसवठी ह ेदःुख 

पदरवत पवडुन घेिे आह.े "आ बैल ििुे िवर" सवरखी ही श्थशत 

आह.े िग शनयोशजत कवया योग्य कसे ह ेत्यवलव कळेनवसे होते. यव 



र्व्तर्वची तो कबलुी दतेो. पि दःुखिशुक्त त्यवची prime गरज 

बनते.  

 

येथे प्रसांग शनिाय घेण्यवचव असतो. दःुखी िवल्यवर्र अजुानवसिोर 

दोन options असतवत, १. ठरल्यवप्रिविे यदु्ध करिे शकां र्व २. 

Quit करिे.  

 

िनषु्ट्य शिििवतनु, प्रवि सां्कवरवतनु लवभलेलव आपलव 

व्यर्हवरिवगा चवलत असतो. िवगा चवलत असतवांनव जीर्नवत 

लहवनसहवन शदसिवरे र्ळिे येतवत. यव र्ळिवर्र बशुद्धभ्रि 

िवल्यविळेु शनशित शनिाय करण्यवस िनषु्ट्य असिथा ठरतो. म्हिनु 

भगर्तगीतव "बशुद्धयकु्त" असिे यवचे िहत्र् सवांगते. िेर्टी अजुान 

म्हितो, "निो िोहः ्िशृतः लब्ध्र्व" 

 

ह ेशनशित्त सवधनु भगर्तगीतनेे िनषु्ट्यवच्यव जीर्नशर्कवसवचव 

Universal Standard िवगा सवांशगतलव आह,े ज्यविळेु 

भगर्तगीतव जगत ्िवन्सय होण्यवस पवत् ठरली आह.े यवच 

Standard िवगवाचे Details (ज्ञवन, किा र् भशक्त ) भगर्तगीतव 

सवांगत आह.े  

 



सिवजवत ईश्वरश्रद्ध लोक असतवत, ईश्वरवची भशक्त करतवत. 

भगर्तगीतव बशुद्धयकु्त यव सांदभवात ईश्वरभशक्त र् ईश्वरभशक्त यव 

सांदभवात शनष्ट्कवि किवाचव उल्लेख करते. यवच पवश्वाभशूिर्र अजुान 

शर्चवरतो, जे ईश्वरभक्त आह ेपि शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र आचरि 

करीत नवही, त्यवांची कोिती शनष्ठव(सत, रज, ति) सिजवर्ी? 

 

ये िवस्त्रशर्शधि ्उत्सजृ्य यजन्सते श्रद्धयव अशन्सर्तवः। 

तेर्षवां शनष्ठव त ुकव कृष्ट्ि सत्र्ां आहो रजः तिः।।(१७-१) 

 

सत, रज, ति हे प्रकृशतगिु श्रद्धव बनर्ीत असते. र् प्रत्येक 

िनषु्ट्यवची कोिती तरी(सत, रज र्व ति) श्रद्धव असतेच. सवशत्र्क 

ईश्वरवलव भजतो. पि शनष्ठव (Purpose loyalty) िवगा सांदभवात 

असते. म्हिनु यवचे उत्तर भगर्तगीतव सत-असत िवगा असे 

र्शगाकरि करुन दतेे.  

 

"ॐ तत ्सत ्" यवद्ववरव सत ्िवगा(Goodwork) यवचे र्िान 

भगर्तगीतव करते. यव िवगवात "आत्िनो िोिवथा जगत ्शहतवय च" 

ही शनष्ठव असते.  

 

तत ्इशत अनशभसांधवय फलां यज्ञतपःशियवः। 



दवनशियवि शर्शर्धवः शियन्सते िोिकवङ््कशिशभः।।(१७-२५) 

यजे्ञ तपशस दवने च श्थशतः सत ्इशत च उच्यते। 

किां चैर् तद ्अथीयां सत ्इशत एर् अशभधीयते।।(१७- २७) 

 

जे लोक केर्ळ यवांशत्कररत्यव (दिानी) (यज्ञ, दवन, तप यव कवयवात) 

कवयारत असतवत. लोकवांिध्य ेसन्सिवन व्हवर्व, र्रच्यव श्रेिीत पि( 

" आत्िनो िोिवथा जगत ्शहतवय च/ ॐ तत ्सत ्) श्रदे्धचव अभवर् 

असतो. यविळेु िवगा "सत" ठरत नवही . कवरि िवगवात शनषे्ठचव 

अभवर् असतो. यविळेु जीर्नवत शकां र्व िरिोत्तर इशच्छत 

सखुवपवसनु र्ांशचत असतो.  

 

अश्रद्धयव हुतां दत्तां तपः तिां कृतां च यत ्। 

असत ्इशत उच्यते पवथा न च तत्पे्रत्य नो इह।।(१७-२८) 

 

"There are no good and bad peoples; there are only 

leaderships that behave responsibly or insanely. " 

Yossi Sarid 

********* 

  



 

 

 

भगवदगीता 

 

 

 

 

 

अध्याय १८ मोक्षसंनयासयोग 

  



अध्यवय १८ िोिसांन्सयवसयोग 

 

अजुानवलव सत होण्यवसवठी फलत्यवगवचे िहत्र् कळते. सर्ा 

भोगैश्वयवाचव त्यवग करुन कुिी सांन्सयवस घेतो र् येथे अजुान किा 

करुन सांन्सयवस, फलत्यवग ह ेिब्द ऐकतो. आतव जर प्रत्यि किा 

करवयचे आह ेतर सांन्सयवस र् त्यवग यवांतील शनशित भेद कवय 

आहते ह ेजविनु घेण्यवसवठी प्रश्न करतो.  

 

 यव सशृित जीर्नप्रर्वह यांत्र्त सरुु असतवत. यवांत किा घडतवत. 

सशृिचिवलव सहकवया करण्यवसवठी यव किवालव यज्ञ सांबोधले 

आह.े जीर्नप्रर्वह िनषु्ट्यवसवठी त्यवचव जीर्नशर्कवस असतो. यव 

शर्कवसप्रशियते किाप्रशियव प्रधवन असते. यव प्रशियेचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव ्पष्ठ करते. यव ज्ञवनविळेु कुिी किवात सखु अनभुर्तो 

तर ज्ञवनवच्यव अभवर्विळेुच दःुख अनभुर्तो.  

 

 किाप्रशियेतील किासवधनवांची ओळख  

१. सहजकवया(किवाचव तवांशत्क/Expertise प्रकवर (State of 

Art). उदव. अजुान धनधुवारी. हव प्रकृशतचव भवग.  

२. ्र्धिा, कवयवाचव शनिय शनिाय अशधकवर दिाशर्ते. शर्कवसवचे 

ह ेसवधन असते.  



३. किवाची गशत शर्कवस दिाशर्ते.  

 

यव ज्ञवनवची ओळख करुन ्र्तः कवय करवयचे यवची शनर्ड 

िनषु्ट्यवलव करवयची असते. र् हवच प्रश्न श्रीकृष्ट्ि िेर्टी अजुानवलव 

करतवत. यवच सांदभवात यव अध्यवयवत पशुढलप्रिविे र्िान आलेले 

आह.े  

१. त्यवग र् सांन्सयवस यवशर्र्षयी असलेले लोकित र् श्रीकृष्ट्िवचे 

ित 

२. जीर्नशर्र्षयक दृशि, किा र् शर्कवस 

२. १प्रकृशतगिुवनसुवर दृशि 

२. २ सहजकवया(State of Art) 

२. ३ ्र्धिा र् नैष्ट्कम्याशसशद्ध 

३. ईश्वरवचव आश्रय 

३. १ अहांकवर आश्रय(प्रकृशतर्ि)शक ईश्वर(ज्ञवन) आश्रय 

३. २ ईश्वरश्रद्धव िशहिव 

३. ३ सांजयित 

 

  



१८. १ सांन्सयवस र् त्यवग 

 

सांसवरवतील सर्ा किा कवम्य आहते म्हिनु किवाचव सांन्सयवस योग्य 

असे कुिी शर्द्वत ्जन(कशर्) म्हितवत. तर अनभुशर् शर्व्दत ्जन 

म्हितवत फलत्यवग सवधनु किा करिे श्रेष्ठ. िनोशर्ज्ञवन जवििवरे 

तत्र्ज्ञ यवांचेही दोन ित आहते. दःुखदोर्षवस कवरि सकवि किा 

त्यवज्य आह.े तर यज्ञ, दवन, तप यव किवाचव त्यवग करु नये असे 

दसुरे म्हितवत. यव पवश्वाभशूिर्र श्रीकृष्ट्ि ्र्तःचे शनशित ित 

सवांगतवत. यज्ञ, दवन, तप शतन्सही किे आचरण्यवस कताव्य जविनु 

करिे श्रेय्कर आह.े यवद्ववरे शर्द्ववन, तत्र्ज्ञ यवांनीही पवर्न (पिुातव 

सवध्य करवर्ी)व्हवर्े. ह ेकिा फलत्यवग सवध्य करण्यवसवठी कताव्य 

जविनु करिे ह ेशनशित ित आह.े  

त्यवगवचे शतन प्रकवर: 

शनयतकवया फलत्यवग सवधनु करिे सवशत्र्क त्यवग,  

दःुखवचे भयवने किवालव किदवयी जविनु शनयतकवयवाचव त्यवग 

करिे रवजस त्यवग, तर जबवबदवरी पवर पवडण्यवसवठी 

शनयतकवयवाची गरज असतवांनव (िलव कवांही नको म्हिनु )किा 

टवळिे . ही र्शृत्त िोहविळेु (कवय हर्े हचे कळत नवही) असते. हव 

शनयतकवयवाचव सांन्सयवस तिस त्यवग ठरतो.  

 



किवाचव श्रेष्ठ कशनष्ठ असव भेद न करतव बशुद्धिवन 

शर्श्ववसवने(सांियरशहत) कवयारत असतो. दहेर्वनवलव किात्यवग 

अिक्य आह,े तर फलत्यवगी श्रेष्ठ ठरतो.  

 

चवांगले, र्वईट, शिश्र असे किाफल सकवि व्यशक्तलव बद्ध करते. 

पि फलत्यवग सवधलेलव सांन्सयवसी र्शृत्तने कवयारत असतो, त्यवलव 

किाफल बद्ध (Reaction)करीत नवही.  

 

यव सशृित(्थल, कतवा, किासवधनsenses, किेंशद्रयवच्यव 

हवलचवली activities, दरै्)पवच कवरिवने किा घडते. िरीर, 

र्वचव, िन यवद्ववरे(योग्य र्व अयोग्य) किा घडण्यवस हचे पवांच तत्र् 

कवरि असते.  

 

"दरै्" यव सांदभवात कुिी भवग्य म्हितवत, कुिी शनयशत ( 

Destiny), कुिी ईश्वरवने योशजलेले किा जविनु दःुखी होत नवही. 

किा भशक्तसवठी करतो, यवांत फल बद्ध करीत नवही . यवप्रिविे 

फलत्यवग िवस्र बद्ध करीत नवही. ज्यव (बद्ध) कवरिवने सांन्सयवसी 

किात्यवग करतो, तर किा करुनही सांन्सयवसश्थशत अनभुर्ि े

फलत्यवग िवस्रवचे र्ैशिष्ठ ठरते.  

 



१८. २ जीर्नशर्र्षयक दृशि, किा र् शर्कवस 

 

२. १प्रकृशतगिुवनसुवर दृशि र् प्रर्शृत्त 

 

आधशुनक ज्ञवन किा घडण्यवसवठी इच्छव, गरज (State of 

wants)र् किा (State of Art) अिी शर्भवगशि करते. 

भगर्तगीतेत किवाचे ज्ञवन (Motivater) र् किा(Activity) असे 

शर्भवग यतेवत. ज्ञवन सांदभवात(Motivaters) ज्ञवन, ज्ञवतव र् 

ज्ञेय(Purpose) किाप्रर्शृत्तस कवरि ठरते. र् प्रत्यि किा घडण्यवस 

किा, कतवा र् इांशद्रय(सवधन instrument) ह ेकिासांग्रह ठरतवत. 

ज्ञवन र् किा सांदभवात सत, रज, ति गिु दृशि र् प्रर्शृत्तचे 

Behavioral pattern ठरते.  

ज्ञवन, किा, कतवा सिहु,  

बशुद्ध, धशृत(धैया धवरिव) 

सखु 

सवशत्र्क ज्ञवन- एकत्र् दृशि 

सवशत्र्क किा- शनष्ट्कविभवर्वने केलेले शनयतकवया 

सवशत्र्क कतवा-्र्तांत्(आसशक्तबांधनवत नसलेलव), धैयार्वन, 

उत्सवही, फलवतील यिवपयि यवत शनशर्ाकवर 



धशृत-यवांत आळिी, भय र् दःुखवने शपशडत, शर्र्षवदी तविस धशृत 

ठरते तर यवशर्रुद्ध (योगयकु्त)सवशत्र्क धशृत ठरते.  

सवशत्र्क बशुद्ध-योग्य अयोग्य, बांधन िशुक्त(्र्वतांत्र्य) यवचे ज्ञवन 

जवििवरी बशुद्ध.  

सखु- 

तिसखु -शनद्रव आळस िोहसखु  

रजसखु- शर्र्षयइांशद्रयसखु  

सतसखु-आत्िबशुद्ध प्रसन्सन करिवरे िवश्वत सखु 

 

यव प्रर्शृत्त िनषु्ट्यवचे behavioral pattern ठरशर्ते.  

 

२. २ सहजकवया(State of Art) 

 

यव Pattern नसुवर शनसगवात चवर प्रर्शृत्त आढळतवत.  

१. पि(ुAnimal instinct): इच्छवपशुतासवठी इतरवांर्र अर्लांबनु 

असिे.  

२. िनषु्ट्य(Human instinct):इच्छवपशुतासवठी कवया करिे 

३. सिहु कल्यविवथा कवयारत:  

४. जगत(िवनर्)कल्यविवथा कवयारत  



यवच प्रर्शृत्तच्यव आधवरवर्र सिवजव्यर््थव शर्कशसत होत असते. 

सहजकवयवाचे प्रयोजन करण्यवसवठी प्रवशचन व्यर््थव यवच 

आधवरवर्र होती.  

१. जगत(िवनर्)कल्यविवथा ज्ञवनशर्ज्ञवन कवया - ब्रह्मकवया 

२. सिहुकल्यविवथा (प्रिवसन, सरुिव)- िवत्कवया 

३. अथा, सिशृद्ध कवया(कृशर्ष, उद्योग ) -र्ैश्य कवया 

४. सेर्वकवया 

 

यव व्यर््थेत कवयवाच्यव Expertise नसुवर जवती शनिवाि िवल्यवत. 

यवांत परांपरवगत कवया सहजकवया ठरवयच.े आधशुनक व्यर््थेत 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवने पवरांपररक कवयवालव नशर्न आयवि शदलव. अथा, 

सांसवधन सिशृद्धचे कवया रोजगवरशनशिाशतचे, सिशृद्धचे प्रिखु सवधन 

असते. यव कवयवालव नशर्न आयवि शिळवलव. सांघशटत उद्योगधांद े

आलेत, यविळेु पवरांपररक व्यर्सवय आशथाकदृि्यव िीि िवलेत. 

म्हिनु योग्य सिवजव्यर््थेसवठी कृशर्ष र् उद्योग यव व्यर्सवयवांनव 

बदलत्यव व्यर््थेत नशर्न आयवि दिेे आर्श्यक असते. जसे 

प्रवशचन व्यर््थेत सहजकवया उशद्दि होते, तसेच हचे 

उशद्दि(Professional work) सवध्य करिे नर्व्यर््थेलव 

आव्हवन असते.  

 



जगतशहतवय(ब्रह्म-ज्ञवनशर्ज्ञवन) र् सिहुशहतवय(िवत्-ईश्वरभवर् 

Leadership) कवयवालव भगर्तगीतेने शर्िेर्ष गिुवांची 

आर्श्यकतव प्रशतपवदन केली.  

 

२. ३ ्र्धिा र् नैष्ट्कम्याशसशद्ध 

्र्धिा जीर्निलु्य आह ेजे ्र्तःचव िवगा(Self approval) 

बनर्ते. ्र्तांत्तव अनभुर्तो.  

्र्धिा द्वांदिशुक्तसवठी Tiebreaker ठरते.  

 

योगिेिवसवठी सहजकवया आर्श्यक असते. यवच कवयवाचे 

्र्धिवात transformation करुन शर्कवसवसवठी ्र्तःचव िवगा 

बनतो. ज्यव िळु प्रर्शृत्ततनु सशृि उदयवस आली त्यव प्रर्शृत्तचे पजुन 

्र्धिवाने होते. र् नैष्ट्किाशसशद्ध प्रवि होते. (अकतवा, सांन्सयवस) 

 

 

  



१८. ३ 

३. ईश्वरवचव आश्रय र् भशक्त 

 

३. १) िवश्वतवचव प्रर्वस 

प्रकृशतच्यव सत, रज, ति यव शत्गिुवनसुवर प्रकृशत कवयारत असते. 

सहजकवयवाद्ववरे नैष्ट्किाशसशद्ध प्रवि करिे यवसवठी सहजकवयवाचे 

्र्धिवात Transformation करिे र् िळु प्रर्शृत्त-ईश्वरवलव 

सिशपात कवया करिे. नैष्ट्किाशसद्ध िवले असतव भशक्तद्ववरव ब्रह्मभतू 

होतो. सित्र्दृशि, प्रसन्सनतव प्रवि होते. ईश्वरवच्यव रवज्यवत प्रर्ेि 

होतो. म्हिनु ईश्वरवचव आश्रय करुन ईश्वरधवििवगवार्र(अितृांगिय) 

जीर्नयवते्चव प्रर्वस सवध्य करिे(कवया ईश्वरभशक्तसवठी 

करिे)यविळेु िवश्वतपद प्रवि होते.  

 

३. २ अहांकवर आश्रय(प्रकृशतर्ि)शक ईश्वर(ज्ञवन) आश्रय 

भगर्तगीतेत शर्श्ववस र् सांिय, ्र्वतांत्र्य र् बांधन यवतील भेद ्पि 

िवलव आह.े सांिय असलव तर िनषु्ट्य कवया टवळतो. पि जे ्र्तः 

करतो ते योग्यच आह ेअसे सिजनु करतो र् यवलव ्र्वतांत्र्य 

सिजतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनभवष्ट्य बोलतो र् 

यवलव ज्ञवन सिजतो. हवच अहांकवरवचव आश्रय असतो.  



जीर्नप्रर्वसवत अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु िनषु्ट्यवचव प्रर्वस 

प्रकृशतर्ि होतो. यविळेु द्वांदवत सवपडतो. शनशककय िवलव 

तरी(िनवने)कवया सरुुच असत.े  

 

जीर्नवत ज्ञवनविळेु शर्श्ववस असतो. ज्ञवन र् ्र्वतांत्र्य (गिुवतीत) 

अनभुर्ण्यवसवठीच ईश्वरवचव आश्रय असतो. ईश्वर िळु प्रर्शृत्त 

आह.े ज्ञवन र् ्र्वतांत्र्यवचे िळु आह.े ईश्वर हृदय्थवनी रवहुन 

िरीरयांत् ईश्वरविळेुच कवयारत असते. ह ेज्ञवन जविनु बशुद्धयोगवचव 

आश्रय करिे. यविळेु िवश्वत ्थवनवकडे जीर्नयवत्व प्रर्वहीत होते. 

भशक्त म्हिजे कवया सिशपातभवर्वने करिे शकां र्व फलत्यवग सवधनु 

किा करिे यवद्ववरव शचत्तवची िशुद्ध सवधल्यव जवते अथवात शचत्त 

िखु्य िवगवार्र श्थरवर्ते. म्हिनु जीर्नप्रर्वसवत 'कतवा' ह ेश्रेय 

कुिवलव द्यवयचे?अशधकवर कुिवलव द्यवयचव? प्रकृशतलव शक 

ईश्वरवलव !ह े्र्तः ठरर्वयचे आह.े  

 

यवप्रिविे जीर्नयवते्च्यव सांपिुा ज्ञवनवचव सिवरोप येथे होतो. र् 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव त्यवच्यव शनर्डअशधकवरवची जविीर् दतेवत.  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु। 

 

३. ३ भगर्तगीतचेे रै्शिि 



अजुानवलव जे धिाशर्र्षयक ज्ञवन होते, त्यवांत पवपवचे भय होते. 

अिकु केले तर नरक शिळेल, यदु्ध केले तर नरक शिळेल यवच 

भयवने अजुानवलव ग्रवसले होत.े  

 

िनषु्ट्यवलव अिव भयवनेच ग्रवसल्यविळेु तो द्वांदर्ि होतो. 

भगर्तगीतव कोितेही भय दिाशर्त नवही, तर भयिकु्त करण्यवसवठी 

ज्ञवन आह.े हचे भगर्तगीतेच ेरै्शिि आहे.  

 

सविवत श्रीकृष्ट्ि अजुानवच्यव सोबत होते, तर भगर्तगीतव यव 

ज्ञवनरुपवने प्रत्येक िनषु्ट्यवलव ही सोबत प्रदवन केली आह.े भय नि 

करण्यवसवठी िेर्टचव उपवय म्हिनु श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव म्हितवत, 

िविे र् तिुे नवते दृढ आह ेर् तिुे कल्यविच िी इशच्छतो. म्हिनु 

िलव िरि ये. कोित्यवही भयवलव थवरव दरे् ुनको. अथवात (भय 

दिाशर्िवर् यव) धिवाचव त्यवग करुन फक्त िलव िरि ये.  

 

३. ४ ईश्वरश्रद्धव िशहिव 

 

अजुानवलव जीर्नवचे ह ेरह्यज्ञवन श्रीकृष्ट्ि कें व्हवही सवांग ुिकले 

असते. पि गरज नसतवांनव िनषु्ट्य कवांशहही ऐकण्यवच्यव 

िनःश्थशतत नसतो. व्यर्हवरवत िनषु्ट्य आपल्यव कवयवात िग्न 



असतो. सखुवसवठी आपल्यव व्यर्हवरज्ञवनसांबांशधत बवबीत रस 

घेतो. फक्त जवशहरवत िवध्यिवतनु आपले शर्चवर लोकवांच्यव गळी 

उतरशर्ल्यव जवते. पि श्रीकृष्ट्िवलव शर्चवर लवदवयचे नव्हते. 

आधीच बांधनवत सवपडलेल्यव जीर्वलव पनु्सहव बांधनवत 

अडकर्वयचे नव्हते.  

 

बांधनवतनु िकु्त करण्यवसवठी ज्ञवन आह,े ज्यव ज्ञवनवची िनषु्ट्यवलव 

गरजच र्वटत नवही. बांधनवत अडकलो आह ेह ेसदु्धव कळत नवही. 

अिव आशिबवशिच्यव प्रसांगी श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव सत्य 

श्र्कवरण्यवस भवग पवडतवत र् अजुान ऐकवयलव तयवर होतो. र् 

यवद्ववरे श्रीकृष्ट्िवलव ह ेरह्यज्ञवन सवांगण्यवची सांशध शिळवली, तेंव्हव 

ते हशर्षात िवले.  

 

ईश्वर र् िनषु्ट्यवचे दृढ नवते आह.े यवच नवत्यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव 

करुन दतेे. र् यवचसवठी श्रीकृष्ट्ि अर्तवरवचे प्रयोजन होते. र् 

जगवसिोर ह ेिवश्वतवचे ज्ञवन आले.  

 

ईश्वरवप्रशत श्रद्धव नसेल तर यव ज्ञवनवर्र भवष्ट्य करिे शनरथाक ठरते. 

पि ज्यवची श्रद्धव आह,े ज्ञवन जविण्यवस उत्सकु आह,े त्यवांनवच यव 

ज्ञवनवचे रह्य सवांगिे उशचत असते र् ही भशक्त ठरते. यव ज्ञवनवच्यव 



अभ्यवसवत रििे, चचेत रििे यवांत ज्ञवनयोगरुपवने भशक्त लवभ 

होतो. जे श्रोते श्रदे्धने ऐकतवत त्यवांनवही भशक्तलवभ होतो.  

 

*परु्ी सवांशगतल्यवप्रिविे जे ईश्वरवलव जगवचव कतवा, भतवा, अध्यि 

जविनु त्यव ज्ञवनवत रितवत, यव ईश्वरवची भशक्त करतवत, त्यवांनव 

बशुद्धयोग ही कृपव प्रदवन होते. यविळेु हृदयवतील अज्ञवनवचव नवि 

होतो. र् जीर्नयवत्व अितृांगिय यव िखु्य िवगवार्र(Spiritual 

journey) प्रर्वशहत होते.  

 

* यवप्रिविे श्रद्धवज्ञवन सवांगनु श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव प्रश्न करतवत. र् 

अजुान म्हितो, आपल्यव कृपेने िोह नि िवलव. सांिय शिटुन ्िशृत 

परु्ार्त श्थर िवली.  

I AM READY 

 

 

३. ५ सांजयित 

 सविवत ईश्वरवने अजुानविी सवधलेलव, व्यवसवांनी िब्दबद्ध केलेलव 

हव सांर्वद आपिवपयांत पोहोचलव. यव सांर्वदवने प्रसन्सनतव लवभतेर् 

पनुःपनुः ऐकवर्यवसव र्वटतो, ह ेबोलनु सांजय म्हितो, अदु्भत 



ईश्वरवचे शर्श्वरुप आठर्नु शर््िय र्वटतो, प्रसन्सनतव लवभते, र् 

आपले शनशित ित धतृरवष्ट्रवजर्ळ व्यक्त करतो,  

जेथे श्रीकृष्ट्ि (ईश्वर) र् धनधुवारी अजुान आह ेतेथे श्री(रै्भर्), 

शर्जय(यि), भशूत(अदभूतु िशक्त) शनशित आह ेर् हीच बवज ु

नीशतची (धिाश्रेष्ठ) आह.े  

 

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः। 

तत् श्रीः शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतिाि।।(१८-७४) 

 

*********** **** ******** 

  



अध्यवय १८- िखु्य शर्र्षयवर्र दृशििेप 

(१८-१) : 

"सांन्सयवस्य िहवबवहो तत्र्ि ्इच्छवशि रे्दीतिु ्" 

(The last doubt) 

१८. २/१ : 

" कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु" 

(कवयाकौिल्य -गिुवत्िक ज्ञवन) 

(१८-२)/२: 

"सर्ाकिाफलत्यवगां प्रवहुः त्यवगां शर्चििः " 

(किाकौिल्य, शनभायतेची सवधनव) 

(१८-४)/१: 

"शनियां ििृ ुिे तत् त्यवगे भरतसत्ति ्" 

१८. ४/२: 

"त्यवगो शह परुुर्षव्यवघ्र शत्शर्धः सांप्रकीशतातः" 

१८. ५/१: 

"यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयां एर् तत ्" 

(१८-५)/२: 

"यज्ञो दवनां तपिैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि"् 



(जीर्नशर्कवसवत किा सवधन) 

(१८-७) : 

"शनयत्य त ुसांन्सयवसः किािो न उपपद्यते" 

(शनयतकिवाचव त्यवग vs फलत्यवग) 

(१८-९) : 

"सांगां त्यक्त्र्व फलां चैर् स त्यवगः सवशत्त्र्को ितः" 

(जीर्निवगवातील त्यवगवचे तत्र् र् ध्येयपशुताचे रह्य) 

१८-१०: 

"त्यवगी सत्त्र्सिवशर्िो िेधवर्ी शछन्सनसांियः" 

(चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे Determination) 

(१८-११)/१: 

" न शह दहेभतृव िक्यां त्यकु्तां  किवाशि अिेर्षतः" 

(त्यवगवची शनशित व्यवख्यव) 

(१८. ११)/२: 

"य: त ुकिाफलत्यवगी स त्यवगी अशभधीयते" 

(Sacrifice :The source of Peace) 

(१८-११)/३ : 

न शह दहेभतृवां िक्यां ... vs. न शर्िचु्यशन्सत दिेुधव ...  



(जीर्नवचे र्व्तर् र् Wisdom vs. Stupidity) 

(१८-१२) : 

"अशनिां इिां शिश्रां च शत्शर्ध किािव फलि ्" 

(Breaking Karmic Trap) 

(१८-१३): 

"प्चैतवशन िहवबवहो कवरिवशन शनबोध िे" 

(दरै्वची शनशित व्यवख्यव) 

(१८-१४):  

"शर्शर्धवि पथृक् चेिव दरै्ां चैर् अत् पांचिि"् 

१८. १५ : 

"न्सयवय्यां शर्पररतां र्व प्चैते त्य हतेर्ः" 

(दरै् vs. अशधकवर) 

(१८-१६) : 

"पश्यशत अकृतबशुद्धत्र्वन ्न स पश्यशत दिुाशत। 

य्य न अहांकृतो भवर्ो बशुद्धःय्य न शलप्यते" 

(बशुद्धनवि vs. श्थतप्रज्ञ ) 

(१८-१७)/१: 

"य्य न अहांकृतो भवर्ो बशुद्धः य्य न शलप्यते" 



 (अहांकवर Vs ज्ञवन) 

(१८-१७)/२ : 

"हत्र्वशप स इिवन ्लोकवन ्न हशन्सत न शनबध्यते" 

(Right Interpretation) 

१८-१८/१ : 

"ज्ञवनां जे्ञयां पररज्ञवतव शत्शर्धः किाचोदनव " 

(Motivation : किवाची पे्ररिव) 

(१८-१८)/२: 

"करिां किा कतवा इशत शत्शर्धः किासांग्रहः" 

(भगर्तगीतेचे गिुवत्िक ज्ञवन) 

(१८-१९) :"ज्ञवनां किा च कतवा च शत्धैर् गिुभेदतः" 

(िनषु्ट्यजीर्नवतील शर्कवसवचे ज्ञवन ) 

१८. २० : 

"अशर्भक्तां  शर्भके्तर्ष ुतद ्ज्ञवनां शर्द्धी सवशत्र्कि"् 

(१८-२३)/१: 

"अफलपे्रप्सनुव किा यत ्तत ्सवशत्त्र्कि ्उच्यते" 

(१८-२३)/२: 

"शनयतां सांगरशहतां अरवगदे्वर्षतः कृति ्" 



(Art of Detachment ) 

(१८-२४) : 

"यत्त ुकविेप्सनुव किा सअहांकवरेि र्व पनुः" 

(व्यर्हवरवतील सकवि किवाची िवनशसकतव) 

 (१८-२६)/१: 

" िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृत उत्सवहसिशन्सर्तः" 

(सवशत्त्र्क कतवा/श्रेष्ठ व्यशक्तित्र्) 

(१८-२६)/२ : 

"शसशद्ध अशसदध््योः शनशर्ाकवरः कतवा सवशत्त्र्क उच्यत"े 

(व्यशक्तित्र्) 

(१८-२७) : 

"हर्षािोकवशन्सर्तः कतवा रवजसः पररकीशतातः" 

(सकवि vs शनष्ट्कवि, चवांगले उत्सवही व्यशक्तित्र्) 

(१८-२८) : 

"अयकु्तः प्रवकृतः ्तब्धः िठो नैषृ्ट्कशतको आलसः । 

शर्र्षवदी दीघासतु्ी च ... " 

 (शियवशिल-Active vs. शनशककय- Idle) 

१८. ३०/१: 



"प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवया अकवये भय अभये" 

(The Choice & Determination) 

(१८. ३०)/२: 

"बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की" 

(Age of Science & Wisdom) 

१८. ३०/३: बांधां िोिां च यव रे्शत्त " 

 (Trap vs Freedom) 

 (१८. ३१)/१ : 

"ययव धिां अधिां च कवया च अकवयां एर् च..  

अयथवर्त प्रजवनवशत.. " 

(्र्तःचव ्र्धिा) 

१८. ३१/२ : 

"अयथवर्त ्प्रजवनवशत बशुद्धः सव पवथा रवजशस" 

(Strength vs. Weakness) 

१८. ३२/१: 

"अधिां धिां इशत यव िन्सयते तिसव आर्तृव" 

(Mode of Wisdom vs. Mode of Ignorance) 

(१८. ३२)/२ : 



"सर्वाथवान ्शर्पररतवांि बशुद्धः सव पवथा तविसी" 

(Transperency of Strength & Weakness) 

१८-३३/१ : 

"धतृ्यव ययव धवरयते िनःप्रविइांशद्रयशियवः" 

(१८-३३)/२: 

"धतृ्यव ययव धवरयते िनःप्रवि इांशद्रयशियवः" 

 Part II (Determination in the mode of goodness) 

(१८-३४): 

"ययव त ुधिाकविवथवान ्धतृ्यव धवरयते अजुान। 

 प्रसांगेन फलवकवांिी.. " 

(Flaw in determination) 

१८. ३५/१: 

"ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर् च...  

.. न शर्िचु्यशन्सत दिेुधव " 

(Frustrated life vs. Happy life) 

(१८-३५)/२ : 

" न शर्िु् चशत दिेुधव " 

(दगुुाि न सोडिे vs. बदल घडर्नु आििे) 



(१८-३६) : 

"अभ्यवसवत ्रिते यत् दःुखवन्सत च शनगच्छशत" 

(Happiness) 

(१८-३७) : 

"तत्सखुां सवशत्त्र्कां  प्रोक्तां  आत्िबशुद्धः प्रसवदजि ्" 

(सखु र् सखुी जीर्नवचव िवगा/Happy life/Change of mode 

of living) 

(१८-३८): 

"शर्र्षयइांशद्रयसांयोगवत ्यद ्तद ्अग्रे अितृोपिि ्..  

 पररिविेशर्र्षि ्इर् " 

(Desire vs. Drive force of life) 

(१८-४३) : 

"िौयां तेजो धशृतः दवक्ष्यां यदेु्ध च अशप अपलवयनि"् 

(१८-४४) : 

"कृशर्ष गोरक्ष्य र्वशिज्यां रै्श्यकिा ्र्भवर्जि ्" 

(१८-४५)/१ : 

"्रे् ्रे् किाशि अशभरतः सांशसशद्धां लभते नरः" 

(शर्श्वसांचलनवत ्र्भवर्शनयत कवयवाची भशूिकव) 

१८-४५/२: 



"्र्े ्र्े किाशि अशभरतः " 

(Rising above the worldly troubles) 

(१८-४५)/३: 

"्र्किाशनरतः शसशद्धां यथव शर्न्सदशत तत ्ििृ"ु 

(कतृात्र्, श्रेष्ठत्र् र् जीर्निलु्ये) 

(१८-४६)/१: 

"यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति ्" 

 (The Source) 

१८. ४६/२: 

"्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः" 

१८. ४७/१: 

"श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत ्" 

(Searching own Destiny) 

१८-४७/२: 

"्र्भवर्शनयतां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि"् 

१८. ४८/१: 

"सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्यते ्" 

 (State of Art) 



(१८-४८)/२: 

" सर्वारम्भव शह दोरे्षि धिेून अशग्नः इर्आर्तृवः" 

(Importance of courage) 

(१८-४८)/३: 

"सर्वारम्भव शह दोरे्षि धिेून अशग्नः इर्आर्तृवः" 

(्र्धिा Tiebreaker) 

(१८-४९) : 

"नैष्ट्किाशसशद्धां परिवां सांन्सयवसेन ्अशधगच्छशत" 

(Attitude of Growth Mindset: 

शनशककयतव vs. नैष्ट्किाशसशद्ध) 

१८. ५६/१ : 

"सर्ाकिवाशि सदव कुर्वािो िद ्व्यपवश्रयः" 

(१८-५६)/२ : 

"सर्ाकिवाशि सदव कुर्वािो िद ्व्यपवश्रयः। 

िदप््रसवदवत ्अर्वप्नोशत िवश्वतां पदि ्अव्ययि।्।" 

(Activation of higher consciousness चेतनव जवगशृत) 

(१८. ५७)/१: 

"चेतसव सर्ाकिवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः" 



 (Right mental attitude) 

१८-५७/२:  

"बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्" 

(१८-५७/३)शर्र्षय ६४७ : 

"बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्" 

(II. Spiritual Wisdom) 

(१८-५८/१: 

"ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस" 

(ईश्वर vs. अहांकवर ) 

१८. ५८/२: 

"अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस" 

 (अहांकवर vs. ज्ञवन) 

१८. ५९/१ : 

 "यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे" (The Third 

Option) 

१८. ५९/२ : 

"शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत" 

 (Men argue and Nature acts) 

(१८-५८)/३ : 



"ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस" 

(ईश्वरज्ञवनवश्रय) 

१८-६०/१: 

"्र्भवर्जेन कौंतेय शनबध्दः ्र्ेन किािव" 

१८. ६०/२: 

"कतुां न इच्छशस यत ्िोहवत ्कररष्ट्यशस अर्िोअशप तत ्" 

(१८-६१)/१ : 

" ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत" 

( I-God The Barrier breaker) 

१८-६१/२: 

"ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत" 

 ( II-Survival life vs. Higher life) 

१८-६१/३: 

"भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव" 

१८. ६२/१ : 

 "तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत" 

(१८-६२)/२: 



"तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशति ््थवनि ्प्रवप््यशस िवश्वति ्"  

(पररश्थशतलव िरि शक परिवत्म्यवलव िरि?) 

१८-६३/१: 

"इशत ते ज्ञवनां आख्यवतां गहु्वत ्गहु्तरां ियव" 

१८. ६३/२ : "यथव इच्छशस तथव कुरु" 

१८-६३/३: 

"शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु" 

(१८-६३) /४: 

"किाण्येर्वशधकवर्ते -(ते)-यथव इच्छशस तथव कुरु" 

(Right to Choice) 

(१८-६४)/१ : 

" सर्ागहु्तिां भयूः ििृ ुिे परिां र्चः" 

(जीर्नशर्कवसवचे रह्य) 

१८-६४/२: 

"इिोअशस िे दृढि ्इशत ततो र्िवशि ते शहति"्(I) 

१८. ६४/३: 

"इिोअशस िे दृढि ्इशत ततो र्क्ष्यवशि ते शहति ्" 

(II-Knowledge Trap vs Wisdom: 



बांधन vs िोि) 

१८. ६६/१ : 

"सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज" 

१८. ६६/२: 

 " ्र्धिे शनधनां श्रेयः"vs"सर्ाधिवान ्पररत्यज्य" 

(१८-६६)/३ : 

" सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज" 

(आत्िोन्सनशत-Self empowerment) 

 (१८-६६)/४:"अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः" 

(Importance of Determination & Freedom) 

१८. ६७/१: 

 "इदां त ेनव तप्कवय नव भक्तवय कदवचन " 

(१८-६७)/२: 

"न च अिशु्ररू्षरे् र्वच्यां न च िवां यो अभ्यसयूशत" 

(सवर्धवन) 

१८. ६८/१: 

"य इदां परिां गहु्ां िद ्भके्तर्ष ुअशभधव्यशत" 

(Speaker -listner of Bhagwatgeeta) 



(१८-६८)/२: 

"भशक्त िशय परवां कृत्र्व िविैर् ऐष्ट्यशत असांियः" 

(भगर्दगीतेचे िहवत्म्य:Spiritual Revolution) 

(१८-६९) : 

"न च त्िवत ्िनषु्ट्येर्ष ुकशित ्िे शप्रयकृतिः" 

(भगर्दगीतव रह्य) 

१८-७०/१: 

"अध्येष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदि ्आर्योः" 

(१८-७०)/२: " धम्यां सांर्वदि ्आर्योः" 

(ज्ञवनयज्ञ) 

(१८-७०)/३: 

"ज्ञवनयजे्ञन तेन अहि ्इिः ्यवि ्इशत िे िशतः" 

(भगर्तगीतेचव ज्ञवनयज्ञ) 

१८. ७१ : "श्रद्धवर्वन अनसयूि ििृयुवत ्अशप यो नरः" 

(१८-७२)/१: 

"कशित ्एतद ्श्रतुां पवथा त्र्यव एकवग्रेि चेतसव" 

 (Right vs Rightous) 

१८-७२/२: "कशित ्अज्ञवन सांिोहः प्रनिः ते धनांजय?" 



१८. ७३/१: " निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व " 

 (End of darkness) 

(१८-७३)/२: 

"निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु" 

 (बशुद्धनवि vs. बशुद्धयोग) 

(१८-७३)/३: 

"श्थतोअश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्" 

 (Psychodrama of Arjuna) 

(१८-७३)/४ : "कररष्ट्ये र्चनां तर्" 

(Governing Self) 

१८-७६: 

"केिर्वजुानयोः पणु्यां हृष्ट्यवशि च िहुुःिहुुः" 

(आनांद, भशक्त र् र्तािवन ज्ञवन) 

 (१८-७८)/१ : 

" यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः " 

(जेंव्हव चवांगलेपिव सिि होतो.. ) 

१८. ७८/२ : "तत् श्री: शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि "  

  



(१८-१) 

******************** 

सांन्सयवस्य िहवबवहो तत्र्ि ्इच्छवशि रे्दीतिु ्। 

त्यवग्य च हृर्षीकेिो पथृक् केशिशनर्षदून।। 

******************** 

 

(१८-१) : 

"सांन्सयवस्य िहवबवहो तत्र्ि ्इच्छवशि रे्दीतिु ्" 

(The last doubt) 

 

जगी ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह ेहव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े िनुष्ट्यवचे 

शसशित ज्ञवन ह ेभगर्तगीतचे्यव ज्ञवनवचे द्ववर आह.े  

 

अजुानवलव शनयतिवगवात(Journey) दःुख िवले. त्यवलव 

ठरल्यवप्रिविे यदु्ध करिे र्व न करिे यवतनु एक शनर्ड करवयची 

असते. यवसवठी analysis करतो.  

िोकदवयी शनयतकवया योग्य कसे ह ेकळत नवही. यव कवयवाच्यव 

योग्य-अयोग्य यवपेिव त्यवलव दःुख असह् होते. दःुख टवळण्यवच्यव 



हतेनेुच शनयत यदु्धकवया पवप आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

सवांगतो. अजुानवच्यव शसशित ज्ञवनवचव हव पररिवि असतो.  

 

"True knowledge exists in knowing that you know 

nothing. " 

-Socrates 

 

प्रत्येक िनषु्ट्यवचे ज्ञवन शसशित असते. ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी यवच शसशित ज्ञवनवचव र्वपर करुन िनषु्ट्य 

Judgement thinking करीत असतो.  

 

िनषु्ट्यवने शर्श्ववसवने िवगाििि करवरे्. त्यवचव िवगा पक्कव 

(Determination) अथवात शनशित असवर्व. यवद्ववरे शनष्ट्कवि 

किा(Detachment)/ईश्वरभशक्त सवध्य करीत असतो. (अितृत्र्वय 

कल्पते) . हव जीर्नवचव Standard िवगा असतो. यवच आधवरवर्र 

अजुानवच्यव भशूिकेलव अज्ञवन सांबोधण्यवत आले. र् योग्य कवय? 

यवसवठी "ज्ञवन" हव शर्र्षय सरुु होतो.  

 

१. अज्ञवनवचव श्र्कवर करिे. (Acceptance) 



२. शनशित प्रश्न/चचेचव शर्र्षय ठरिे. (Agenda) 

३. योग्य कवय ह ेज्ञवन कळिे. (ज्ञवन) 

४. ज ेयोग्य त्यवची सांर्य करिे. (अभ्यवस) 

 

 "ज्ञवनवजान" यव सांदभवातील र्रील चवरही िदु्यवचव सिवरे्ि चचेत 

असतो. अजुान आपल्यव िांकेचे शनरसन करुन घेतो. अजुानवलव 

Standard िवगवाचे सांपिुा ज्ञवन शिळते. यव िवगवालव िेर्टी (१७-

२८) सतिवगा सांबोधले आह.े यवनांतरही एक िांकव शर्चवरतोच.  

 

िांकव, सांिय र्वटेत पहवडच उभव करतो. म्हिनु ज्ञवनवजान यव 

सांदभवात सांिय दरु होिे रविसवलव ठवर िवरण्यवसवरखे असते. 

अजुानवचव हव िेर्टचव प्रश्न यवच िांकवशनरसन सांदभवात आह.े त्यवग 

र् सांन्सयवस यव दोन्सही Technical िब्दवांचव उल्लेख होतो. 

व्यर्हवरवत िवत् यव दोन्सही िब्दवांिध्ये सवम्य र्वटते. पि 

भगर्तगीतव त्यवगवलव श्रेष्ठ ठरशर्ते.  

श्रेयोही ज्ञवनि ्अभ्यवसवत ्....  

..... त्यवगवत ्िवांशतः अनांतरि ्।(१२-१२) 

 

अजुान यव सांदभवात शनशित प्रश्न करतो.  



सांन्सयवस्य िहवबवहो तत्र्ि ्इच्छवशि रे्दीतिु ्। 

त्यवग्य च हृशर्षकेिो पथृक् केशिशनर्षदून।।(१८-१) 

 

किा कवम्य आह ेह ेजविनु किवाचव त्यवग करिे यवलव कुिी 

सांन्सयवस म्हितवत. पि शनयतकिा करुन फलत्यवग करिे अथवात 

शनष्ट्कवि किा करिे कुिी श्रेष्ठ सिजतवत, र् भगर्तगीतेचव शनशित 

सांदिे हवच ठरतो.  

 

कताव्यवन ्इशत िे पवथा शनशितां िति ्उत्तिि ्।(१८-६) 

कवयाि ्इत्येर् यत ्किा शनयतां शियते अजुान। 

सांगां त्यक्त्र्व फलां चैर् स त्यवगः सवशत्त्र्को ितः।।(१८-९) 

 

 ****** 

  

  



(१८-२)  

 

************************* 

कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु। 

सर्ाकिाफलत्यवगां प्रवहुः त्यवगां शर्चििवः।। 

************************* 

 

 

१८. २ : 

" कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु" 

(कवयाकौिल्य -गिुवत्िक ज्ञवन) 

 

सांन्सयवस, त्यवग ह ेसिवजवतील आदिा यव सांदभवात प्रचशलत िब्द 

आहते. अजुान शनशककयतेलव आदिा दिाशर्तो. ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी शनशककयतलेव आदिा दिाशर्ण्यवचवच सिवजवत 

प्रयत्न होतो. सांन्सयवस, त्यवग, दवन असे िब्द र्वपरुन जेंव्हव 

आपल्यव शनशककयतेचे सिथान केल्यव जवते, श्रेष्ठत्र्, आदिा यव 

सांदभवात सिवजवलव घवतक ठरत असते. कवरि सिवजवत रवहतवांनव 

जे श्रेष्ठ असतवत त्यवांचेच अनसुरि सविवन्सयजन करतवत.  



 

उशत्सदयेःु इिे लोकव न कुयवाि ्किा चेत ्अहि ्। 

सांकर्य कतवा ्यवि ्उपहन्सयवि ्इिवः प्रजव।।(३-२४) 

 

भगर्तगीतव आदिा यव सांदभवात सांन्सयवस, त्यवग यवसवठी किवाची 

आर्श्यकतव ्पि करते. एकीकडे किवाची आर्श्यकतव सवांगिे र् 

दसुरीकडे सांन्सयवस, त्यवग यवच िब्दवचव भगर्तगीतेत र्वरांर्वर 

उल्लेख होतो. यव पवश्वाभशूिर्र अजुान आदिा यव सांदभवात सांन्सयवस, 

त्यवग यवचव शनशित अथा र् तत्र् जविनु घणे्यवची इच्छव करतो र् 

हवच त्यवचव िेर्टचव प्रश्न असतो.  

 

कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु। 

सर्ाकिाफलत्यवगां प्रवहुः त्यवगां शर्चििवः।।(१८-२) 

 

किा कवम्य आहते, सांसवरवत बद्ध करतवत म्हिनु कवांही शर्द्ववन 

(जविकवर) किवाचवच सांन्सयवस पसांत करतवत. तर अनभुर्ी 

जविकवर शनष्ट्कवि किवालव(फलत्यवग) त्यवग सांबोधतवत.  

 



व्यर्हवरवत किा सकविच असते. किवाचव हते ुअसतो. किवाने प्रवशि 

होते. प्रवशि िवली तरच दवन करेल म्हिनु प्रत्यिवत किा करिवरेच 

दवनकिा करतवत. िलव कवांही नको म्हिनु किा टवळिवरे त्यवगी 

ठरत नवही. तर शनष्ट्कवि किा करिवरे अथवात फलत्यवग(फल 

ईश्वरवलव सिपाि) करिवरे त्यवगी ठरतवत.  

 

"Labour may be a burden and a chastisement, but it 

is also an honour and a glory. Without it, nothing 

can be accomplished. " 

Samuel Smiles 

 

किाकौिल्य ज्ञवन नसेल तर किा कि र्वटतवत. यविळेु जीर्न 

भवर(Burden) र्वटते. जे किा सहज करतो, त्यव किवात िनषु्ट्यवची 

आर्ड असते. त्यव किवालव ्र्तःचे बनशर्तो. किवालव ्र्तःचे 

बनशर्िे हचे सखुी जीर्नवचे रह्य आहे. किवातच ्र्वतांत्र्य 

अनभुर्ण्यवसवठी शनिाय अशधकवर जवििे, किवालव ्र्तःचे 

बनशर्ण्यवसवठी ्र्धिा िलु्यवचव उपयोग करिे, सांन्सयवस 

अनभुर्ण्यवसवठी ( ईश्वरवचेच )कवया ईश्वरवलव सिपाि करिे, त्यवग 

अनभुर्ण्यवसवठी कवयवाचव शनिय करुन शनष्ट्कवि किा(ईश्वरवलव 



फल सिपाि) करिे. म्हिनु भगर्तगीतेत किाकौिल्यवच ेिहत्र् 

आह े. यवलवच "योगः किास ुकौिलि ्" सांबोधले आह.े  

 

यज्ञभवर्वने किा करिे, ईश्वरभशक्तसवठी किा करिे हव 

किाकौिल्यवचवच भवग आह.े यवप्रिविे भगर्तगीतवज्ञवन किवालव 

अकिा अनभुर्िे, सांन्सयवस, त्यवग इ. आदिा अनभुर्ण्यवसवठी किा 

करिे, ्र्वतांत्र्य(बांधनिशुक्त) अनभुर्िे यवसवठीच किाकौिल्य 

िवस्त्र आह.े  

 

"सांख्यवत्िक ज्ञवन vs. गिुवत्िक ज्ञवन" Knowledge vs. 

Wisdom जविले तर सखुी जीर्नवसवठी भगर्तगीतेतील 

किाकौिल्य िवस्त्र हचे गिुवत्िक ज्ञवन (Wisdom) ठरते.  

 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

 

"A true teacher would never tell you what to do. But 

he would give you the knowledge with which you 

could decide what would be best for you to do. " 

 



 ******* 

 

(१८-२): 

"सर्ाकिाफलत्यवगां प्रवहुः त्यवगां शर्चििः " 

(किाकौिल्य, शनभायतेची सवधनव) 

 

केर्ळ योगिेि इच्छवपशुता, भोगैश्वया इच्छवपशुता सवठीच नव्ह ेतर 

िवनशसक आरोग्यवसवठी, सिितेसवठी, शर्कवसवसवठी किवाचे 

िहत्र् भगर्तगीतव दिार्नु दते आह.े  

व्यर्हवरवत सांन्सयवस र् त्यवग ह ेदोन्सही िब्द आपि ऐकत असतो. 

भगर्तगीतव किवाद्ववरे सांन्सयवस र् योग(योगवसवठी फलत्यवग) सवांगत 

आह.े किायोग फलत्यवगवर्र आधवरीत आह.े किा यव सांदभवातील 

सांन्सयवस र् त्यवग यवांचे शनशित तत्र् कवय?ह ेअजुानवलव जविवयचे 

असते.  

किा कवम्य आह ेम्हिनु किवाचव सांन्सयवस करिे असे कवांही लोक 

सिजत असतवत. तर शनष्ट्कवि किवातील फलत्यवग यवलव 

जविकवर त्यवग सिजतवत. र् भगर्तगीतेलव हीच व्यवख्यव 

अशभप्रते आह.े  

कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु। 



सर्ाकिाफलत्यवगां प्रवहुः त्यवगां शर्चििः।।(१८-२) 

 

शनशककयतेचे सिथान हव िवनर्ी Weakness आह.े शनशककयतेचे 

सिथान करण्यवसवठी किवाशर्र्षयी गैरसिज सिवजवत पसरत 

असतो. पि त्यवचे दरुगविी पररिवि आळस, भय, दबुालतेत 

आढळते. यवउलट ्र्यांपे्ररिेने, आनांदवने किा करिे 

कवयासां्कवरवचव पररिवि असतो. भगर्तगीतव यवच 

कवयासां्कवरवचे ज्ञवन (बशुद्धयकु्त/गहनव किािो गशतः) ्पि करीत 

आह.े  

*भय vs. पढुवकवर 

शनष्ट्कवि किवाचव अथा शनभायतव, कवयवाचव एकशनिय, कवया शनषे्ठने 

(सित्र्योगवन)ेकरिे, इ. अशभप्रेत होतो.  

"If one has fear, there can be no initiative in the 

creative sense of the word. To have initiative in this 

sense is to do something original - to do it 

spontaneously, naturally, without being guided, 

forced, controlled. It is to do something which you 

love to do. " 

-Jiddu Krishnamurti 

 



आपल्यव शनयतकवयवालव, ्र्भवर्शनयतकवयवालव (आर्डिवरे 

कवया) ्र्धिा जविनु कवया केले तर शर्कवस असतो. आशि 

कवयारत रवहुन ितृ्य ुजरी आलव तरी धिवालव अपेशित असिवरी 

्र्गाप्रवशि असते. म्हिनु किवालव पयवाय नवही. यव किवाची गशत 

जविनु घिेे म्हिनु आर्श्यक र् िहत्र्वचे आह.े यवच ज्ञवनवच्यव 

अभवर्वने शनशककयतेचे सिथान होत असते. र् त्यवग यव सांदभवातच 

शनशककयतेलव रांग चढशर्त असतो.  

"िवनशसक शर्कवसवसवठी किा" यव सांदभवात "योगः किास ु

कौिलि ्" हव सांदिे आह े

सवर : 

प्रत्येक िनषु्ट्य Unique असतो. एखवद ेचवांगले कवया दृशििेपवत 

शदसनुही भयविळेु पढुवकवर घते नवही र् शनशककयतव शनर्डतो. 

शनशककयतव म्हिजे त्यवग नव्ह,े तर ते अज्ञवन असते. अथवात 

चवांगलेपिव नसतो. किा करिवर् यवचव फलत्यवग (सित्र्, 

पररिविभयवपवसनु िकु्त) म्हिजे त्यवग ही भगर्तगीतेची त्यवगवची 

व्यवख्यव आह.े यव कौिल्यविळेुच कवयवाचव एकशनिय असतो. 

शनषे्ठने कवयारत असतो. शनभायतव अथवात िवनशसक सिितव सवध्य 

करण्यवची किायोग ही सवधनव असते. (त्वयते िहतो भयवत)् 

 ******** 

  



 (१८-४) 

************************* 

शनियां ििृ ुिे तत् त्यवगे भरतसत्ति ्। 

त्यवगो शह परुुर्षव्यवघ्र शत्शर्धः सांप्रकीशतातः।। 

************************* 

.  

(१८-४)/१: 

"शनियां ििृ ुिे तत् त्यवगे भरतसत्ति ्" 

 

आपली भशूिकव योग्य आह ेह ेदिाशर्ण्यवसवठी सिथान करिे र् 

शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन सवांगिे, ही सिवजवतील एक सांर्य असते. 

सिथान िवत् दोन्सही बवजुांनी होर् ुिकते. सिथानच करवयच ेअसेल 

तर िनषु्ट्य शनशककयतेचेही सिथान करु िकतो. यवच घटनेने 

भगर्तगीतेने ज्ञवनवचे द्ववर उघडले. िनषु्ट्यवलव शनिाय घ्यवयचव 

असतो, पि द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत सवपडतो म्हिनु त्यवलव शनशित ित 

हरे् असत.े  

 

"अजुानवलव दःुखविळेु यदु्ध करवयचे नसते. यदु्ध करिे चकुीचे आह े

यवसवठी प्रथि सिथान करतो. र् पवप आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी 



धिवाचव आधवर घेतो. पि शनशककयतचेी भशूिकव अयोग्य आह ेअसे 

श्रीकृष्ट्ि दिार्नु दतेवत, तेंव्हव यदु्ध न करण्यवचे शनशित कवरि 

सवांगतो. र्ांद्य जेष्ठवांनव िवरिचे अकल्पशनय आह.े कोि योग्य ह े

कळत नसले तरी आपली बवज ुधिवाची जविली तरी ्र्जनवांनव 

िवरुन होिवरव िोक शिटिे अिक्य र्वटते. " 

 

अजुानवने शनशककयतेचे केलेले सिथान त्यवच्यव चवांगलेपिवची सवि 

असते. पि जीर्नशर्कवस यव सांदभवात ही अज्ञवन भशूिकव ठरते. र् 

त्यवलव शनशित उत्तर/ित हर्े असते. हचे शनशित ित ऐकुन घेण्यवस 

अजुान तयवर होतो. र् शनशित ितवचव आग्रह धरतो.  

 

१. तदकेां  र्द शनशित्य येन श्रेयो अहां आप्नयुवि ्।(३-२) 

 

जीर्नशर्कवसिवगवार्र श्रेष्ठ दःुखवने शर्चशलत होत नवही. यवच 

सांदभवात श्थतप्रज्ञ ज्ञवन ऐकतो र् प्रश्न करतो. बशुद्धची श्थरतव 

(ज्ञवन) श्रेष्ठ आह ेतर (अशप्रय) किवाचे प्रयोजन किवलव?किा शक 

ज्ञवन(बशुद्ध) यवांत श्रेय्कर कवय? 

 

२. यत ्श्रेयां ्यवत ्शनशिति ्ब्रशुह तन्सिे।(५-१) 

 



किाकौिल्य यव सांदभवात एकदव किवाचव सांन्सयवस (अकिा) ऐकले र् 

पनुः योग ऐकले. यवांत िवझ्यवसवठी योग्य कवय? 

 

यवप्रिविे शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात फलत्यवगवतनु योग, बशुद्धची 

श्थरतव(शर्चशलत न होिे) ह ेज्ञवन ऐकतो. किा आर्श्यक ह े

जवितो र् किाकौिल्य यव सांदभवात िेर्टी सांन्सयवसवचे तत्र् र् 

त्यवगवची शनशित व्यवख्यव जविनु घेण्यवची इच्छव करतो. यवच 

सांदभवात भगर्तगीतेचे शनशित उत्तर आह.े  

 

३. शनियां ििृ ुिे तत् त्यवगे भरतसत्ति ्। 

त्यवगो शह परुुर्षव्यवघ्र शत्शर्धः सांप्रकीशतातः।।(१८-४) 

 

किा यव सांदभवात कवांही शर्द्ववन किा कवम्य आह ेम्हिनु सांन्सयवस घेिे 

योग्य आह ेही भशूिकव घेतवत, तर जविकवर शनष्ट्कवि किा 

(फलत्यवग) आर्श्यक जवितवत. किवाचव त्यवग करिे दोर्ष ठरतो 

असे जविनु यज्ञ(सिपाि), दवन, तप (कवयव र्वचव िन-आचरि) 

शप्रत्यथा किे आर्श्यक जवितवत. यवप्रिविे असे दोन ितप्रर्वह 

सिवजवतील शर्द्ववांनविध्ये आढळतवत. यव पवश्वाभशूिर्र श्रीकृष्ट्ि 

शनशित ित दतेवत.  

 



कतृात्र्र्वन, श्रषे्ठ िनषु्ट्य (यज्ञ-सिपाि, दवन, तप-कवयव, र्वचव, िन-

आचरि) किा करुनच पवर्न होतवत. शनयतकवयवाचव त्यवग हव ति 

त्यवग तर किवच्यव, दःुखवच्यव भयवने शनयतकवयवाचव त्यवग रज 

त्यवग ठरतो. शनयतकवया करतवांनव फलत्यवग(पररिविभयिकु्त) 

अथवात शनशष्ट्कि किा सत त्यवग ठरतो. यविळेु भयिकु्त असतो. 

म्हिनु त्यवगी शनद्वांद्व असतो यविळेु कवयवाचव दृढशनिय असतो. 

यवच ज्ञवनविळेु जीर्नशर्कवसिवगवात शनशककय असण्यवपेिव 

शनष्ट्कवि किा श्रेष्ठ ठरते.  

 

कवयाि ्इत्येर् यत्किा शनयतां शियते अजुान। 

सांगां त्यक्त्र्व फलां चैर् स त्यवगः सवशत्र्को ितः।।(१८-९) 

 

"It is by acts and not by ideas that people live. " 

Anatole France  

 

******* 

(१८. ४)/२: 

"त्यवगो शह परुुर्षव्यवघ्र शत्शर्धः सांप्रकीशतातः" 

 



शनियां ििृ ुिे तत् त्यवगे भरतसत्ति ्। 

त्यवगो शह परुुर्षव्यवघ्र शत्शर्धः सम्प्रकीशतातः।।(१८-४) 

 

िनषु्ट्यवलव, ्र्तःलव जे जीर्न शिळवले आह ेते Unique आह.े ते 

शसशित कवळवसवठी असले तरी त्यवलव ्र्तःच्यव जीर्नवचे िहत्र् 

कळवर्े हचे भगर्तगीतेलव अशभप्रते आह.े "परुुर्षव्यवघ्र" यव 

िब्दवचे प्रयोजन िवनर्वत श्रषे्ठ (परुुर्षवतील र्वघ) यव अथवाने 

भगर्तगीतेत आलेलव आह,े जो शनशितपिे आपलव िवगा जवितो. 

र् शर्श्ववसवने िवगा चवलतो.  

व्यर्हवरवत श्रेष्ठ, ज्ञवनी, Leadership Personality यव अथवाने 

"परुुर्षव्यवघ्र" (िेळी र् र्वघ, Herd र् Master)ही ओळख 

असते. िेळ्यवांबरोबर तलुनव करुन जगिे, शनशककयतचेे सिथान 

करिे ही herd िवनशसकतव असते. म्हिनु ्र्तःचव िवगा शनशित 

करण्यवसवठी िनषु्ट्यवची भशूिकव "परुुर्षव्यवघ्र" असवर्ी ह े

भगर्तगीतेलव अशभप्रते आह.े  

जगवत अनेक ज्ञवनी, शर्द्ववन िवलेत, र्तािवनवत आहते र् पढेुही 

होतील. जगवत व्यर्हवर असतो. यवच अनरु्षांगवने किा केल्यव जवते, 

भवष्ट्य बोलल्यव जवते. यविळेु शर्शर्ध िते ऐकत असतो. आशि 

जगवचे रहवटगवडगे चवलत असते.  

 



कवम्यवनवां किािवां न्सयवसां सांन्सयवसां कर्यो शर्दःु। 

सर्ाकिाफलत्यवगां प्रवहुः त्यवगां शर्चििवः।।(१८-२) 

 

किा कवम्य आहते असे जविनु कवांही शर्द्ववन किवाचव त्यवग करुन 

सांन्सयवस घिेे योग्य आह ेयवचव परु्कवर करतवत . तर कवांही 

जविकवर तत्र्र्ेते्त "किाफलत्यवग" logic र्वपरिे योग्य 

सिजतवत. यवच "फलत्यवग" logicचव र्वपर करुन किा करण्यवचे 

िहत्र् जवििे भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े  

जीर्नवत िवरररीक, र्वशचक, िवनशसक किा घडतवत. यव किवाची 

शर्भवगशि यज्ञ, दवन, तप(िवरररीक आचरि, भवष्ट्य, िवनशसक 

श्थशत) यवद्ववरे भगर्तगीतेने केलेली आह.े यज्ञ, दवन, तप यवची 

शर्भवगशि सत, रज, ति यव प्रकृशतगिुवनसुवर(Mode of nature) 

केलेली आह.े यवनसुवर योग्य र् अयोग्य हव भेद सवशत्र्क र् तविस 

यवद्ववरे जवितो, तर शनष्ट्कवि र् सकवि हव भेद सवशत्र्क र् रवजस 

यवद्ववरे जवितो. म्हिनु भगर्तगीतेलव अशभपे्रत असलेले योग्य र् 

शनष्ट्कवि किा सवशत्र्क (यज्ञ, दवन र् तप) किा यवद्ववरव दिाशर्लेले 

आह.े  

 

*यज्ञ भवर्वने सिशपात किा घडते.  

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।(४-२३) 



 

एर्ां बहुशर्धव यज्ञव शर्ततव ब्रह्मिो िखुे। 

किाजवन ्शर्शद्ध तवन ्सर्वान ्एर्ां ज्ञवत्र्व शर्िोक्ष्यसे।(४-३२) 

 

*िवनर्तव कल्यविवसवठी परिवथा सवधण्यवसवठी(दवन) 

*सिवजवत जगतवांनव सदवचरि(िवरररीक तप) 

*हीतकवरक (सकवरवत्िक) भवष्ट्य(र्वङ्किय तप) 

अनदेु्वगकरां र्वक्यां सत्यां शप्रयहीतां च यत ्।(१७-१५) 

 

*शनरोगी, प्रसन्सन िवनशसकतव(िवनशसक तप) 

िनःप्रसवदः सौम्य त्र्ां िौनि ्आत्िशर्शनग्रहां ।(१७-१६) 

****** 

  

  



(१८-५) 

************************* 

यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयां एर् तत।् 

यज्ञो दवनां तपः चैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि ्।। 

************************* 

(१८. ५):"यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयां एर् तत ्" 

 

सिवजवतील शनशककयतव, दौबाल्य घवलशर्ण्यवसवठी सांत, तत्र्र्ेते्त 

िवगादिान करतवत. िनषु्ट्य(अज्ञवनविळेु) शनशककयतेलव 

"चवांगलेपिव"ठरशर्तो! सिवजवतील ही भ्रशिि सांर्य असते. (िी 

र्वईट नवही म्हिनु चवांगलव!).  

हव िदु्दवच ्र्विी शर्रे्कवनांदवांच्यव प्रबोधनवचव पवयव होतव. यवच 

िहत्र्वच्यव िदु्यवर्र भगर्तगीतव ज्ञवन आलेले आह.े  

 

िनषु्ट्य जे करतो ते (्र्तःसवठी) योग्य सिजनुच करतो र् शनशककय 

असलव तरी ्र्तःची भशूिकव योग्य आह ेअसे भवष्ट्य करीत 

असतो. अथवात ्र्तःसवठी तो "योग्य"असतो. शनयतकवया 

आचरि करण्यवची रे्ळ आली असतव अजुान दःुखी होतो र् 

त्यवलव यदु्ध करिे टवळवयचे असते. म्हिनु "आपि लोभविळेु पवप 



करवयलव शनघवलो आहोत "असे ्र्तःच Judgement दतेो. 

किाज्ञवन नसिे शकां र्व किा करवयची इच्छव नसिे यविळेु 

शनशककयतेलव चवांगलेपिव ठरशर्ण्यवसवठी िनषु्ट्य यवच प्रकवरची 

भशूिकव घेत असतो. सिवजहीत सांदभवात अिी भशूिकव 

नकवरवत्िक र् भ्रि शनिवाि करिवरी ठरते.  

 

"चवांगलेपिव "िनषु्ट्यवतील ईश्वरी अांिवचवच अशर्ष्ट्कवर असतो. 

यवचे शनशित ज्ञवन असलेलव Confident असतो. ्र्तःर्र 

शर्श्ववस असतो र् शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. "चवांगलेपिव " 

सांदभवातच त्यवग र् सांन्सयवस यवतील भेद जविण्यवसवठी अजुान 

िेर्टचव प्रश्न(१८-१) करतो. यवचे उत्तर दतेवांनव "शनशककयतव vs 

किा " हव िदु्दव ्पि करण्यवत येतो.  

 

किा सकवि आहते म्हिनु कुिी (किवाचव) सांन्सयवस योग्य 

सिजतवत, तर कुिी शनष्ट्कवि किा (फलत्यवग) करिे योग्य 

सिजतवत. यव पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतव आपले शनशित ित सवांगते,  

यज्ञ(शनष्ट्कवि/सिशपात कवया), दवन, तप(िवरररीक चवांगले आचरि, 

सकवरवत्िक भवष्ट्य, िवनशसक-िवांशत, आत्िर्ि) ह ेतीन किा 

जीर्नशर्कवसवत आर्श्यक आहते.  

 



यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयां एर् तत।् 

यज्ञ दवनां तपः चैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि ्।।(१८-५) 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

शर्ज्ञवनवने जग बदलशर्ले. हव इशतहवस आह.े यवच शर्ज्ञवनवचव र्वपर 

होर्नु सिवजवची र्वटचवल शर्कवसिवगवार्र होत आह.े यव 

र्वटचवलीत सिवजवत नशर्न प्रश्न शनिवाि होतवत. 

सिवजशर्कवसवच्यव र्वटचवलीत जीर्नवत यव प्रश्नवची चवहुल 

लवगते. यविळेु प्रत्येक िनषु्ट्यवसवठी जीर्नशर्कवस हव ्र्तांत् र् 

आर्श्यक शर्र्षय ठरतो.  

 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले, तरी प्रश्न अनतु्तरीत असतवत यवचे 

कवरि र्व्तर्वचव श्र्कवर होत नवही . र्व्तर् hide 

करण्यवसवठीच सिवजवत भ्रि अनर्धवनवने शनिवाि होतो शकां र्व 

जवशिर्परु्ाक शनिवाि करण्यवत येतो. यविळेु प्रश्न नीट Define 

होत नवही.  

 

शनशककयतेलव चवांगलेपिव, दबुालतेलव िशक्त शकां र्व अज्ञवनवलव ज्ञवन 

दिाशर्िे यविळेुच जीर्नवत, सिवजवत भ्रि असतो. तवांशत्क भवरे्षत 

हव भ्रि Delusion(False belief), Illusion (Misleading 



perception, Mis- interpretation) असव ओळखल्यव जवतो. 

भ्रिवतनु िशुक्तसवठीच ज्ञवन असते.  

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

यव पवश्वाभशूिर्र भगर्तगीतव ज्ञवनवलव सर्ाश्रेष्ठ ठरशर्ते. 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवची भवर्षव सरळ असते, पि सकवरवत्िक असते. हचे 

दिान भगर्तगीतव दते आह.े र् यवद्ववरव जीर्नवत, सिवजवत 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव र्वपर करण्यवची कलव अर्गत करते.  

 

* ****** 

 

(१८-५): 

"यज्ञो दवनां तपिैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि"् 

(जीर्नशर्कवसवत किा सवधन) 

 

भगर्दगीतेत सिवजवतील किवाचे र्व्तर् र् िहत्र् ्पि केले. 

यवच अनरु्षांगवने िनषु्ट्यजीर्नवत किा यव सांदभवात भगर्दगीतेत 

सांन्सयवस र् त्यवग ह ेदोन िब्द आलेत. अजुान यवच िब्दवांच ेशनशित 

logic जविण्यवसवठी िेर्टचव प्रश्न करतो. यव प्रश्नवचे उत्तर दतेवांनव 



सांन्सयवस र् त्यवग यव िब्दवांनव किा यव सांदभवात शर्द्वतजनवांनी कोितव 

अथा शदलव ह े्पि केले.  

 

प्रत्येक िब्द आपल्यवलव सांदिे दते असतो. जनिवनसवत प्रचलीत 

असलेलव सांदिे त्यव िब्दवची शनशित व्यवख्यव आह ेअसे म्हितव 

येिवर नवही तर ती सवपेि असते. किा कवम्य आहते म्हिनु अिव 

कवम्य किवाचव सांन्सयवस यवलव कुिी सांन्सयवस म्हितवत, तर कुिी 

फलत्यवगवलव त्यवग म्हितवत. कुिी दोर्षर्त किवाचव त्यवग करिे 

आर्श्यक सिजतवत, तर कुिी यज्ञ, दवन, तप ही किे आर्श्यक 

सिजतवत.  

सिवजवतील शर्द्वतजनवांच्यव अिव शर्शर्ध ितवांनव शर्रोध न करतव 

श्रीकृष्ट्ि आपले शनशित ित सवांगतवत. यज्ञ दवन तप यव तीन 

किवाद्ववरेच जीर्नशर्कवस सवध्य होतो.  

 

यज्ञदवनतपःकिा न त्यवज्यां कवयां एर् तत ्। 

यज्ञो दवनां तपिैर् पवर्नवशन िनीशर्षिवि।्।(१८-५) 

जीर्नयवते्तील किा यज्ञ, दवन र् तप यव तीन शर्भवगवत शर्भवगले 

आह.े हे तीन्सही Technical term आहते. र्तािवनवत यव िब्दवांनव 

शनशित अथा शदलेले आह.े  

 



यज्ञ: (सकवि vs शनष्ट्कवि किा) 

त्िवद ्सर्ागतां ब्रह्म शनत्यां यजे्ञ प्रशतशष्ठति।् 

एर्ां प्रर्शतातां च न अनरु्तायतीय यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

 

सशृिचि प्रर्तानवतील कवया यव अथवाने "यज्ञ" िब्द र्वपरलव आह.े 

यज्ञ म्हिजे सिशपात कवया. अजुानवचे शनयतकवया "यज्ञ" यव 

शर्भवगवत येते. आपवपल्यव ्र्भवर्शनयत कवयवाद्ववरव ईश्वरभशक्त 

सवधिे .  

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।(३-२३) 

दवन:(Beggar vs. Donor) 

*दवतव्यि ्इशत यत ्दवनां दीयते अनपुकवररिे।(१७-२०) 

व्यर्हवरवतील शनयतकवया यज्ञकवया म्हटलेले आह.े दवन 

सत्कवयवासवठी केलेले दवन यव अथवाने आहे. हे दवन प्रशतउपकवरवथा 

असेल तर ते रवजस दवन ठरत.े अथवात तो व्यर्हवर ठरतो.  

*दवन ्र्तःच्यव अशधकवरवत (सांपशत्त इ. ) शदल्यव जवते. ्र्तःचव 

अशधकवर येथे िहत्र्वचव ठरतो. यव पवश्वाभशुिर्र ्र्वर्लांशब असिे 

र् ्र्तःचव अशधकवर जविि ेिहत्र्वचे ठरते. तरच ्र्तःचव 

शनिायअशधकवर र्वपरतव येतो.  



Beggars are not choosers.  

*तप : (Disorderly vs. Orderly) 

िनषु्ट्यवची कवयव, र्वचव र् िन यव सांदभवातील र्वगिकु (िवरररीक 

आचरि, र्विी, िवनशसकतव) त्यवची सां्कृशत, सां्कवर यवनसुवर 

असते ह ेव्यर्हवरवत िनषु्ट्य जवित असतो. कवयव, र्वचव, िन यव 

सांदभवात ्र्तःलव सां्कवरीत करिे. हव अनिुिे िवरररीक, र्वशचक 

र् िवनशसक तप ठरतो.  

 "श्रद्धवर्वन ्लभते ज्ञवनि ्" ईश्वर र् ज्ञवन यवांचव सिन्सर्य 

भगर्तगीतेने सवधलेलव आह.े यव सांदभवात ज्ञवनीजन( 

दरे्शद्वजगरुुआचवया) यवांचव सन्सिवन, ईश्वरश्रद्धव, व्रत, पवशर्त्र्य 

िवररररक तप म्हटले आह.े कल्यविकवरी पि सत्य 

(Motivational), उद्वेगरशहत भवष्ट्य, ्र्तःच्यव िवश्वत शर्कवसवचे 

(Self motivational )ज्ञवन, अभ्यवस. हव र्वङ्किय तप म्हटले 

आह.े सकवरवत्िक, कल्यविकवरी िदु्ध भवर्, िनवची प्रसन्सनतव, 

िौन, िवांशत. ही िवनशसकतव धवरि करिे. हव िवनशसक तप म्हटले 

आह.े  

 ******** 

  

  



(१८-७) 

************************* 

शनयत्य त ुसांन्सयवसः किािो न उपपद्यते। 

िोहवत ्त्य पररत्यवगः तविसः पररकीशतातः।। 

************************* 

 

(१८-७) : 

"शनयत्य त ुसांन्सयवसः किािो न उपपद्यते" 

(शनयतकिवाचव त्यवग vs फलत्यवग) 

 

*जीर्निलु्यवांचव अपभ्रांि : 

१. जीर्नवतील चवांगलेपिव, आदिा यव सांदभवात चवांगलव िनषु्ट्य, 

त्यवगी िनषु्ट्य अिी सकवरवत्िक अथवाने शर्िेर्षिे लवगतवत. तर 

"अहांकवरी िनषु्ट्य" इ. नकवरवत्िक अथवाने शर्िेर्षिे लवगतवत. 

यवांचव सकवरवत्िक शकां र्व नकवरवत्िक सांदिे जवतो.  

२. आपली प्रशतिव सिवजवत चवांगली असवर्ी यवसवठी 

सकवरवत्िक अथवानेच िनषु्ट्य आपली प्रशतिव उभी करतो. यवचव 

सांबांध त्यवच्यव अश्तत्र्विी, सखुविी, आनांदविी, ्र्वशभिवनविी 

असतो.  



३. र्रील दोन कवरिविळेु प्रत्यिवत सिवजवत जगत असतवांनव 

चवांगलेपिव, त्यवग, अहांकवर, धिा-अधिा इ. िब्दवांचव गोंधळ होत 

असतो.  

(उदव. अहांकवर यव सांदभवात दपा यव अथवाने सांदिे जवतो, यविळेु 

अहांकवररशहत असिे यवलव चवांगलेपिव जवितो. र् चवांगलेपिव यव 

सांदभवातच False ego vs. Self esteem हव भेद जवििे 

आर्श्यक असते. ) 

 

असवच गोंधळ यदु्धिेत्वर्र अजुान करतो. आपले शनयतकवया पवप 

ठरर्नु त्यवचव त्यवग करतो. लोभी vs. त्यवगी असव सांदभा दरे्नु 

्र्तःलव त्यवगी सिजतो. यवप्रिविे "त्यवग" यव िब्दवचव अपभ्रांि 

होतो. यवलव तविस त्यवग अथवात अज्ञवनविळेु िवलेली 

उलटवपवलट असे म्हटले आह.े  

 

शनयत्य त ुसांन्सयवसः किािो न उपपद्यते। 

िोहवत ्त्य पररत्यवगः तविसः पररकीशतातः।।(१८-७) 

 

* त्यवगवचे शनशित तत्र् : 



भगर्दगीतव जीर्नवत किवाच ेिहत्र् सवांगते, कवरि जीर्न आह े

म्हिनु किा हरििी घडत असतवत. र् किवाचे िहत्र् "गहनव 

किािो गशतः" यवद्ववरव ्पि करते.  

 

किवाद्ववरेच शर्कवस होतो. शर्कवसवचे सवधन असलेल्यव किवाचेही 

िनषु्ट्यवलव अज्ञवन असते. "किवाद्ववरे शर्कवस " यव सांदभवात पैसव, 

ऐश्वया, कीशता, सखु अिव सांकल्पनव असतवत. िग पैसव असेल तर 

किा करण्यवची गरज कवय? 

किवाद्ववरे सखु शिळते, िग िनसिवधवन असेल तर किा करण्यवची 

गरज कवय?असे प्रश्न िनषु्ट्य उभे करतो. अजुानही असवच प्रश्न 

उपश्थत करतो. िलव कवांही नको िग किवाची गरजच कवय? 

 

 सखु यव सांदभवात "शर्चशलत होिे(हृदयदौबाल्य)vs. दःुखवन्सत 

(योग) " हव शर्र्षयच भगर्दगीतव ज्ञवनवचे द्ववर उघडे करत.े 

दःुखविळेु अजुान शर्चशलत होतो . यवच िशक्तची (योग) सवधनव 

करण्यवसवठी किवाचे प्रयोजन सवांशगतले आह,े ज्यवलव येथे किायोग 

म्हटले आह.े  

तविस: 

शनयत्य त ुसांन्सयवसः किािो न उपपद्यते।(१८-७) 

रवजस: 



दःुखि ्इशत एर् यत्किा कवयक्लेर्ष भयवत ्त्यज्यते ्।(१८-८) 

सवशत्त्र्क: 

कवयाि ्इशतएर् यत्किा शनयतां शियतेअजुान।(१८-९) 

 

अज्ञवनविळेु "सांन्सयवस "सिजनु शनयतकिवाचव त्यवग करतो, तेंव्हव 

हव तविस त्यवग ठरतो. तर Senses सखुवची आसशक्त असल्यविळेु 

किवच्यव भयवने किवाचव त्यवग करिे हव रवजस त्यवग ठरतो. 

किायोगवत कवयवाचव एकशनिय असतो, यविळेु चांचलतेपवसनु िकु्त 

असतो. यव किायोगवत शनष्ट्कवि किा अथवात फलत्यवग असते 

यवलव "त्यवग" सांबोधले आह.े हवच सवशत्त्र्क त्यवग असतो.  

 

सवर : 

सिवजवत व्यर्हवर असतो. आपले ईशप्सत सवध्य व्हवर्े यवसवठीही 

भवष्ट्य होत असते.. आपली प्रशतिव चवांगली, योग्य शदसवर्ी 

यवसवठी भवष्ट्य होत असते. यव भवष्ट्यवत कधी ्र्तःच्यव 

अज्ञवनवलवही िहविपिव र् इतरवांच्यव िहविपिवलवही िढुतव 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न होतो. िब्दवांचव हव गोंधळ सिवज करीत 

असतो. िनषु्ट्यवलव यव गोंधळवतनु िकु्त असवरे् लवगते. यवसवठी 

जीर्निलु्यवांचव शनशित अथाबोध होिे र् त्यवची 

जीर्नशर्कवसवतील उपयकु्ततव जवििे आर्श्यक असते.  



 

जीर्नवत यिश्र् होिे, श्रेष्ठ होिे, सखुी होिे यव सर्वांचव सांबांध 

जीर्नशर्कवसविी आह.े जीर्नशर्कवसवत योग्य-अयोग्य यवचव 

आधवर धिा होतो तेंव्हव त्यवग, चवांगलेपिव, ्र्धिा, ज्ञवन इ. यवांची 

शनशित भशूिकव भगर्दगीतव ्पि करते. जेंव्हव ्र्तःची प्रशतिव 

चवांगली शदसवर्ी यवसवठी उलटवपवलट(धिवालव अधिा, 

शनशककयतेलव त्यवग) करतो तेंव्हव तविस बशुद्धचव हव अशर्ष्ट्कवर 

ठरतो. अथवात अज्ञवन ठरतो. हचे अज्ञवन दरु करण्यवसवठी 

भगर्दगीतेने ज्ञवन, सखु, त्यवग, चवांगलेपिव इ. ची शनशित व्यवख्यव 

केली आह ेर् यवची शर्कवसवतील भशूिकव ्पि केली आह.े  

 ******** 

  



(१८-९) 

************************* 

कवयाि ्इशतएर् यत ्किा शनयतां शियते अजुान। 

सांगां त्यक्त्र्व फलां चैर् स त्यवगः सवशत्त्र्को ितः।। 

************************* 

 

(१८-९) : 

"सांगां त्यक्त्र्व फलां चैर् स त्यवगः सवशत्त्र्को ितः" 

(जीर्निवगवातील त्यवगवचे तत्र् र् ध्येयपशुताचे रह्य) 

 

*Mindset 

अजुान शनशककयतेलव आदिा ठरशर्तो. म्हिनु Mindset बदलवर् 

हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय ठरलव आह.े जीर्नवत किाच घडत 

असतवत. ह ेकिा घडत असतवांनव आत्िोन्सनशत होिे म्हिजे 

शर्कवसिवगवार्र असिे यवचे रह्य भगर्तगीतव सवांगते. सवांख्य र् 

योग यव किवाच्यव शनष्ठवद्ववरव अनिुिे किासांन्सयवस आशि किायोग 

सवध्य होत असते. त्यवग म्हिजे फलत्यवग हव शर्र्षय किायोगवत 

येतो.  

 



*परुुर्षव्यवघ्र: 

"त्यवग" यव सांदभवात शनशित ित दतेवांनव अजुानवलव परुुर्षव्यवघ्र 

सांबोधले.  

 

"The lion is a symbol of personal strength, 

and courage and leadership. Whenever we see these 

awesome creatures, we are reminded of the raw 

power and limitless potential that we all share. As a 

result, many role models can be considered ‘lions’ 

due to their influence, accomplishments. "  

 

 

शनियां ििृ ुिे तत् त्यवगे भरतसत्ति ्। 

त्यवगो शह परुुर्षव्यवघ्र शत्शर्धः सांप्रकीशतातः।।(१८-४) 

 

सविवन्सयवतील शसांह असव परुुर्षव्यवघ्रचव सांदभा आह.े सिवजवत जसव 

श्रीिांत-गरीब, चवांगले-र्वईट असव भेद होतो, तसवच श्रेष्ठ-सविवन्सय 

यव सांदभवात र्वघ-बकरी, शसांह-िेळी यव िब्दवांचव उल्लेख होतो. 

"श्रेष्ठवांनव कशठिसियी िनोदबुालतव अिोभशनय आह े"असे 

श्रीकृष्ट्िवने अजुानवचे अज्ञवन दिाशर्तवांनव म्हटले होते. (२-२)  



अथवात श्रेष्ठ र् सविवन्सय यवांच्यव Mindset िधील भेद यविळेु ्पि 

होतो. यवचवच अथा अजुानवने सविवन्सयवांचव Mindset बदलर्नु 

श्रेष्ठवांचव Mindset धवरि करवर्व ह ेअपेशित असते.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

 

*त्यवग: 

कवयाि ्इशतएर् यत ्किा शनयतां शियते अजुान। 

सांगां त्यक्त्र्व फलां चैर् स त्यवगः सवशत्त्र्को ितः।।(१८-९) 

 

त्यवगवचव शनशित बोध होण्यवसवठी सवशत्त्र्क, रवजस र् तविस असे 

भेद दिाशर्ले आह.े  

तविस vs सवशत्त्र्क अथवात शनशककयतव vs शनष्ट्कवि किा 

 

शनयत्य त ुसांन्सयवसः किािो न उपपद्यते। 

िोहवत ्त्य पररत्यवगः तविसः पररकीशतातः।।(१८-७) 

 

रवजस vs सवशत्त्र्क अथवात सकवि किा vs शनष्ट्कवि किा. 

कवयवाच्यव सकवि िवनशसकतिेळेु कवया कििय जविर्तवत.  



 

दःुखि ्इशतएर् यत ्किा कवयक्लेि भयवत ्त्यज्यते ्। 

स कृत्र्व रवजसां त्यवगां नैर् त्यवगफलां लभते ्।।(१८-८) 

 

अथवात शनष्ट्कवि किवासवठी त्यवगवची िवनशसकतव असते. यवचिळेु 

कवयवाचव एकशनिय होतो. ध्यये शनशित असते. कवया शनषे्ठने घडते 

अथवात सखुवची सवधनव होते.  

 

सवर : 

"Lack of seeking implies that one does not cherish 

one's purpose with determination " 

-Wang Yangming  

 

िनषु्ट्यवलव सखुी व्हवयचे आह,े सखुवने जगवयचे आह ेपि 

सखुवसवठी जगण्यवच्यव िवगवातच दःुख येत!ेही श्थशत आली 

असतव जि ुदःुखवलयवत जन्सि िवलव असे र्वटते.  

हचे सत्य भगर्तगीतव सवांगत आह,े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३२) 

 



यव दःुखवचे कवरि आसशक्त(Attachment) असते. आसशक्त 

फलअपेिव, परवर्लांबन अिव ्र्रुपवची असते. म्हिनु शनष्ट्कवि 

किवाचे अथवात फलत्यवगवचे िवस्त्र भगर्तगीतव सवांगते. यवबरोबरच 

किवाद्ववरे सखुवची (सित्र्योग) सवधनव यवचे ज्ञवन सवांगते. (योगः 

किास ुकौिलि)्. यवच ज्ञवनविळेु जीर्नवचे Purpose कळते, 

जीर्नयवते्त Determination असते.  

 

 ******* 

  

  



(१८-१०) 

 

************************* 

न दे्वशि अकुिलां किा कुिले न अनरु्षज्जते। 

त्यवगी सत्त्र्सिवशर्िो िेधवर्ी शछन्सनसांियः।। 

*********************** 

 (१८-१०) : 

"त्यवगी सत्त्र्सिवशर्िो िेधवर्ी शछन्सनसांियः" 

(चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे Determination) 

जीर्नवत सखुदःुखवचव शर्चवर शनशितच होतो, पि िवनशसक 

आरोग्यवचव(दबुालतव-सिितव) शर्चवर दलुाशित होतो. 

भगर्तगीतेत "हृदयदौबाल्य" (Mental weakness) हव िब्द 

आलेलव आह.े जीर्नवत ्र्तःलव express करण्यवसवठी र्व्तर् 

श्र्कवरवर्े लवगते. अजुान दःुख टवळण्यवसवठी र्व्तर् न 

श्र्कवरतव(यदु्ध करिे योग्य कसे? हव प्रश्न पडतो) Judgement 

thinking र्वपरुन(यदु्ध करिे पवप आह!े) शनशककयतव श्र्कवरतो. 

दःुखवर्र हव उपवय नसतो, तर दःुखवन्सत हव उपवय असतो, जी योग 

यव नवांर्वने ओळखली जविवरी एक िशक्त आह ेर् यवच िशक्तची 

सवधनव जीर्नवतनु िक्य आह.े अथवात िनोदबुालतेशर्रुद्ध ह े

यदु्धच(Internal battle) असते.  



 

 *जगवत दरै्ी र् आसरुी अिव दोन प्रकवरचे लोक असतवत. 

दरै्ी(चवांगलेपिव) िनषु्ट्यवचव जन्सिच बांधनिशुक्तसवठी िवलेलव 

असतो. र् हवच बांधनिशुक्तचव िवगा अजुानवलव सवांगण्यवत यतेो.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

यव िवगवात Priority जीर्निवगवातील दृढत्र्(एकशनिय), 

शर्चशलत न होिे(Determination) अिी असते. यव िवगवात 

(शर्कवसवत )चवांगलेपिव ह ेसवधन असते.  

 

सिवजवत जगत असतवांनव ्र्तःच्यव जीर्नवत चवांगलेपिवलव 

िहत्र् असते. जीर्नशर्कवसवतील िहत्र्वचे सवधन असते, पि 

यवच चवांगलेपिविळेु अजुान गोंधळतो. आपल्यव हवतनु चकु होत 

आह ेअसे guilty feel त्यवलव उत्पन्सन होते. भगर्दगीतव येथेच 

सांदिे दते आह,े  

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

यव पवश्वाभशूिर्र बांधनिशुक्तचव िवगा जवििे आर्श्यक असते. 

म्हिनुच यव(Determined) िवगवात चवांगलेपिव यव सांदभवात 

"सत्त्र्सिवशर्िो" हव िब्द र्वपरलेलव आह.े  

 



कवयाि ्इत्येर् यत ्किा शनयतां शियते अजुान। 

सांगां त्यक्त्र्व फलां चैर् स त्यवगः सवशत्त्र्को ितः।(१८-९) 

न दे्वशि अकुिलां किा कुिले न अनरु्षज्जते। 

त्यवगी सत्त्र्सिवशर्िो िेधवर्ी शछन्सनसांियः।।(१८-१०) 

 

*Determination : 

यव िवगवात शनयतकिा ईश्वरवलव सिपाि यव अथवाने ्र्धिा ठरतो. 

्र्धिा Tiebreaker(शछन्सनदै्वधव) ठरतो. तर कवयवाचव एकशनिय यव 

सांदभवात "शछन्सनसांियः" म्हटले आह.े किा कुिल-अकुिल( 

लहवन-िोठे शकां र्व चवांगले-र्वईट) हव सांिय शिटतो.  

 

*शनष्ट्कवि किा म्हिजे किाफलत्यवग असते. यवच सांदभवात 

"त्यवगी" हव िब्द र्वपरलेलव आह.े  

सवर :सविवन्सयतः जीर्न जगत असतवांनव िवनशसक आरोग्य हव 

शर्र्षय दलुाशित होतो. जीर्नवतील नैरवश्य हव िवनशसक 

आरोग्यवचवच प्रश्न असतो. यवच शर्र्षयवर्र भगर्दगीतव प्रकवि 

टवकत आह.े  

 ******** 

  



(१८-११) 

************************* 

न शह दहेभतृवां िक्यां त्यकु्तां  किवाशि अिेर्षतः। 

य: त ुकिाफलत्यवगी स त्यवगी अशभधीयते।। 

************************* 

 

(१८-११): 

" न शह दहेभतृव िक्यां त्यकु्तां  किवाशि अिेर्षतः" 

(त्यवगवची शनशित व्यवख्यव) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत किवाची भशूिकव प्रिखु असते. िरीर, र्वचव, िन 

यवद्ववरे किा घडत असतवत.  

"किवानबुांशधनी िनषु्ट्यलोके" 

 

व्यर्हवरवत (कुरुिेत्) किा करतवांनव अजुानवलव अडथळव जविर्तो 

र् शनशककयतेलव धिा/आदिा/त्यवग सिजतो. रवज्यवच्यव लोभविळेु 

कुलिय होईल र् ह ेपवप आम्हवलव ्पिपिे शदसत आह.े ही 

पवश्वाभशुि तयवर करुन "लोभी vs. त्यवगी" असव द्वन्सद्व शनिवाि करतो 

र् ्र्तः त्यवगी ही भशूिकव शनर्डतो.  



 

यव पवश्वाभशुिर्र जीर्नशर्कवसवत किवाचे िहत्र् र् किवाद्ववरे 

(अव्यक्त) ईश्वरवची भशक्त ह ेिहत्र्वचे शर्र्षय यतेवत.  

(अव्यक्त) ईश्वरवची भशक्त यव सांदभवात िरीरधवरी िनषु्ट्यवलव 

अव्यक्तआसक्त असिे कशठि असते, पि किवाद्ववरे भशक्त िक्य 

आह.े असे ्पि होते.  

 

क्लेिो अशधकतर तेर्षवां अव्यक्तवसक्त चेतसवि ्!। अव्यक्तव शह 

गशतदुाःखां दहेर्शद्भः . अर्वप्यते।(१२-६) 

ये त ुसर्वाशि किवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

अनन्सयेन एर् योगेन िवां ध्यवयन्सत उपवसते।(१२-७) 

 

यवच(अनन्सय)भशक्तसांदभवात "त्यवगी" यव िब्दवची व्यवख्यव 

भगर्दगीतव ्पि करते. भगर्दगीतेत शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात 

फलत्यवगवचे िवस्त्र ्पि केल.े कवयवाचव एकशनिय 

(Determination) यवचे िहत्र् येथे िहत्र् ्पि होते. 

(िरीरधवरी) िनषु्ट्यवलव किवाचव सांपिुापिे त्यवग करिे केर्ळ 

अिक्य असते. पि फलत्यवगवचे िवस्त्र आचरि करुन किा 

करिवरव त्यवगी ठरतो.  

 



त्यवगी सत्र्सिवशर्िो िेधवर्ी शछन्सनसांियः।(१८-१०) 

न शह दहेभतृव िक्यां त्यकु्तां  किवाशि अिेर्षतः। 

यः त ुकिाफलां त्यवगी स त्यवगी अशभधीयते।।(१८-११) 

 

अथवात र्तािवनवत कवयवाचव एकशनिय िहत्र्वचव ठरतो. ज्यविळेु 

शर्श्ववसवने िवगा चवलतो, शनषे्ठने कवया करतो. यव िवगवात 

सित्र्योगवने कवया करिे ह ेकवयाकौिल्य असते.  

 

सवर : 

नीशत(Moral) यव सांदभवात व्यर्हवरवत िवशब्दक भ्रि होत असतो. 

शनशककयतेलव त्यवगी ठरशर्िे म्हिजे शभकवर् यवलव सांन्सयवसी 

ठरशर्ण्यवसवरखे आह.े भगर्दगीतेत नीशत (Morality) यव 

सांदभवात ज्यव िब्दवांचव र्वपर केलव त्यवची जीर्नशर्कवसवतील 

सवधन यव सांदभवात शनशितपिे उपयकु्ततव ्पि केली आह.े 

भगर्दगीतव यवप्रिविे भ्रि दरु करीत आह.े  

 

****** 

 

(१८. ११):"य: त ुकिाफलत्यवगी स त्यवगी अशभधीयते" 



(Sacrifice :The source of Peace) 

 

भगर्तगीतव सखुी जीर्नवसवठी श्थतप्रज्ञ, योग(दःुखवन्सत) र् 

शर्कवसवसवठी किवाचे िहत्र् highlight करते. किा कि न र्वटतव 

ते सहज घडवरे् यव अनरु्षांगवने किवाचे अकिवात पररर्तान 

होण्यवसवठी "ज्ञवनकिासांन्सयवसयोग" यवतनु ज्ञवनवद्ववरे किासांन्सयवस ह े

प्रबोधन आह.े  

 

एकीकडे किवाचे िहत्र् र् दसुरीकडे (सखुवसवठी ) श्थतप्रज्ञ 

अर््थव सवध्य करिे यव प्रशियेत (किा) सांन्सयवस, त्यवग, अनवसक्त 

ह ेिब्द आलेले आहते. यव िब्दवांची सांदभवासह शनशित व्यवख्यवही 

भगर्तगीतेने केलेली आह.े यवद्ववरव शर्कवसप्रशियेतील "किा ह े

सवधन" यव सांदभवात सांन्सयवस vs अनवसशक्त, सांन्सयवस vs त्यवग 

यवांतील Confusion दरु केलेले आह.े  

 

*किा कवम्य आहते म्हिनु किवाचव त्यवग करिे यवलव कवांही 

सांन्सयवस सांबोधतवत.  

 

* सांन्सयवस vs अनवसक्त 



जीर्नवतील अडचिी, प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी किा आर्श्यक 

असते. किा टवळले तरी इच्छव असल्यविळेु शचांतव, भय शर्चशलत 

करते. यविळेु किा टवळिे शिर्थयवचवर ठरतो. म्हिनु िनवर्र(इच्छव 

इ. ) शनयांत्ि करुन (आत्िर्ि) किवाद्ववरे शर्कवस सवधिे ह े

कवयाकौिल्य असते. श्रेष्ठ िनषु्ट्य(आत्ितिृ असलेलवही) 

आदिवासवठी किा करतो ती असक्त अर््थव असते.  

 

किेंशद्रयैः किायोगां असक्तः स शर्शिष्ट्यते।(३-७) 

त्िवत ्असक्तः सततां कवयां किा सिवचर।(३-१९) 

 

*सांन्सयवस vs त्यवग 

जीर्नशर्कवसवत किा आर्श्यक आह.े किवातील फलत्यवग यवलव 

भगर्तगीतेने "त्यवग" सांबोधले आह.े फलत्यवग यव िब्दवद्ववरे 

शनष्ट्कवि किवाचव बोध होतो.  

 

न शह दहेभतृवां िक्यां त्यकु्तां  किवाशि अिेर्षतः। 

य: त ुकिाफलत्यवगी स त्यवगी अशभधीयते।।(१८-११) 

 



ज्ञवन, ध्यवन यव सर्वात फलत्यवग श्रेष्ठ आहे. यवद्ववरव अनांत िवांशतचव 

लवभ होतो.  

श्रेयो शह ज्ञवनि ्अभ्यवसवत ्ज्ञवनवत ्ध्यवनि ्शर्शिष्ट्यते। 

ध्यवनवत ्किाफलत्यवगः त्यवगवत ्िवांशतां अनांतरि ्।।(१२-१२) 

 

व्यवर्हवररक बोध: जीर्न आह ेतर किा घडिवरच. दःुखही 

येिवर!जीर्नवतील प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठीच किा आर्श्यक असते. 

कवयारत रवहुनही(किा करुनही) अकिा जवििे, सखु अनभुर्िे 

यवचे सिग्र िवस्त्र म्हिजचे भगर्तगीतव.  

* ****** 

(१८-११)शर्र्षय ७६३ : 

न शह दहेभतृवां िक्यां ... vs. न शर्िचु्यशन्सत दिेुधव ...  

(जीर्नवचे र्व्तर् र् Wisdom vs. Stupidity) 

 

 

जीर्नवत किा घडिे ह े्र्वभवशर्क आह ेतर दःुखी होिे ही भवर्नव 

्र्वभवशर्क असली तरी यवतील िहविपिव र् िखुापिव 

(Wisdom & Stupidity) भगर्दगीतव ्पि करीत आहे. यवच 



आधवरवर्र श्रीकृष्ट्िवने अजुानवलव त्यवच्यव जीर्नवचे र्व्तर् 

श्र्कवरण्यवस भवग पवडले.  

 

जीर्नवचे (्र्वभवशर्क) र्व्तर् : 

िनषु्ट्यवलव सखु हरे्, दःुख नको असते. ह े्र्वभवशर्क आह.े 

यदु्धिेत्वर्र दःुखी िवलेलव अजुान आपले दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध 

न करण्यवचव शनिाय घेतो. आपली भशूिकव धिवाची आह ेअसे 

Judgemental भवष्ट्य करतो. यवप्रिविे िोकिग्न असलेल्यव र् 

शनशककयतेलव धिा सांबोधिवर् यव अजुानवच्यव भशूिकेर्र श्रीकृष्ट्ि 

प्रशतशियव व्यक्त करतवत: 

"ज्यव िनषु्ट्यवची गिनव श्रेष्ठ, िहवण्यव लोकवांत होते, त्यवलव असे 

क्लैब्य अिोभशनय आह.े " 

यवर्र अजुान ्र्तःचे र्व्तर् श्र्कवर करतो, ्र्तःलव 

प्रविवशिकपिवने व्यक्त करतो.  

ज्यवांची हवरवने पजुव करवर्ी अिव जेष्ठ, श्रेष्ठवांनव िवरुन रवज्य 

शिळशर्िे म्हिजे रक्तवने िवखलेले शसांहवसन शिळशर्िे होईल. 

यवपेिव शभिव िवगनु उदरशनर्वाह करिे श्रेय्कर ठरेल.  

१. यव श्थशतत कोित्यव पिवचव शर्जय होिे श्रेय्कर आह ेहचे 

कळत नवही. असे असले तरी ज्यवांनव िवरुन शर्जय शिळर्वयचव 

नवही तेच आिच्यवसिोर उभ ेठवकले आहते.  



२. यव शर्चवरवने िविी बशुद्ध भ्रिवत सवपडलेली आह.े अिव 

श्थशतत यदु्ध करिे िवझ्यवसवठी श्रेय्कर कसे ह ेआपि सवांगवरे्. 

कवरि ह ेयदु्ध शजांकुन दरे्वचे रवज्यही शिळवले तरी िविव िोक 

कसव नि होईल ह ेकळेनवसे िवले आहे.  

 

िहविपि र् िखुातव : 

 

दहेधवरीलव (िनषु्ट्यवलव) किा पिुापिे सोडिे अिक्य असते. किा 

िनषु्ट्यजीर्नवचव अपररहवया भवग आह.े शनष्ट्कवि किवाचे कौिल्य 

सवध्य करिवरव (फलत्यवग करिवरव) िहविव ठरतो. त्यवलवच 

त्यवगी म्हटले आह.े  

 

न शह दहेभतृवां िक्यां त्यकु्तां  किवाशि अिेर्षतः। 

यः त ुकिाफलत्यवगी स त्यवगी अशभधीयते।।(१८-११) 

 

"किा" ह ेप्रकृशतकवया आह.े ते अपररहवया असले तरी शनष्ट्कवि किा 

िहविपि असते. दसुरीकडे जे आळस (शनशककयतव), भय, 

दःुख(शर्र्षवद), शचांतव, दपा सोडत नवही, त्यवांनव भगर्दगीतव िखुा 

(दिेुधव) ठरशर्ते.  



 

ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर् च। 

न शर्िचु्यशन्सत दिेुधव धशृतः सव पवथा तविसी।।(१८-३५) 

 

अजुान दःुखिशुक्तसवठी Judgemental thinking चव र्वपर 

करतो. हव जीर्नवचव Comfort zone ठरतो. यवच जगण्यवची 

सांर्य केली तर िनषु्ट्य आपल्यवच जीर्नवचे र्व्तर् श्र्कवरीत 

नवही र् जीर्नवच्यव शर्कवसवपवसनु र्ांशचत रवहतो. िनषु्ट्यवलव यवच 

Comfort zone िधनु बवहरे शनघण्यवचव सांदिे भगर्दगीतव दतेे.  

 

"The comfort zone is the great enemy to creativity; 

moving beyond it necessitates intuition, which in 

turn configures new perspectives and conquers 

fears. " 

-Dan Stevens 

 

 ********** 

  



(१८-१२) 

******************** 

अशनिां इिां शिश्रां च शत्शर्धां किािव फलि ्। 

भर्शत अत्यवशगनवां पे्रत्य न त ुसांन्सयवशसनवां क्र्शचत ्। 

******************** 

 

(१८-१२) : 

"अशनिां इिां शिश्रां च शत्शर्ध किािव फलि ्" 

(Breaking Karmic Trap) 

 

भगर्दगीतेत "त्यवग" हव िब्द Detachment िवस्त्रवतील 

किाफलत्यवग यव अथवाने र्वपरलेलव आह.े Attached (सकवि) 

म्हिजे अत्यवगी र् Detached म्हिजे त्यवगी अिी बांधन-िोि 

िवस्त्रवतील पररभवर्षव आह.े  

 

अत्यवगी म्हिजे सकवि कवयारत असलेलव यवलव किाफल बांधनवत 

टवकतवत. ह ेकिाफल अनकुुल(इि), प्रशतकुल (अशनि) र् शिश्र 

असे तीन प्रकवरचे असते. अनकुुल फलवची आसशक्त(रवग) असते 



तर प्रशतकुल फलवचव दे्वर्ष असतो. यवप्रिविे रवगद्वेर्षवद्ववरे किाफल 

बांधनवत टवकतवत. हवच कवशिाक Trap असतो.  

 

अशनिां इिां शिश्रां च शत्शर्धां किािव फलि ्। 

भर्शत अत्यवशगनवां पे्रत्य न त ुसांन्सयवशसनवां क्र्शचत ्।(१८-१२) 

 

किासांन्सयवस सवध्य केलेल्यवलव (त्यवगी) किाफल बद्ध करीत नवही. 

हचे ज्ञवन कवशिाक trap िधनु िशुक्तसवठी उपयकु्त ठरते. यवउलट 

सकवि कवयारत असलेलव ्र्तःच Trap तयवर करतो.  

 

"Man is the only kind of varmint sets his own trap, 

baits it, then steps in it. " 

-John Steinbeck(Noble prize winner) 

 

 ******** 

  



(१८-१३) 

******************** 

प्चैशतशन िहवबवहो कवरिवशन शनबोध िे। 

सवांख्ये कृतवन्सते प्रोक्तवशन शसद्धये सर्ाकिािवि।्। 

******************** 

 

(१८-१३): 

"प्चैतवशन िहवबवहो कवरिवशन शनबोध िे" 

(दरै्वची शनशित व्यवख्यव) 

 

यव सशृित किा घडत असतवत. िनषु्ट्य जे किा करतो, त्यवची पवच 

कवरिे असतवत. १. ्थळ २. कतवा ३. किवाची(शर्शर्ध इांशद्रय) 

सवधन.े ४. घडिवर् यव शर्शर्ध शियव(चेिव) र् ५. दरै् म्हटले आह.े  

 

प्चैशतशन िहवबवहो कवरिवशन शनबोध िे। 

सवांख्ये कृतवन्सते प्रोक्तवशन शसद्धये सर्ाकिािवि।्। 

अशधष्ठवनां तथव कतवा करिां च पथृक् शर्धि ्। 

शर्शर्धवि पथृक् चिेव दरै् चरै् अत् प्चिि ्।।(१८-१४) 

 



यवतील दरै्वचव सांबांध ईश्वरविी आह.े  

सिवजवत िनषु्ट्यवचे निीब, Destiny यव अथवाने दरै् यव िब्दवची 

ओळख िनषु्ट्य जवितो. तर येथे किवाचे कवरि अिी ओळख 

शदलेली आह.े यवच सांदभवात ईश्वरवलव अशधदरै् म्हटले 

आह(ेपरुुर्षि अशधदरै्ति ्). यवच ईश्वरवचव अांि हृदयी असतो. यव 

अथवाने िनषु्ट्यवच्यव सांदभवात "दरै्"(Supreme) म्हटले आह.े 

अथवात "ईश्वरवने शनयोशजत केलेले िनषु्ट्यवसवठी कवया " यव अथवाने 

"दरै्" यवची व्यवख्यव िनषु्ट्यवची Destiny यव सांदभवात ्पि होते.  

 

सिवजवत दरै् यव सांदभवात जे ईश्वरवलव िवन्सय ते घडते असेही 

म्हटल्यव जवते. भगर्दगीततेील ईश्वरवच्यव शर्श्वरुप दिानवत यवच 

दरै्वची ओळख अजुानवलव श्रीकृष्ट्ि करुन दते आह.े ईश्वरवचे 

(अध्यि यव भशूिकेतील) शर्श्ववसवठी शनयोशजलेले Design र् 

िनषु्ट्यवची Destiny यव सांदभवात म्हटले आह,े  

ियव एरै्ते शनहतवः परू्ािेर् 

शनशित्तिवत्ां भर्सव्यसवशचन ्।(११-३३) 

 

अथवात तझु्यव हवतनु जे घडवयचे आह ेते िी आधीच केलेले आह.े 

त ुशनशित्तिवत् हो.  

 



रविवयिवत यव श्थशतलव ईश्वरगशत सांबोधले आह.े यव 

ईश्वरगशतनसुवर श्रीरविवलव र्नर्वस होतो पि सिवजवत "फल" यव 

सांदभवात दरै्वची ओळख जवितवत. पि ईश्वरवने शनयोशजलेले 

शर्िेर्ष किा यव सांदभवात ही ईश्वरगशत असते.  

 

और करै अपरवध ुकोउ और पवर् फल भोग।ु 

अशत शबशचत् भगर्ांत गशत को जग जवनै जोग।ु।(अयोध्यवकवांड ७०) 

 

िभु-अिभु किवानसुवर ईश्वर हृदयी शर्चवर करुन फळ दतेो. जसे 

किा करतो तसे फळ पवर्तो. अिी सिवजवतील नीशत िनषु्ट्य 

जवितो. पि येथे यव शर्पररत श्थशत आह.े अपरवधी दसुरवच, फळ 

पवर्िवरव दसुरवच!ही ईश्वरवची गशत(लीलव) शर्शचत् आहे. जी 

सविवन्सय िनषु्ट्य जवित नवही. ही गशत श्रेष्ठ िनषु्ट्य जवितो. म्हिनु 

र्नर्वसवच्यव घटनेलव श्रीरवि ्र्तःची धिागशत (्र्धिा)जविनु 

ईश्वरगशत यव सांदभवात ्र्तःलव "िहवन कवयवाची सांशध"(जहवां सब 

भवांशत िोर बड कवज)ू सांबोधतवत.  

 

धरि धरुीन धरि गशत जवशन। 

कहउे िवत ुसन अशत िदृ ुबवनी।शपतवां दीन्सह िोह ेकवनन रवज।ू 

जहवां सब भवांशत िोर बड कवज।ू 



 

 

यवचवच अथा "दरै् "िब्दवचे सिवजवत शर्शर्ध सांदिे जवत असले 

तरी ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे आपले शनयतकवया ईश्वरवने शनयोशजत 

केलेले कवया जविनु त्यवलवच (भशक्तद्ववरव) सिशपात करतवत.  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

"The man who has submitted his will and purposes 

entirely to God, carries God with him in all his 

works and in all circumstances. " 

Meister Eckhart  

 

 ******** 

  

  



(१८-१४) 

************************* 

अशधष्ठवनां तथव कतवा करिां च पथृग ्शर्धि ्। 

शर्शर्धवि पथृक् चिेव दरै्ां चरै् अत् पांचिि।्। 

************************* 

 

(१८-१४):  

"शर्शर्धवि पथृक् चेिव दरै्ां चैर् अत् पांचिि"् 

 

भगर्तगीतव अजुानवच्यव र्तािवनवशर्र्षयी बोलत आह.े र् जीर्नवत 

र्तािवन िहत्र्वचव असतो हव बोध होतो. िनषु्ट्यवलव जे जीर्न 

शिळवले आह,े त्यवची सांपिुा ओळख भगर्तगीतव दते आह.े यवच 

सांदभवात िनषु्ट्यवचे िरीरयांत् र् त्यवतील िनोशर्ज्ञवन, र्तािवनवतील 

अश्तत्र्, जीर्निवगा यवांचव पररचय दते आह.े र् यव जीर्नवचव बांध ु

व्हव, ित् ुबन ुनकव हव सांदिे दते आह.े आत्िर्ि अर््थेत शित्, 

बांध ुअसतो, तर िनोर्ि अर््थेत ्र्तःचवच ित् ुठरतो.  

आत्िैर् शह आत्िनो बांधःु आत्िैर् ररपःु आत्िनः।(६-५) 

 



प्रत्येक व्यशक्त प्रकृशतनसुवर(्र्भवर्शनयत) कवयारत असतो. यवच 

प्रकृशतनसुवर जगत असतवांनव अजुान दःुखी होतो. तो द्वांद्वर्ि होतो. 

ही िनोर्ि अर््थव ठरते म्हिनु भगर्तगीतव येथेच सवर्ध करते.  

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगद्वेर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

जीर्नवत किा घडते. (द्वांद्वर्ि अस ल्यविळेु)कुिी कित जगत 

असतो र् नकवरवत्िक िवनशसकतेने (Depressive realism) 

जगतो, कुिी उत्सवहवने उजवायकु्त (Energetic) र् सकवरवत्िक 

िवनशसकतेन(ेGoing ahead) जगतो.  

 

"What’s shocking is that when asked to make 

predictions, depressed people are more accurate than 

optimists. It’s called “depressive realism. ” The 

world can be a harsh place. Optimists lie to 

themselves. But if we all stop believing anything 

can change, nothing ever will. We need a bit of 

fantasy to keep us going. " 

Eric Barker,  

 



दरै्बोध (सकवरवत्िक र् नकवरवत्िक): 

किा घडण्यवस पांचकवरिवपैकी "दरै्" ह ेएक कवरि असत.े  

 

अशधष्ठवनां तथव कतवा करिां च पथृग ्शर्धि ्। 

शर्शर्धवि पथृक् चिेव दरै्ां चरै् अत् पांचिि।्।(१८-१४) 

 

सविवन्सयतः लोक "दरै् " यव िब्दवचव निीब यव अथवाने बोध 

करतवत. जसव बोध असतो, तिी किा करण्यवची िवनशसकतव 

बनते. "दरेे हरर खवटल्यवर्री" असव बोध केलव तर त्यवलव 

दरै्र्वदी, अांधश्रद्धवळु सांबोधण्यवत यतेे. दरै् यव सांदभवात ही 

नकवरवत्िक भशूिकव ठरते. (Depressive realism).  

भगर्तगीतेत "दरै्" यव िब्दवचव सांबांध "अशधदरै्"(परुुर्षि 

अशधदरै्ति ्/८-४)(Supreme) यव भशूिकेतील अव्यक्त, िवश्वत 

ईश्वरविी असतो. यव अथवाने दरै् Destiny ठरते. अजुानवच्यव 

Destiny चे दिान शर्श्वरुपदिानवतनु होते. येथे िनषु्ट्य सकवरवत्िक 

असतो.  

"त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र्" 

यवच Destiny सांदभवात पढेु म्हटले,  

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 



शनरै्रः स भतुेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

शनर्ड: 

प्रकृशतलव र्ि रवहुन िनषु्ट्य जगतच असतो. कवयारत असलव शकां र्व 

नसलव तरी अिवांशत, कि (अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु)यवच 

प्रकृशतर्ि अर््थेिळेु अनभुर्त असतो. म्हिनु जगत ्चवलक 

ईश्वरवलव िरि रवहुन जगिे, िवश्वत िहविवगवार्र जगिे र् िवांशत 

अनभुर्िे ही शनर्ड ्र्तःची असते.  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशत ्त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न ्भवरत ्। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशतां ्थवनां प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(१८-६२) 

* ******* 

  

  



(१८-१५) 

************************* 

िरीर र्वक् िनोशभः यत ्किा प्रवरभते नरः। 

न्सयवय्यां शर्पररतां र्व प्चैते त्य हतेर्ः।। 

************************* 

 

१८. १५ : 

"न्सयवय्यां शर्पररतां र्व प्चैते त्य हतेर्ः" 

(दरै् vs. अशधकवर) 

 

"We live in a fantasy world, a world of illusion. The 

great task in life is to find reality. " 

Iris Murdoch  

 

सांपिुा शर्श्व कवयारत असते. कवया चवांगले असो शक र्वईट, ते 

घडण्यवस पवांच तत्र् कवरि असते.  

अशधष्ठवन तथव कतवा करिां च पथृक् शर्धि ्। 

शर्शर्धवि पथृक् चिेव दरै् च एर् अत् प्चिि ्।।(१८-१४) 

िरीर र्व िनोशभः यत ्किा प्रवरभते नरः। 



न्सयवय्यां शर्पररतां र्व प्चैते त्य हतेर्ः।।(१८-१५) 

 

्थळ, कतवा, शर्शर्ध इांशद्रय(Instrument), करवर्यवचे कवया, दरै् 

अिव पवांच तत्र्वचव उल्लेख आह.े यवत "दरै्" िब्द आलेलव 

आह.े  

 

व्यर्हवरवत दरै् िब्द नशिब, Luck, Fortune, Destiny यव 

अथवाने ओळखत असतो. अथवात िनषु्ट्यवची ियवादव दिाशर्त 

असते. भगर्तगीतव िनषु्ट्यवलव जवगतृ करते, त्यवची ओळख दतेे, 

त्यवचे अशधकवर दिाशर्ते.  

 

भगर्तगीतेत अशधदरै् हव िब्द ईश्वर (परुुर्षि अशधदरै्ति ्) यव 

अथवाने आलेलव आह.े यवच सांदभवात दरै् यव िब्दवचे प्रयोजन 

आह.े दरै् म्हिजे दरै्त र् अशधदरै् म्हिजे दरे्तवांचव प्रिखु ठरतो. 

दरै्वलव नशिब म्हटले तर अशधदरै् नशिब शलशहिवरव Designer 

असव अथा होतो.  

 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन ्।(२-४७) 

 



यवांत किा करिे हव िनषु्ट्यवचव अशधकवर (प्रयत्नअशधकवर) तर 

फलप्रवशि ईश्वरवचे(Designer) िेत् जविले तर ्र्तःच्यव किवाचे 

प्रयोजन ही Destiny (What God want me to do) ठरत.े 

अजुानवच्यव यवच Destiny चे दिान शर्श्वरुपवतनु शदले.  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सङ्कगर्शजातः। 

शनरे्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि एशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

अथवात ्र्तःचे व्यर्हवरकवया आध्यवशत्िशककरिविळेु ईश्वरवचे 

कवया जवितो. यवप्रिविे भगर्तगीतेत आध्यवशत्िशककरि हव शर्र्षय 

आलेलव आह.े  

 

Spiritualization 

* शनशककयतेचे सशियतते Transformation होते.  

*चवांगलेपिवचे आध्यवशत्िशककरि म्हिजे चवांगल्यवचे सििीकरि 

आह.े  

*िनोदबुालतेलव श्थतप्रज्ञ अर््थेत transform करण्यवसवठी 

सवधनेचे ज्ञवन.  

*दःुखी अर््थेचे सखुी(दःुखवन्सत) अर््थेत Transformation.  



*िनोर्ि श्थशतचे आध्यवशत्िशककरि म्हिजे आत्िर्ि असिे.  

*जीर्निवगवाचे आध्यवशत्िशककरि: 

अध्यवत्ि हव िब्दच ्र्तःची जवगशृत, ्र्तः कवय करवर्े यवची 

जवगशृत आह.े  

अध्यवत्ि म्हिजे आत्ििशुद्ध अथवात गिुवतीतकडे प्रर्वस, 

(आत्िर्ि असिे). िनषु्ट्यवचव आत्िव र् परि आत्िव जोडिवरव 

हव िहविवगा(अितृत्र्वय कल्पते) हव िहविवगा ठरतो. यव िवगवार्र 

प्रर्वस होिे ही Spiritual journey.  

 

*व्यर्हवरकवयवाचे आध्यवशत्िशककरि म्हिजे सकवि कवया 

शनष्ट्कवि कवयवात बदलशर्िे, द्वांद्ववलव शनद्वांद्ववत(कवयवाचव एकशनिय) 

बदलशर्िे.  

* धिवाचे आध्यवशत्िशककरि: 

१. धिा-अधिा हव tie सोडशर्ण्यवसवठी "्र्धिा" 

२. सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यः िोक्ष्यशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

अथवात धिवात पवपपणु्य ही सांकल्पनव आह.े चवांगलेकवया पणु्यकिा 

असते. चवांगलेपिवचे आध्यवशत्िशककरि यव सांदभवात िोि अथवात 



र्तािवनवत ्र्वतांत्र्य (बांधनिशुक्त) ही सांकल्पनव द्वांद्विशुक्त, 

अडथळविशुक्त यव सांदभवात आह.े  

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररतशन्सथनौ।(३-३४) 

 

सवर : 

 

ज्ञवनप्रवशि, Motivation िनषु्ट्यवच्यव सििीकरिवसवठी असते. तर 

सिवज सवु्यर्श्थत सांचशलत व्हवर्व म्हिनु जगवत धिा आलेत.  

 

दबुालतव, दःुख, अडथळे िनषु्ट्यवच्यव अज्ञवनविळेु असते. यव 

अज्ञवनवची ओळख भगर्तगीतव दते आह.े धिा-अधिवातील 

गोंधळ दरु करण्यवसवठी आध्यवशत्िशककरि हव भगर्तगीतेचव 

शर्र्षय आह.े भगर्तगीततेील आध्यवशत्िशककरि 

सििीकरिवसवठी आह,े अज्ञवनिशुक्तसवठी आह,े दःुखिशुक्तसवठी 

आह.े  

*ज्ञवन 

ज्ञवनसश्छन्सनसांियि ् 

 

*सििीकरिवसवठी किा 



योगः किास ुकौिलि ् 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगांयोग सांशज्ञति ्।(६-२३) 

 

Never lose an opportunity of seeing anything 

beautiful, for beauty is God's handwriting.  

Ralph Waldo Emerson 

 

भरोसव ह ैखदुवपर तो खदुव र्ही शलखेगव जो नशसबिे ह।ै 

भरोसव ह ैखदुपर तो खदुव र्ही शलखेगव जो तिु चवहते हो। 

 ******** 

  



(१८-१६) 

********************** 

 ततै्र्ां सशत कतवारां आत्िवनां केर्लां त ुयः। 

पश्यशत अकृतबशुद्धत्र्वन ्न स पश्यशत दिुाशत।। 

********************** 

(१८-१६) : 

"पश्यशत अकृतबशुद्धत्र्वन ्न स पश्यशत दिुाशत। 

य्य न अहांकृतो भवर्ो बशुद्धःय्य न शलप्यते" 

(बशुद्धनवि vs. श्थतप्रज्ञ ) 

 

व्यर्हवरवत किा घडत असतवत. िनषु्ट्यवलव इच्छव असतवत र् 

इच्छवपशुतासवठी िनषु्ट्य किा करतो. किा घडण्यवचे ह ेसविवन्सय 

logic असते.  

किवाचव शनिय होिे, ध्येय ठरिे यविळेु शनशितपिे किा घडत 

असतवत. चांचलतेिळेु शनिय होत नवही. केर्ळ इच्छवशचांतनविळेु 

आसशक्त र् आसशक्तिळेु कवि उत्पन्सन होतो. यविळेु शचांतव, िोध र् 

यविळेु बशुद्धनवि होतो.  

जीर्नवचे सखुदःुख यव सांदभवात बशुद्धची भशूिकव जवििे हव 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े किा घडण्यवच्यव प्रशियेत जसे 



feeding होते तसे output असते. Tension, Stress यवचे 

कवरि किा घडण्यवच्यव प्रशियेतील बशुद्धच्यव भशूिकेलव(श्थर, 

यकु्त, योग्थ अर््थव, ) न जवििे.  

 

दरेुि ह्र्रां किा बशुद्धयोगवत ्धन्जय। 

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।।(२-४९) 

 

जसे किा करतो, तसे किाबांधन असते. अथवात किाफलवने बद्ध 

होतो. पि भगर्दगीतव यव किाबांधनवतनु िशुक्तचे िवस्त्र सवांगते. 

बांधन-िोि ह ेभगर्दगीतेचे िवस्त्र आह.े यव सांदभवात किाबांधन र् 

बांधनिशुक्त यवचे िहत्र् आह.े यवचसवठी बशुद्धची भशूिकव जवििे 

िहत्र्वचे ठरते.  

िवनसिवस्त्रवचव आधवर Functioning of mind faculties 

असते. िन, बशुद्ध, शचत्त र् अहांकवर mind faculties आहते. 

बशुद्धची श्थर अर््थव यवसवठी आत्िर्ि अर््थव/Higher 

consciousness यवचे िहत्र् भगर्दगीतव ्पि करते. िरीरयांत्वत 

इांशद्रयवपशलकडे िन, िनवपशलकडे बशुद्ध, बशुद्धपशलकडे आत्िव र् 

आत्िव पशलकडे परि आत्िव असतो. अिी जेष्ठतव जविनु 

इच्छोिळेु शनिवाि होिवरव कवि ित् ुजवििे.  

एर्ां बदेु्धः परां बदुध््र्व सां्तभ्य आत्िवनि ्आत्िनः। 



जशह ित् ुिहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्।(३-४३) 

 केर्ळ इच्छवशचांतन बशुद्धनविवचे कवरि ठरते. यवांत बशुद्ध शर्चशलत 

होते. म्हिनु आत्िर्ि अर््थव/Higher consciousness यव 

सांदभवात किा घडण्यवच्यव प्रशियेतील बशुद्धची श्थर अर््थव 

जविनु घिेे र् बशुद्धर्रील सां्कवर यव सांदभवात "यकु्त" होि े

िहत्र्वचे असते.  

किा घडण्यवच्यव प्रशियेत अज्ञवनविळेु किाबांधन असते र् ज्ञवनविळेु 

बांधनिकु्त होतो. बशुद्धर्रील सां्कवर यव सांदभवात "अकृत ्बशुद्ध र् 

अहांकृत भवर्रशहत बशुद्ध " यव िब्दवचव उल्लेख येथे आलेलव 

आह.े  

 

ततै्र् सशत कतवारां आत्िवनां केर्लां त ुयः। 

पश्यशत अकृतबशुद्धत्र्वन ्न स पश्यशत दिुाशत।।(१८-१६) 

य्य न अहांकृतो भवर्ो बशुद्धःय्य न शलप्यते। 

हत्र्वशप स इिवां लोकवन ्न हशन्सत न शनबध्यते।।(१८-१७) 

 ******** 

  



 (१८-१७) 

************************* 

य्य न अहांकृतो भवर्ो बशुद्धः य्य न शलप्यते। 

हत्र्वशप स इिवन ्लोकवन ्न हशन्सत न शनबध्यते।। 

************************* 

 

(१८-१७)/१ : 

"य्य न अहांकृतो भवर्ो बशुद्धः य्य न शलप्यते" 

 (अहांकवर Vs ज्ञवन) 

 

सिवजवत अहांकवर यव िब्दवशर्र्षयी बरवच सिज-गैरसिज असतो. 

अहांकवर हव िवनसिवस्त्रवचव शर्र्षय असलव तरी  

हव गैरसिज भगर्तगीतेने सोप्यव भवरे्षत(अहांकवर vs ज्ञवन) दरु 

केलव आह.े  

 

िवनसिवस्त्रवत सवतत्यवने अभ्यवस होत असतो. र्तािवनवतील 

सिवजबवांधिीच्यव िहत्र्वच्यव िेत्वत यव िवस्त्रवचव उपयोग प्रवचीन 

कवळवपवसनु होत आह.े Depression सवरखे रोग दःुख, 



नकवरवत्िकतव, भय यवांच्यव अशतरेकविळेु उद्भर्त असतवत. 

दःुखवचे कवरि िोधनु उपचवर होत असतो.  

 

भगर्तगीतव Mental wellnessचे ज्ञवन सवांगते. अहांकवर Mind 

faculty आह.े (िन, बशुद्ध, शचत्त, अहांकवर Conscious 

faculties आहते. )अहांकवर Defensive mechanism चे 

functioning करते. ह ेसर्ा automatic होते.  

 

जोर्र िनषु्ट्यजीर्न असते, तोर्र अहांकवर यवचेिी गवांठ असते. हव 

अहांकवर िनषु्ट्यवलव ्र्वथी करतो, दःुखी करतो, र् यव 

अहांकवरविळेुच िनषु्ट्य ्र्तःच्यव अज्ञवनवलव ज्ञवन दिार्तो. जेंव्हव 

अजुान अज्ञवनवलव ज्ञवन दिार्तो, भगर्तगीतव सवांगते, What is 

knowledge to life?(ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि)्ज्ञवनविळेु 

आत्िशर्श्ववस असतो.  

 

अल्बटा आई ांन्स्टवईन केर्ळ िवस्त्रज्ञ नव्हते, तर दविाशनक तत्र्ज्ञ 

पि होते. एक भवशगलव िनु्सय बरोबर अनांत यव गशिती सतु्वच्यव 

आधवरवर्र एक भवशगलव ज्ञवन बरोबर अहांकवर यव सतु्वची ओळख 

आई ांन्स्टवईनने शदली. यव सतु्वनसुवर शजतके ज्ञवन किी शततकव 

अहांकवर जव्त ह ेगशिती सतु् बनते. यवतील ज्ञवन हव िब्द 



गिुवत्िक आह.े िवळव, कॉलेजिधील ज्ञवन सांख्यवत्िक 

(Informatory knowledge) असते. तर िनषु्ट्य यव जगवत कसव 

interact करतो, यवचव सांबांध ज्यव ज्ञवनविी येतो, ते गिुवत्िक ज्ञवन 

असते.  

 

सिवजवत व्यर्हवर असतो. चवांगले-र्वईट, योग्य-अयोग्य असे भेद 

आपि ऐकत असतो. भगर्तगीतेत ज्ञवनी-अज्ञवनी हव भेद 

र्वपरलेलव आह.े अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य आपलव दोर्ष, अज्ञवन कबलु 

न करतव, िी योग्य आह ेअसे सिजनु, आपली भशूिकव योग्य आह े

ह ेशसद्ध करण्यवसवठी (सांख्यवत्िक)ज्ञवन र्वपरतो. यवच कवरिविळेु 

अजुानवचे अज्ञवन उघड िवले.  

 

अजुानवलव आपल्यव िवगवात सांिय आलव, पि यवची कबलुी न 

दतेव तो जी भशूिकव घेतो, ती आदिा भशूिकव आह,े ह ेशसद्ध 

करण्यवचव प्रयत्न करतो. सिवजवत असेच भवष्ट्य चवलत असते. 

म्हिनु असे भवष्ट्य Argumentचव िदु्दव नसतो. म्हिनु त्यव 

भवष्ट्यविवगील भशूिकेचे (Intention) खरे ्र्रुप श्रीकृष्ट्िवने उघड 

केले. यव भशुिकेचे कवरि अहांकवर असतो.  

 

Knowledge is not a domain of ego.  



Knowledge is domain of calm devotional Soul. 

(सत्र्वत ्सांजवयते ज्ञवनां) 

 

Your ego is the mask you wear, the false image you 

have of yourself and your labels and position in 

society. Your Soul is the true you, the you behind 

the mask and labels, your spirit and essence.  

 

जसव एखवदव िनषु्ट्य जन्सिवने आांधळव असतो, यवत त्यवचव दोर्ष 

नसतो, तसेच अहांकवरवचव आश्रय अज्ञवनवचे कवरि असते. म्हिनु 

यवच अज्ञवनवची भगर्तगीतव ओळख करुन दतेे र् जीर्नवांत 

ज्ञवनवचव आश्रय यवर्र भवष्ट्य होते. ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव िुळ स्त्रोत 

आह ेह ेज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पष्ठ होते. अहांकवर फक्त Selfिी सांबांधीत 

आह,े तर ईश्वर जगवतील एकत्र् यवचेिी सांबांशधत आह.े हवच 

आधवर शर्कवसवचव िवगा(अितृत्र्वय कल्पत)े ठरर्ीत असते.  

 

य्य न अहांकृतो भवर्ो बशुद्धः य्य न शलप्यते। 

हत्र्वशप स इिवन ्लोकवन ्न हशन्सत न शनबध्यते।।(१८-१७) 

 



अहांकवरविळेुच कवळजी, भय, दःुख असते(Negative 

emotions) अथवात Pain attachment(Negative 

emotions) असते. तर आत्िशर्श्ववस (्र्तः ्र्तःचव बांध ु)Self 

respect (Positive emotion) असतो. ज्ञवनविळेु आत्िशर्श्ववस 

येतो. ज्ञवनविळेु द्वन्सद्विकु्त होतो.  

 

"The ego is the problem; that's why you cannot 

know yourself. The ego gives you certain false 

images of yourself, and if you carry those images 

for a long time, you become afraid. God is not 

hidden, only your eyes are closed. Open your eyes! 

The moment you put the ego aside, the curtain 

disappears. " 

 

िनषु्ट्यवलव जीर्नयवत्ेत शर्कवस करण्यवसवठी किा सवधन 

शिळवलेले आह.े किा हव त्यवचव अशधकवर आह.े किवाचे ज्ञवनवत 

शर्शलशनकरि हव जीर्नशर्कवसवचव(तिसो िव ज्योशतगािय) हते ु

िनषु्ट्यवची ज्ञवनी भशूिकव होण्यवस िवगादिान करते. यवचसवठी 

िेर्टी ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय शक( 

default) अहांकवरवचव आश्रय असे Option सवांशगतले.  



 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(९-३३) 

****** 

 

(१८-१७)/२ : 

"हत्र्वशप स इिवन ्लोकवन ्न हशन्सत न शनबध्यते" 

(Right Interpretation) 

 

िब्दवांतील गोंधळ िनषु्ट्यवलव सांभ्रिवत टवकते. अहांकवर र् 

आत्िशर्श्ववस यविध्ये असवच गोंधळ होतो. आत्िशर्श्ववस 

शर्कवसवलव पोर्षक असतो. अजुानवलव यदु्धिेत्वर्र सांिय शनिवाि 

होतो. त्यवलव िवगवार्र आत्िशर्श्ववस नसतो. ्र्तःच्यव intention 

लव ्र्वथी, लोभी असे lable लवर्तो (लोभविळेु ्र्जनवांनव 

िवरिे) र् त्यवलव guilty feel होते. हव गोंधळ अहांकवरविळेु 

होतो. यविळेु ्र्तः योग्य असनुही ्र्तःलव अयोग्य ठरशर्तो.  

 

Selfish र् Self interest यव िब्दवतील गोंधळ शिटशर्ण्यवसवठी 

सॅम्यअुल ्िवईल यव ्कवॅशॅटि तत्र्ज्ञवने Self help हव िब्द 

योशजलव. भगर्तगीतेने ्र्तः ्र्तःचव बांध ुव्हव, ित् ुबन ुनकव हव 



सांदिे शदलव. अथवात Self help सवठी "आत्िर्ि vs िनोर्ि" 

ही श्थशत जवििे िहत्र्वचे ठरते.  

 

िनषु्ट्यजीर्नवांत दःुखविी सविनव करण्यवचे िि येतवत. पि 

सखुवच्यव अपेिेने दःुख टवळत प्रर्वस करण्यवचव िनषु्ट्यवचव प्रयत्न 

असतो. हवच अजुानवचव प्रयत्न होतव. म्हिनु यदु्ध न करण्यवची 

शनर्ड करतो . अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु यव भशूिकेलव 

ज्ञवनी भशूिकव दिार्तो. अज्ञवनी भशूिकेलव ज्ञवनी ठरशर्तो. नेिकी 

ही चकु केल्यविळेु "ज्ञवन" (What is Knowlege!)challange 

होते.  

 

िनषु्ट्य ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी जे िब्द र्वपरतो, त्यव 

िब्दवलव ्र्तःच अथा दतेो. ह ेत्यवचे ्र्तःचे Interpretation 

असते. "Wisdom" यव सांदभवात ज्ञवनवची ओळख न िवल्यविळेु 

Informatory ज्ञवनवलवच अजुान ज्ञवन सिजतो. ज्ञवन यव 

सांदभवातील हवच भदे भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

अजुानवच्यव यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले. हव ज्ञवनवचव आश्रय 

नसनु अहांकवरवचव आश्रय असतो.  

 



य्य न अहांकृतो भवर्ो बशुद्धः य्य न शलप्यते। 

हत्र्वशप स इिवन ्लोकवन ्न हशन्सत न शनबध्यते।।(१८-१७) 

 

अथवात सांियविळेु, अहांकवरविळेु guilty feel होते. शर्श्ववसवसवठी 

ज्ञवन हरे् असते. म्हिनु ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी ईश्वरवचव 

आश्रय करण्यवचे िवस्त्र सवांशगतले. दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी ह े

िवस्त्र असते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

यवप्रिविे भगर्तगीतव Wisdom यव सांदभवातील ज्ञवन र् 

Informatory ज्ञवन यवांतील भेद ्पि करते.  

 

सखुवच्यव अपेिेने दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी Shortcut र्वपरिे . 

अज्ञवनवचव श्र्कवर न करतव अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे, यव प्रशियेत 

्र्तःचव भ्रि होतोच पि इतरवांचवही बशुद्धभेद होत असतो. यवच 

प्रर्शृत्तिळेु ्र्तःलव Mental Wellness चव अभवर्(अिवांती) 

असतो र् सिवजवत नकवरवत्िकतव पसरते. म्हिनु शर्द्ववन असलव 

तरी शनशककयतेचे सिथान करुन बशुद्धभेद करु नये हव सांदिे 

भगर्तगीतव दतेे.  



 न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि।् 

जोर्षयते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन यकु्तवः सिवचरन ्।।(३-२६) 

 

यवद्ववरे भगर्तगीतव ज्ञवनवचे सर्ाश्रेष्ठ असे िहत्र् सवांगनु ज्ञवन यव 

सांदभवातील गोंधळ शिटर्ते . किवाचे सिवजवतील िहत्र् ्पि 

करते.  

 ******** 

  



(१८-१८) 

************************* 

 ज्ञवनां जे्ञयां पररज्ञवतव शत्शर्धव किा चोदनव। 

करिां किा कतवा इशत शत्शर्धः किासांग्रहः।।  

************************* 

 

१८-१८ : 

"ज्ञवनां जे्ञयां पररज्ञवतव शत्शर्धः किाचोदनव " 

(Motivation : किवाची पे्ररिव) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत बौशद्धक िितव र् िवनशसक िितव यवांचव 

पर्परसांबांध भगर्दगीतेने ्पि केलव आह.े हवच सांबांध 

र्तािवनवतील Emotional quotient, Adverse quotient यव 

Terminology द्ववरव ्पि होतो.  

 

बौशद्धक िितव यव सांदभवात ज्ञवन िब्द आलेलव आह.े तर 

हृदयदौबाल्य (शर्चशलत होि)ेचांचलतव, िनोर्ि अर््थव ह ेिब्द 

िवनशसक सांदभवात आलेले आह.े  

 



१. बौशद्धक र् िवनशसक िितव यव दोहोंचव सांबांध 

आत्िशर्श्ववसविी असतो. म्हिनु यव दोहोंचव सिन्सर्य 

सवधण्यवसवठी "अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवाचे प्रयोजन आह.े  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यविळेु शनष्ट्कवि किवाचे प्रयोजन र् त्यवचे िहत्र् कळते.  

अथवात बौशद्धक िितव र् िवनशसक िितव यव दोहोंचव सांबांध 

किवािी असतो.  

 

२. Who drives the life ? 

जीर्नवत किा घडत असत.े यवच किवानसुवर िनषु्ट्यवचव शर्कवस 

होत असतो. त्यवची ओळख बनते. किा गरजेनसुवर घडते ही 

सिवजवत किवाची ओळख असते. Desire, need यवचव सांदभा 

घेर्नुच अजुान म्हितो, िलव कवांही नको!  

*जीर्नवचे ध्येय : 

ज्ञवनां जे्ञयां पररज्ञवतव शत्शर्धः किाचोदनव । 

करिां किा कतवा इशत शत्शर्धः किासांग्रहः।।(१८-१८) 



ज्ञेय म्हिजे ध्येय, जविण्यवच ेPurpose, object; र् पररज्ञवतव 

म्हिजे जवििवरव. यवप्रिविे भगर्दगीतव जीर्नवचे ध्येय (ज्ञेय, 

Purpose &Meaning ) सवांगते. यवच अांतगात ज्ञवन, किा, कतवा, 

बशुद्ध, धशृत, सखु यवची शनशित व्यवख्यव(सत mode) सवांगते.  

 

३. सखुदःुख, भय िवनशसक सांदभवात येतवत. अजुान दःुखविळेु 

शर्चशलत होतो. यव अर््थेत यदु्ध न करण्यवचव शनिाय घेतो. 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन सवांगतो. येथे 

अहांकवरवचव आश्रय असतो र् ही भशूिकव अज्ञवनी ठरते.  

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

* अहांकवरवचव आश्रय vs. ईश्वरवचव आश्रय 

ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख भगर्दगीतव दते आह.े 

यवच आधवरवर्र ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय, 

बशुद्धयोगवचव आश्रय हव सांदिे आह.े  

 

अजुान अिवांत, िनोर्ि अर््थेत (यदु्ध न करण्यवचव) शनिाय 

करतो. यव शनिायवर्र त्यवलवच सिवधवन नसते. अथवात सांिय 

शिटत नवही. हीच िवनशसक दबुालतव अज्ञवनवचे (बौशद्धक) कवरि 

ठरते. तर आत्िर्ि अर््थव म्हिजे ्र्तःर्र शर्श्ववस असिे. 



बशुद्धयकु्त अर््थेत आत्िर्ि असतो. यव अर््थेत शनिाय योग्य 

होतो. यविळेु कवयवाचव एकशनिय असतो.  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 

 

यवप्रिविे िवनशसक र् बौशद्धक गलुविीचे कवरि िनोर्ि अर््थव 

ठरते. यव अर््थेत अहांकवरवचव आश्रय असतो, यविळेु प्रकृशतर्ि 

असतो. योग्य शनिाय होण्यवस ही अर््थव योग्य ठरत नवही. तर 

बशुद्धयकु्त अर््थेत ईश्वरवचव आश्रय असतो. यविळेु शनष्ट्कवि किा 

घडते. शनिाय योग्य ठरतो. अजुानवलव हचे ज्ञवन सवांशगतले तेंव्हव तो 

म्हितो,  

निो िोहः ्िशृतः लब्ध्र्व तत ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु। 

अथवात भ्रि पवर्लेली बशुद्ध परु्ार्त ्िवली(जवगेर्र आली).  

 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 



तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत।(१८-६२) 

 

सवर : 

 

इशतहवसवत गलुवशि, पवरतांत्र्य यवचे कवरि िोधतवांनव शर्शर्ध सत्य 

सिोर आल.े यवतील परवर्लांबन र् िवनशसक गलुवशि ह ेप्रिखु 

आहते.  

िवनशसक गलुविी : 

"जिी गलुविवलव गलुविीच्यव पशलकडे जगण्यवची जविीर्च नसते 

तिीच िवनशसक अर््थव बौशद्धक खशच्चकरि िवलेल्यवांची 

असते. िवनशसक आशि बौशद्धक खशच्चकरि िवलेल्यव जनतेर्र 

रवज्य करिां कोित्यवही सते्तस सहज िक्य असतां. बदु्धी गहवि 

ठेर्त िनवचव तवबव शदलव की आपि आपले रहवत नवही. एखवद्यव 

कठपतुली बवहुलीसवरखे नवचत आपि हुकुिवचे तवबेदवर होतो. " 

 

यव पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतव ्र्वतांत्र्यवचे (िोि) ज्ञवन दते आह.े 

यवनसुवर जीर्नवचव आदर करिे शकां र्व जीर्नवचव ित्रु्त अनवदर 

करिे ही िनषु्ट्यवचीच शनर्ड असते.  

 



********** 

 

(१८-१८): 

"करिां किा कतवा इशत शत्शर्धः किासांग्रहः" 

(भगर्तगीतेचे गिुवत्िक ज्ञवन) 

 

र्तािवनवत िनषु्ट्य शििि घेतो. व्यर्सवयवसवठी यव शिििवतील 

ज्ञवनवचव उपयोग होतो. व्यर्सवयवसवठी ्र्यांरोजगवर शकां र्व नोकरी 

ह ेदोन पयवाय असतवत. नोकरीसवठी प्रयत्निील असिवर् यवांनव 

नोकरी शिळवली नवही तर बेरोजगवर ठरतो. शििि र् व्यर्सवय 

यवांचव सांबांध म्हिजे ज्ञवन र् किा यवांचव सांबांध असतो. ज्ञवन र् किा 

यवांचव सांबांधच भगर्तगीतव ्पि करीत आह.े  

 

ज्ञवनां जे्ञयां पररज्ञवतव शत्शर्धव किाचोदनव। 

करिां किा कतवा इशत शत्शर्धः किासांग्रहः।।(१८-१८) 

ज्ञवन यव सांदभवात Knower(पररज्ञवतव) असतो. र् किा यव सांदभवात 

कतवा असतो.  

 



कवयवाद्ववरे प्रवशि होते. शर्कवस होतो. व्यशक्तगत पवतळीर्र कवयारत 

असिे/्र्वर्लांशब असिे(आपल्यव पवयवर्र उभे असि)े हव 

सविवन्सय सां्कवर असतो. कवयारत असिे यवांत १. प्रवशिसवठी कवया 

र् २. कवयासां्कवर/कवयाकौिल्य असे दोन भवग यतेवत.  

 

१. प्रवशिसवठी कवया : 

िनषु्ट्यवची जीर्नयवते्त "िी योग्य" ही भशूिकव असते. योग्य नसलव 

तरी िनषु्ट्यवलव सखु अनभुर्वयचे असते, म्हिनु अतशृि, अज्ञवन 

hide करण्यवसवठी सिथान करतो र् आदिार्वदी भवष्ट्य र्वपरतो. 

शकां र्व ्र्तःचे (प्रवशि)शहत सवध्य करण्यवसवठी भवष्ट्य बोलतो, र् 

यवांतही आदिार्वदी भवष्ट्य र्वपरतो. यव प्रशियेत "्र्तःलव कवय 

हरे्"ह ेसत्य hide केल्यव जवते.  

 

अजुान आपल्यव भशूिकेचे analysis करतो. िलव कवांशहही नको, 

िग आिवांनव िवरिे केर्ळ लोभ दिार्ते, म्हिनु आपल्यव 

शनयतकवयवालव पवपवचे द्ववर शसद्ध करतो. हव सर्ा प्रयवस दःुख 

टवळण्यवसवठी असतो र् ही भशूिकव ज्ञवनी दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न 

करतो. "ज्ञवनी" भशूिकेच्यव सांदभवातच ही भशूिकव अज्ञवनी ठरते. 

येथे शर्र्षय प्रवशिचव नसतो, Consciousnessचव असतो. 



अजुानवचे intention चवांगले असते, पि आपल्यव emotion लव 

लोभवचे labling करतो र् शर्र्षय प्रवशिचव बनर्तो.  

 

Acceptance of "what I want" and/or Ignorance यविळेु 

पवरदिाकतव यतेे. र् ज्ञवन आपली भशूिकव बजवर् ुिकते. अजुान 

अज्ञवन कबलु करतो. र् भगर्तगीतचे्यव ज्ञवनवचे द्ववर उघडत.े  

 

२. कवयाकौिल्य(गहनव किािो गशतः) 

 

व्यर्हवरवत व्यर््थवपनकौिल्य असते, धिवाचे ethics, 

जीर्निलु्य यवद्ववरे िनषु्ट्यवलव शनयतकवया शिळते, शनिाय शिळतो. 

पि जोर्र त्यव िवगवाची जबवबदवरी श्र्कवरीत नवही, तोर्र तो 

िवगाच पक्कव नसतो. कवयवात शनष्ठव नसते. यविळेुच िनषु्ट्यवचव िवगा 

द्वांद्वर्ि असतो, र् िनषु्ट्य जबवबदवरी श्र्कवररत नवही. अजुानवलव 

शनयतकवया शिळते, पि द्वांद्वर्ि होतो. हव िवगवातील अडथळव 

ठरतो.  

 

िनषु्ट्यवलव शनिायिितव असो र्व नसो, कवयवाच्यव गशतचे ज्ञवन 

असो र्व नसो, प्रत्यिवत प्रत्येक ििवत कवया घडत असते, त्यवचव 

शनिाय होत असतो. िनषु्ट्यवलव शनिायिितव नसेल तर त्यवलव 



शनिायवसवठी इतरवांर्र अर्लांबनु रहवर्े लवगते. यविळेु सिवजवत 

सहसव दसुर् यवने कवय करवरे् र् करु नये यवर्र िनषु्ट्य अशधक 

focus होत असतो.  

 

जीर्निवगवात कवयवाच्यव गशतचे ज्ञवन(र् शनिायअशधकवर) हवच 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े म्हिनु ्र्तःचव िवगा पक्कव 

करण्यवसवठी शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करिे शकां र्व 

शनिाय पक्कव होण्यवसवठी बशुद्धयोगवचव आश्रय करिे, ज्यवद्ववरे 

कवयवात शनष्ठव असते.  

 

भगर्तगीतव सवांगते, ितृ्य ुिरीरवलव आह,े जे शजशर्त तत्र् 

िरीरयांत्वलव सांचवशलत ठेर्ते, त्यव तत्र्वलव ितृ्य ुनवही. यवच 

शजशर्त तत्र्वची ओळख, त्यवचे शर्श्वविी असलेले नवते, यवची 

सांपिुा ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे. यवलवच 

अध्यवत्िज्ञवन(्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यत)े म्हटले आह.े यव 

ज्ञवनविळेुच जीर्नशर्कवसवचव सविवन्सय िवगा (सकवि) र् िवश्वत 

िवगा (अितृत्र्वय कल्पत)े यवांतील भेद कळतो. र् कवयाकौिल्यवचे 

िहत्र् कळते. जीर्नशर्कवसवच्यव प्रर्वसवत आध्यवशत्िक 

प्रगतीिळेु बशुद्धची श्थतप्रज्ञ अर््थव प्रवि होते.  

 



सवर : 

*Small is beautiful चव लेखक इ. एफ. ििेुकर म्हितो, 

पु् तकी शििि सांख्यवत्िक ज्ञवन दतेे. यव ज्ञवनवचव उपयोग 

शर्कवसवसवठी होतो, तेंव्हव ते गिुवत्िक ज्ञवन ठरते.  

 

* अजुानवचव प्रश्न व्यवर्हवररक असतो. र् त्यवचे लि व्यवर्हवररक 

कवया(प्रवशिसवठी कवया) टवळण्यवकडे असते. त्यवलव कवयवापवसनु 

सटुकव हर्ी होती. म्हिनु प्रश्न करतो, बशुद्धची श्थतप्रज्ञ अर््थव 

श्रेष्ठ तर घोर किवाचे प्रयोजन कवां?यवच प्रश्नवचे उत्तरवत 

िनषु्ट्यजीर्नवांत कवयवाचे िहत्र् सवांशगतल्यव जवते. यवचवच अथा, 

अजुानवलव व्यवर्हवररक कवयवातच (प्रवशिसवठी कवया) सांिय येतो, र् 

हव सांिय शिटशर्ण्यवसवठी ज्ञवन असते. जे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. 

(ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि)् . यवप्रिविे ज्ञवन हवच भगर्तगीतचेव शर्र्षय 

बनतो. अथवात ह ेगिुवत्िक ज्ञवन ठरते.  

 ***** 

  

  



(१८-१९) 

************************* 

ज्ञवनां किा च कतवा च शत्धैर् गिुभेदतः। 

प्रोच्यते गिुसांख्यवने यथवर्त ्ििृ ुतवशन अशप।। 

************************* 

 

(१८-१९) :,  

"ज्ञवनां किा च कतवा च शत्धैर् गिुभेदतः" 

(िनषु्ट्यजीर्नवतील शर्कवसवचे ज्ञवन ) 

 

व्यशक्त र् त्यवचे कवया यव सांदभवात श्रेष्ठ-कशनि, चवांगले - र्वईट, 

योग्य-अयोग्य अिी र्गार्वरी सविवन्सयतः भवष्ट्यवतनु होत असते. 

यवच सांदभवात भगर्तगीतेने दरै्ी र् असरु सांपशत्त शर्भवग अिी 

र्गार्वरी ्पि केली आह.े यवच सांदभवात शनट्िी यव तत्र्ज्ञवने 

Master र् Herd morality अिी र्गार्वरी केली आह.े  

 

अजुान दरै्ी सांपशत्तयकु्त(चवांगलव) असलव तरी अज्ञवन ठरतो. परांत ु

अज्ञवनवलव hide करुन ्र्तःलव ज्ञवनी सिजनु भवष्ट्य करतो. 

म्हिनु ज्ञवन हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय आलेलव आह.े अथवात 



व्यशक्त(कतवा), त्यवचे किा र् त्यवचे ज्ञवन कवया घडण्यवस कवरि 

ठरतवत.  

 

ज्ञवनां जे्ञयां पररज्ञवतव शत्शर्धव किा चोदनव। 

करिां किा कतवा इशत शत्शर्धः किासांग्रहः।।(१८-१८) 

 

पररज्ञवतव जवििवरव, जे्ञय जविण्यवचव हते ुअसतो र् ज्ञवनवने 

motivation होत असते. कतवा, किा र् ज्ञवन यवतील भेद 

प्रकृशतच्यव सत, रज, ति यव गिुवनसुवर भगर्तगीतव ्पि करत.े र् 

िनषु्ट्यजीर्नवत "ज्ञवन" म्हिजे सत ज्ञवन ह े्पि होते.  

 

ज्ञवनां किा च कतवा च शत्धैर् गिुभेदतः। 

प्रोच्यते गिुसांख्यवने यथवर्त ्ििृ ुतवशन अशप।।(१८-१९) 

 

ज्ञवन यव सांदभवात 

 

(१)शनशित तत्र्/हते ुअसिवरे र् त्यवनसुवर कवयारत असिवरे र् (२) 

तत्र्हीन/हतेहुीन कवयारत असिवरे, भवष्ट्य करिवरे असे दोन भवग 

पडतवत.  



शनशित तत्र्/हते ुयवनसुवर कवयारत असिवरे यवांत 

(१. १) सर्ा िवनर् एकवच (ईश्वर) िवश्वत तत्र्वत ओर्ललेे आहे, 

अथवात ईश्वरज्ञवन जवििवरे (सत ज्ञवन) 

सर्ाभतुेर्ष ुएनैकां  भवर्ि ्अव्ययि ्ईिते।(१८-२०) 

 

र् (१. २). सर्ा िवनर् शर्भक्त आह.े अथवात िनषु्ट्यवचव शर्श्वविी 

सांबांध नवही अथवात भोगर्वदी(रज ज्ञवन) 

पथृक्त्रे्न त ुयद ्ज्ञवनां नवनवभवर्वन ्पथृःग ्शर्धवन ्।(१८-२१) 

 

यवप्रिवि(े १. १), (१. २), (२) अनिुिे सत, रज र् ति ज्ञवन ठरते.  

 

किा: 

किा यव सांदभवात १. चवांगले किा र् २. र्वईट किा असे दोन शर्भवग 

केले तर चवांगले किा यव सांदभवात (१. १) शनष्ट्कवि किा र् (१. २ 

)सकवि किा असे दोन भवग येतवत. यवप्रिविे (१. १), (१. २), 

(२) अनिुिे सत, रज र् ति किा ठरते.  

 

शनयतां सांगरशहतां अरवगदे्वर्षतः कृति ्। 

अफलपे्रप्सनुव किा यत ्तद ्सवशत्र्कां  उच्यते।।(१८-२३) 



 

कतवा: 

कतवा यव सांदभवात १. Master (श्रेष्ठ) र् २. Herd अिी शर्भवगिी 

केली असतव Master यव सांदभवात सत कतवा जविले तर Herd यव 

सांदभवात (२. १)सिवजवत ्र्वशथा(केर्ळ ्र्तःच्यव हीतवर्र लि 

कें शद्रत असलेलव) म्हिनु ओळख असलेलव रज कतवा र् (२. २) 

ति कतवा(शर्र्षवदी, शखन्सन, नकवरवत्िक, प्रिवदी) अिी शर्भवगशि 

होते.  

१. Master morality असलेलव सत कतवा: 

िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृतउत्सवह सिशन्सर्तः। 

शसशद्धअशसद ्ध्योः शनशर्ाकवरः कतवा सवशत्र्क उच्यते।।(१८-२६) 

 

यवप्रिविे श्रेष्ठ व्यशक्तची शनशित व्यवख्यव भगर्तगीतव दते आह.े र् 

त्यवच अनरु्षांगवने अज्ञवन र् ज्ञवन यवतील भेद ्पि करीत आह.े  

 

 ******* 

  



(१८-२०) 

************************* 

सर्ाभतूेर्ष ुयेनैकां  भवर्ि ्अव्ययि ्ईिते। 

अशर्भक्तां  शर्भके्तर्ष ुतद ्ज्ञवनां शर्द्धी सवशत्र्कि।्। 

 

************************* 

(१८-२०):"अशर्भक्तां  शर्भके्तर्ष ुतद ्ज्ञवनां शर्द्धी सवशत्र्कि"् 

 

जीर्नवत दःुखिशुक्तसवठी, शर्श्ववस येण्यवसवठीच लोक दरे्तवांची 

भशक्त करतवत. यवांत ईश्वरश्रद्धव ही Strength असते. भगर्तगीतव 

ज्ञवनशर्ज्ञवन सांदभवात(अव्यय) ईश्वरवची ओळख सवांगते.  

यव सशृित सर्ा अशर्भक्त आढळत असले तरी सर्वांभशूत एकच 

िवश्वत तत्र् शर्रवजिवन आह.े यवच तत्र्वलव ईश्वर ह ेसांबोधन 

आह.े भगर्तगीतेत यवच ईश्वरवची ओळख शर्शर्ध सांदभवात 

आलेली आह.े  

सर्ाभतूेर्ष ुयेनैकां  भवर्ि ्अव्ययि ्ईिते। 

अशर्भक्तां  शर्भके्तर्ष ुतद ्ज्ञवनां शर्द्धी सवशत्र्कि।्।(१८-२०) 

"ज्ञवन" यव सांदभवात ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत अिी ओळख यथेे 

आलेली आह.े यवच ईश्वरज्ञवनवचव आश्रय ज्ञवनवचव आश्रय ठरतो. 



यवलव बशुद्धयोग सांबोधले आह.े यवच ज्ञवनविळेु जीर्नशर्कवसवचव 

शनशित िवगा कळतो (अितृांगिय). जीर्निवगवातील सांिय 

अज्ञवनविळेु असतो. (ज्ञवनसांशच्छन्सनसांियि)्ज्ञवनविळेु शर्श्ववस 

असतो.  

जीर्नवत दःुख, अिवांती अज्ञवनविळेु असते. जगवत अज्ञवन आह े

म्हिनु ज्ञवनवचे िहत्र् शसद्ध िवले आह.े अांधवर आह ेम्हिनु 

प्रकविवचे िहत्र् असते.  

जीर्नशर्कवसिवगवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त ह ेिवस्त्र भगर्तगीतव 

्पि करत.े ईश्वरभशक्त घडण्यवसवठी कवया यज्ञभवर्वने आचरले तर 

ज्ञवनवत शर्शलनीकरि होते.  

यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्लीयते।(४-२३) 

कवयवािळेु शर्कवस होतो. कवयवात ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव उपयोग होतो र् 

कवयवाचे अखेर ज्ञवनवत शर्शलनीकरि होते. यवद्ववरे जीर्न शर्कवस 

सांदभवात ज्ञवन र् किा यवांचे नवते भगर्तगीतेने ्पि केले आह.े 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यविळेु नैष्ट्किाशसशद्ध लवभते र् अकतवा जवितो.  

यथव एधवांशस सशिद्धोअशग्नः भ्िसवत ्कुरुते अजुान। 

ज्ञवनवशग्नः सर्ाकिवाशि भ्िसवत ्कुरुते तथव।।(४-३७) 

चवांगलेपिव म्हिजे सत ्ह ेआपि जवितो. यव सतचव सांबांध 

ईश्वरवभशक्तिी जोडलेलव आह.े शर्कवसिवगा सतिवगा असतो. 

यवसवठी सत र् असत िवगा यवतील भेद ्पि केलव आह.े (अ. 



१७). चवांगल्यव िनषु्ट्यवने ईश्वरवचव आश्रय करुन ्र्तःचे 

जीर्नवतील अज्ञवन दरु करवरे् ह ेअपेशित आह.े  

 

ज्ञवनेन त ुतत ्अज्ञवनां येर्षवां नवशिति ्आत्िनः। 

तेर्षवां आशदत्यर्त ्ज्ञवनां प्रकवियशत तत्परि ्।।(५-१६) 

दःुख टवळण्यवसवठी अजुान शनशककयतव श्र्कवरतो. ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. हचे अज्ञवनवलव ज्ञवनी ठरशर्ि ेठरते. 

यवांत" ज्ञवन" यव सांदभवातच भ्रि असतो र् ्र्तःची फसर्िकु 

करतो. म्हिनुच जीर्नवत "ज्ञवन" र् त्यवची भशूिकव भगर्तगीतव 

्पि करत.े  

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

यवप्रिविे भगर्तगीतेने "ज्ञवन" रह्य उलगडले आहे. ज्ञवन(शर्द्यव) 

जगवत सर्वांनव उपलब्ध आह.े यव ज्ञवनवचे रह्य जविनु जो योग्य 

उपयोग करतो, तो दिे, ते जीर्न शर्कवस करिवरच.  

* ****** 

  



 (१८-२३) 

************************* 

शनयतां सांगरशहतांि ्अरवगदे्वर्षतः कृति ्। 

अफलपे्रप्सनुव किा यत ्तत ्सवशत्त्र्कि ्उच्यते।। 

************************* 

 (१८-२३): 

"शनयतां सांगरशहतां अरवगदे्वर्षतः कृति ्" 

(Art of Detachment ) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवतील किा यव सांदभवातील सत्य भगर्तगीतव सवांगते. 

जगवतील लोक चवर शर्शर्ध ्तरवर्र कवयारत 

(१. परवर्लांशब, अनसुरि करिवरे, २. अथवाशथा, प्रवशिसवठी कवया 

करिवरे ३. प्रशतभवर्वन, दरै्ीगिुसांपशत्तयकु्त, ४. ज्ञवनी, 

िहविवनर्वांचव ्तर) असतवत. अजुान प्रशतभवर्वन, दरै्ी ्तरवत 

असनुही त्यवचव शर्कवसरथ थवांबतो. येथे र्रच्यव ्तरवचे द्ववर 

उघडते.  

 

१. शनशककयतव: 



िनषु्ट्यवचव जीर्नरथ कवयारत असतो. योग्य कवय ?अयोग्य कवय? 

हव िनषु्ट्यवचव प्रश्न असतो. योग्य िवगवार्र रथ र्ळशर्तव आलव नवही 

तर योग्य र् अयोग्य यव द्वांद्ववत िनषु्ट्य सवपडतो. प्रसांगी शनशककय 

रवहिे पसांत करतो. र् नवर् र्वर् यवने र्हवर्ी तिी जगण्यवची 

अर््थव होते.  

 

शनयतकवया टवळिे, जबवबदवरी टवळिे, हव पळपटेुपिव असतो. 

शनशककयतव दबुळे बनशर्ते. जसे आसरुी होिे र्वईट, तसेच 

दबुळेपिव, शनशककयतव िवनशसक गररबी ठरते. अज्ञवन ठरते.  

 

िनषु्ट्य अज्ञवनवचव श्र्कवर न करतव ्र्तःलव ज्ञवनी ठरशर्ण्यवचव 

प्रयत्न करतो. िी र्वईट नवही म्हिनु चवांगलव आह ेहव शनयि िनषु्ट्य 

्र्तःच्यव सोयीसवठी बनशर्तो. कवरि सिवजवत चवांगले-र्वईट 

यवच आधवरवर्र भवष्ट्य होत असते.  

 

Universal Law िध्ये Law of Polarity एक शनयि आह.े 

अांधवर-उजेड, चवांगलव-र्वईट, ज्ञवन-अज्ञवन इ. अिी Polarity 

आपि जवितो. यवचवच आधवर घेर्नु ्र्तःलव चवांगलव, ज्ञवनी 

ठरशर्ण्यवचव प्रयत्न असतो. शनशककयतेलव िशक्त दिाशर्ण्यवच्यव 

प्रयत्नवत अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्िे, दबुालतेलव िशक्त ठरशर्िे . 



आपली दबुालतव, शनशककयतव िवांकण्यवसवठी िनषु्ट्यवने 

अांशगकवरलेली ही सिवजवतील बरुसटलेली सांर्य असते. म्हिनु 

्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी भगर्तगीतेलव अग्रिि शदलव.  

 

२. किवाद्ववरे जीर्नशर्कवसिवस्त्र  

 

शनयतां सांगरशहति ्अरवगदे्वर्षतः कृति ्। 

अफलपे्रप्सनुव किा यत ्तत ्सवशत्र्कि ्उच्यते।।(१८-२४) 

 

*Attachment vs. detachment 

 

िनषु्ट्य सखुवसवठी जगत असतो. दःुख म्हिजे Attachment of 

pain असते. आसशक्तिळेु Attachment असते म्हिनु धिाधरुरि 

आसशक्त दःुखवचे कवरि दिाशर्तवत.  

 

Detachmentसवठी ध्यवनधवरिव, योग हव अभ्यवस असतो. तसेच 

भगर्तगीतव किायोगिवस्त्रवद्ववरे Detachmentची Art सवांगते. 

आपलव ्र्तःचव कवयािवगा पक्कव व्हवर्व र् शर्श्ववसवने िवगा चवलनु 

शनषे्ठने कवया व्हवर्े . यवच कवयवाद्ववरे Detachment सवध्य व्हवर्े र् 



्र्तःची खरी ओळख व्हवर्ी ह ेकिायोगिवस्त्रवचे रह्य 

भगर्तगीतव सवांगते. यवच अनरु्षांगवने बशुद्धर्र सां्कवर(Quality 

education ) अशभप्रेत असते.  

 

 

* Tiebreaker 

धिाश्रद्ध, चवांगलव असलव तरी(अजुान)िनषु्ट्य द्वांन्सद्ववत सवपडतो र् हव 

द्वांद्व break करण्यवसवठी ्र्धिा Tiebreakerची भशूिकव करते. 

्र्धिा ्र्तःच्यव िवगवालव ्र्तःची िांजरुी असते. म्हिनु ्र्धिा 

जीर्निलु्य ठरते. ईश्वरसिशपात कवया घडण्यवसवठी ्र्धिवाचरि 

अशप्रय र्व शप्रय पररिविवपवसनु detach करते.  

 

*्र्धिाकलव 

िनषु्ट्य सिहुवत जगतो. सिहुवत असनुही ्र्तःलव ्र्धिा दणे्यवची 

कलव सवध्य करिे.  

िनषु्ट्यवलव जे कवया प्रत्यिवत जिते(सहजकवया)तेच शनयतकवया 

करतो. यव कवयवालव ्र्धिवात transform केले तर किा सिशपात 

शनषे्ठने केले जवते.  

 



्र्धिा सिहुवतील common causeसवठी श्र्कवरलेल्यव 

शनयतकवयवालव ्र्िांजरुी असते. सिहुवत commonप्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी शर्र्षय ठरतो. िनषु्ट्यवलव शनयतकवया शिळते. 

्र्धिवाची जवि असेल तर यव शर्र्षयवलव र् त्यव सांदभवातील 

भवष्ट्यवलव गवांशभया प्रवि होते. अन्सयथव िनषु्ट्यवचव egoself (्र्वथा) 

त्यव शर्र्षयवलवच चकुीचे ठरशर्तो. जसे अजुानवने यदु्धकवयवालवच 

(िळु शर्र्षय)चकुीचे ठरशर्ले.  

 

सिपाि म्हिजे surrender of governing self for common 

cause of team. खेळवडु Team(सिहु)चे शनयि पवळतो. र् 

कवया teamलव सिशपात होर्नु करतो. खेळवडु बदलतवत पि 

team कवयि असते. बदलत ेते असत ्र् बदलत नवही ते 

सत(िवश्वत) यव तत्र्वर्र किा िवश्वतवलव सिशपात होते. 

शनःसांियपिे सिशपात कवया घडण्यवसवठी अिवश्वत र् िवश्वत 

यवांतील भदे भगर्तगीतव ्पष्ठ करते.  

 

*बशुद्धयोग कलव(दृढशनिय) 

ईश्वरभशक्त करिवरे ईश्वरश्रद्ध असतवत. यवच श्रदे्धिळेु ईश्वरवची 

ओळख करण्यवचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. व्यर्हवरवत किा घडत 

असतवत र् द्वांद्ववच्यव तफुवनी हरे्त जीर्नवची नवर् सवपडत.े म्हिनु 



ज्ञवनवची गरज असते. ज्ञवनवसवठी हृदयवतील ईश्वरवची ओळख 

िवली तर परि ्ईश्वरवची ओळख होते . बशुद्धयोग प्रदवन होतो. 

कवयवाचव शनिय पक्कव होतो. किवाद्ववरे योग सवध्य करतो.  

 

कवयवाच्यव पररिविवतील अपयिवचव, दःुखवचव सांिय कवयाशनिय 

होण्यवस अडथळव करतो. म्हिनु कवयाशनिय दृढ होण्यवसवठी 

बशुद्धयोग म्हिजे ईश्वर ज्ञवनवने सांिय शिटशर्िे र् योग्थ र्तृ्तीने 

(शनष्ट्कवि) कवया योगवसवठी करिे.  

योगसांन्सय्तकिवािां ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

 

सवर : 

*दृढशनियवसवठी शनिाय अशधकवरवची जवगशृत हर्ी. ्र्वर्लांबन यव 

जीर्निलु्यवद्ववरे शनिाय अशधकवर शिळतो. Beggars are not 

choosers. यव जगवांत भवर न बनतव Asset व्हवर्े .  

*र्चन यव जीर्निलु्यवद्ववरे कवयाशनिय पक्कव होतो. िनषु्ट्यवर्र 

शर्श्ववस असतो.  

*इच्छव Worries बन ुनये. म्हिनु Goal/Aim शनशित करिे र् 

Deadline ठरशर्िे ह ेकवया व्यर््थवपनवत आर्श्यक असते.  

 



यवप्रिविे भगर्तगीतेतील किायोगिवस्त्र कवयवाचे आध्यवशत्िक 

व्यर््थवपन ठरते.  

 

******** 

(१८-२३): 

"अफलपे्रप्सनुव किा यत ्तत ्सवशत्त्र्कि ्उच्यते" 

  

 

"You were put on this earth to achieve your greatest 

self, to live out your purpose, and to do it 

courageously. " 

Steve Maraboli,  

Survival हचे पिचु्यव जगण्यवचे Purpose असते. िनषु्ट्य 

Survival यव सांदभवातच श्रेष्ठत्र्, चवांगले जगिे म्हिजे भोगैश्वया 

भोगिे र् सखुी होिे असव सिज करुन जीर्नवचे Purpose 

ठरर्ीत असतो. यव प्रर्वसवत दःुख आले असतव उपवयवची गरज 

भवसते. (उदव. िवांती) र् जीर्नवचे सांदभा(Purpose, 

meaning)बदलत असतवत. यवच प्रर्वसवत अजुान दःुखी होतो. 

अिवांत होतो. र् अिवांतीर्र उपवय म्हिनु यदु्ध न करिे ही शनर्ड 



करतो. िवांती अनभुर्ण्यवसवठी शनशककयतेचे सिथान करतो. येथे 

हीच जीर्नवची पररिव ठरते.  

 

अजुानवने जे शनयतकवया श्र्कवरले असते, ते योग्य जविनुच. पि 

दःुख िवल्यविळेु ते अयोग्य आह,े असे धिवाचव आधवर दरे्नु ्पि 

करतो. अजुानवलव धिवातील ्र्गा-नरक यवची जवि असते, पि 

"चेतनव"(Live entity)यवच ेज्ञवन नसते. यवच चेतनेचे 

(िनोर्ैज्ञवशनक ) ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते. र् यवचद्ववरव 

जीर्नवचे शनशित Purpose & meaning भगर्तगीतव ्पि 

करते.  

जीर्नवत दःुखी होिे, शनरवि होि,े शनशककयतेचे सिथान करिे ही 

नैसशगाक शियव(Default system of life) आह ेर् ती िनोर्ि 

अर््थव असते. (यथेेच पररर्तान हर्े असते. )ही जीर्नवची 

हरलेली िवनशसकतव असते म्हिनु जीर्नवलव यदु्ध म्हटले. 

िनोर्ैज्ञवशनक जगतवत हव लढव Internal battle म्हिनु 

ओळखलव जवतो.  

Self Consciousness System 

िवनसिवस्त्रज्ञवचे भवष्ट्य  

फ्रवईड म्हितो,  



The self-consciousness system is directly related to 

mental health, that reflects on one’s thoughts, 

feelings and actions and inhibits or legitimizes them 

to one’s self and to others.  

 

भगर्तगीतेचे भवष्ट्यः 

र्तािवनवत िनषु्ट्य र्तान करतो म्हिजेच तो आपले िरीरयांत् 

operate करीत असतो, तेंव्हव तो Operator असतो. ह ेयांत् 

पांचिहवभतु,े िन, बशुद्ध, अहांकवर यवसह अिप्रकृशत (८), 

दिइांशद्रय(े१०), (५)शर्र्षय(इांशद्रयगोचर)र् (१) चेतनव यवप्रिविे २४ 

भवगवचे सांघशटत िेत् आह.े यव "िेत्व"चव Operator कोि 

असवर्व? 

अजुान शनशककय श्थतीलव योग्य ठरशर्तो, हव अहांकवरवचव आश्रय 

असतो. यविळेु िन बशुद्धचव तवबव घतेे. म्हिनु(In order to 

change of mode) बशुद्धयोगवचव आश्रय कर असे भवष्ट्य केले 

आह.े  

 

इांशद्रय, िन, बशुद्ध, (अांतरवत्िव Superconscious, परि आत्िव 

Spirit conscious)आत्िव असव Consciousness 

functioning िधील िि आह.े  



इांशद्रयवशि परवशि आहुः इांशद्रयभे्यः परां िनः। 

िनसः त ुपरव बशुद्धः योः बदेु्धः परतः त ुसः।।(३-४२) 

 

. िन कशनि(दवस) तर आत्िव श्रेष्ठ(िवलक) ठरतो. यवर्रुन 

Operator कोि यवची ्र्तःलव जवशिर् असते. जेंव्हव िन 

(Lower Self)operator असते, ती िनोर्ि अर््थव असते, 

जेंव्हव आत्िव (Higher Self) Operator असतो, ती आत्िर्ि 

अर््थव असते.  

 

नवर् र्वर् यवने र्हवत रहवर्ी तिी जीर्नवची िनोर्ि अर््थव 

असते, यवत कवयवाची सकवि अर््थव असते. हव कवयवाचव 

"रज"Mode असतो. तर आत्िर्ि अर््थेत नवर् र्ल्हर्ीत 

असतो. यव अर््थते कवयवाची शनष्ट्कवि अर््थव असते. ्र्तःर्र 

command असते. हव कवयवाचव "सत" Mode असतो.  

शनयतां सांगरशहतांि ्अरवगदे्वर्षतः कृति ्। 

अफलपे्रप्सनुव किा यत ्तत ्सवशत्त्र्कि ्उच्यते।।(१८-२३) 

 ******** 

  



 (१८-२४) 

******************** 

यत्त ुकविेप्सनुव किा सअहांकवरेि र्व पनुः। 

शियते बहुलवयवसां तद ्रवजसि ्उदवहृति।् 

******************** 

 

(१८-२४): 

"यत्त ुकविेप्सनुव किा सअहांकवरेि र्व पनुः" 

(व्यर्हवरवतील सकवि किवाची िवनशसकतव) 

 

 

अजुानवची जगण्यवची भशूिकव किी होती र् कसे जगिे योग्य 

होते?हवच भेद भगर्दगीतेतनु जविवयचव आह.े  

आपि प्रत्यिवत कसे जगत आहोत र् कसे जगवयलव हर्े?यवर्र 

िनषु्ट्य शर्चवर करीत नवही कवरि ्र्तःलव योग्य सिजनुच िनषु्ट्य 

जगत असतो शकां र्व तसे सिथान करीत असतो.  

"When the intensity of emotional conviction 

subsides, a man who is in the habit of reasoning will 



search for logical grounds in favour of the belief 

which he finds in himself. " 

Bertrand Russell 

 

"यदु्ध करिे" यव सांदभवात शर्चवर केलव तर यदु्ध करिे हव 

व्यर्हवरवचव शर्र्षय होतव र् ते अजुानवचे कताव्य होते. यदु्ध 

करण्यवसवठीच अजुान यदु्धिते्वर्र उत्सवहवने हजर होतो. त्यवच 

उत्सवहवने म्हितो, यदु्धवसवठी जिलेले दबुुाद्ध दयुोधनवचे 

खिुि्करे कोि ?त्यवांचे चेहरे िलव न्सयवहवळवयचे आहते. पि 

दसुर् यवच ििी (्र्जनवांच्यव हत्येचे)दःुख पवहुन यदु्ध करि ेपवप 

आह ेअसे declare करतो!सर्ा योध्यवांनव आपवपल्यव कताव्यवचे 

ज्ञवन होते, िग अजुानवलवच एक सवधी गोि किी सिजली 

नवही!पि ज्ञवन ऐकल्यवर्र िरे्टी तयवर होतोच! 

 

जसे पविी उतवर सवपडेल शतकडे र्हवत असते तसे िनषु्ट्यजीर्न 

प्रकृशत्र्भवर्वनसुवर कवयारत असते. यव सांदभवात श्रीकृष्ट्ि 

म्हितवत,  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वां शनयोक्ष्यशत।(१८-५९) 

 



भगर्दगीतव कवयवाशर्र्षयी बोलत नवही तर कवया करतवांनवच्यव 

िवनशसकतेशर्र्षयी बोलत आह.े  

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।(२-४९) 

 

१. सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा 

 

िनषु्ट्य प्रकृशतच्यव प्रभवर्वखवली जगत असतो. हव प्रभवर् सत, रज 

शकां र्व ति गिुवचव असतो. "शनयतकिा" यव सांदभवात शनष्ट्कवि किा 

हव सत प्रभवर् असतो र् िोहविळेु चवांगलव िनषु्ट्यही शनशककय होतो 

तेंव्हव हव ति प्रभवर् ठरतो.  

 

इच्छव(State of want) र् किा(State of art) ह ेकिा घडण्यवचे 

सवधे व्यवर्हवररक logic आह.े यविळेु व्यर्हवरवत सकवि कवया 

िनषु्ट्य जवित असतो.  

 

यत्त ुकविेप्सनुव किा सअहांकवरेि र्व पनुः। 

शियते बहुलवयवसां तद ्रवजसि ्उदवहृति।्(१८-२४) 

 



यदु्धिेत्वर्र दःुखी िवल्यवर्र अजुान यव logic च्यव आधवरवर्रच 

भवष्ट्य करतो. िलव सखुवसवठी रवज्यवची इच्छव नवही म्हिनु यव 

किवाचे प्रयोजन िवझ्यवसवठी व्यथा आहे. यवउलट ह ेलोभवपवयी 

केलेले कवया पवपकिाच ठरेल!असव शिक्कव िवरतो. (िनषु्ट्य जेंव्हव 

जबवबदवरीपवसनु पलवयन करतो तेंव्हव ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी सिथान करतो. ) 

 

यव पवश्वाभशुिर्र शनष्ट्कवि किा हव भगर्दगीतेचव सांदिे आह.े यवांत 

सतगिुवचव प्रभवर् असतो. पररिविवचे भय शर्चशलत करीत नवही, 

अथवात िवनशसकतव stable (योगयकु्त) असते. सकवि किा र् 

शनष्ट्कवि किा यवांत हवच िवनशसकतेचव भेद असतो.  

 

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।(५-१२) 

 

२. योगयकु्त(Higher) िवनशसकतव 

 

िब्द आदीन ्शर्र्षयवन ्अन्सय इशन्सद्रयवशग्नर्ष ुजहु्वशत।(४-२६) 

आत्िसांयियोगवग्नौ जहु्वशत ज्ञवनदीशपते।(४-२७) 



"इच्छव-कवया-कवयवाचव एकशनिय(ध्येय)/्र्धिा (आत्िसांयि)-

योगयकु्त/योग्थ-ज्ञवनी" यवप्रिविे  

कवया घडण्यवच्यव प्रशियेचे व्यर््थवपन "यज्ञ" यव तत्त्र्वने ्पि 

केले आह.े  

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४- ३३) 

यव पवश्वाभशुिर्र किा करतवांनव योगयकु्त िवनशसकतव असि,े हव 

सांदिे भगर्दगीतव दते आह.े यव श्थशतत कुिी ्र्तःचव ्र्धिा 

जवितवत, कुिी कताव्य जवितवत. पि ह ेकवया यव सांदभवात 

Conviction असते.  

त्िवद ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

"There can be no great courage where there is no 

confidence or assurance, and half the battle is in the 

conviction that we can do what we undertake. " 

-Orison Swett Marden 

 

 ******** 

  

  



(१८-२६) 

******************** 

िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृत उत्सवहसिशन्सर्तः। 

शसशद्ध अशसदध््योः शनशर्ाकवरः कतवा सवशत्त्र्क उच्यते।। 

******************** 

 

 (१८-२६): 

" िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृत उत्सवहसिशन्सर्तः" 

(सवशत्त्र्क कतवा/श्रेष्ठ व्यशक्तित्र्) 

 

"व्यशक्तित्र् शर्कवस" यव शर्र्षयवर्र Motivational 

workshops सिवजवत चवलत असतवत. जीर्न प्रगशतपथवर्र 

असवर्े यवसवठी सकवरवत्िक िवनशसकतव धवरि व्हवर्ी यव उदवत्त 

हतेनेु यव कवयािवळव चवलत असतवत. भगर्तगीतव तीन प्रकवरचे 

व्यशक्तित्र् सवशत्त्र्क, रवजस, तविस कतवा यवद्ववरे ्पि करीत आह.े 

सवशत्त्र्क व्यशक्तित्र् सिवजहीतवसवठी चवांगलेपिवचव पढुवकवर 

घेण्यवसवठी (Leadership, Orgonizer- योजक)उपयकु्त ठरते.  

 



अजुान चवांगलव, प्रशतभविवली असतो. पि शनयतकवया करण्यवचे 

रे्ळी िोकग्र्त होर्नु िनोदबुालतेलव आश्रय दतेो. यव श्थशतत 

त्यवचे उच्च व्यशक्तित्र् ठरत नवही. अथवात भगर्तगीतचे्यव भवर्षेत 

तो सवशत्त्र्क कतवा ठरत नवही. म्हिनु म्हटले,  

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अशकशताकरि ्अजुान।(२-२) 

 

“Sometimes you don’t realize your own strength 

until you come face to face with your greatest 

weakness. ”– Susan Gale 

 

त ुदरै्ीगिुसांपशत्तसवठी जन्सिवलव आलेलव आह ेम्हिनु 

िनोदबुालतेलव आश्रय दरे् ुनको असे त्यवलव सांबोधन होत.े  

 

*प्रज्ञवर्वदी सांर्य vs. ज्ञवन-अज्ञवन िवपदांड चवांगले म्हिवर्े यवसवठी 

शनशककयतेचे सिथान करिे ही सिवजवत सांर्य असते. चवांगले-र्वईट 

यव आधवरवर्र र्वईट नवही म्हिनु चवांगलव आहो असे दिाशर्ण्यवची 

प्रज्ञवर्वदी सांर्य असते. यव सांर्यीिळेु जो र्वईट नवही तो चवांगलव 

अिी चवांगलेपिवची व्यवख्यवच केलेली असते. तसेच र्वईट म्हि ु

नय,े अहांकवरी म्हि ुनये म्हिनु Fear based शर्चवरप्रिवलीचव 

"सां्कवर" यव नवांर्वखवली र्वपर होत असतो.  



 

अजुानवची नेिकी हीच िवनशसकतव बनते. आपि लोभी ठरु नये 

म्हिनु शनशककयतव योग्य ठरशर्तो. अप्रत्यिपिे दबुालतलेव सिि 

दिाशर्ण्यवचव हव प्रयत्न असतो. यविळेु ्र्तःच्यव अज्ञवनवचव 

श्र्कवर होत नवही. यव चकुीच्यव िवनशसकतेलवच भगर्तगीतेने 

"ज्ञवन-अज्ञवन" यव िवपदांडवर्र प्रकविवत आिले आह.े र् श्रेष्ठ 

कतवा (सवशत्त्र्क) यवची शनशित व्यवख्यव केली आहे.  

  

तीन प्रकवरचे व्यशक्तित्र् : 

 

१. रोगी/तविसी 

शर्र्षवदी दीघासतू्ी च कतवा तविस उच्यते।(१८-२८) 

 

अथवात रोगी िवनशसकतव असलेलव तविस कतवा (नेहिी दःुखी, 

नकवरवत्िक असिवरव, आळिी, शखन्सन) ठरतो.  

 

२. सविवन्सय /रवजस 

हर्षािोकवशन्सर्तः कतवा रवजसः पररकीशतातः।(१८-२७) 

 



सविवन्सय व्यशक्तित्त्र् असलेलव रवजस ठरतो.  

"रवगी किाफलपे्रप्सःु" अथवात भोगैश्वया यव सांदभवात सिवजवत 

श्रीिांत व्हवरे्, शकशतािवन व्हवरे् अिी सविवन्सयवांची इच्छव असते. पि 

यवसवठी कतृात्र् हरे् असते.  

 

 ३. श्रेष्ठ/सवशत्त्र्क 

िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृत उत्सवहसिशन्सर्तः। 

शसशद्ध अशसदध््योः शनशर्ाकवरः कतवा सवशत्त्र्क उच्यते।।(१८-२६) 

 

 श्रेष्ठ, प्रगशतसवठी अपेशित व्यशक्तित्र् सवशत्त्र्क कतवा यवद्ववरे ्पि 

होते. यवांत कवयवाचव एकशनिय (Determination) असतो. 

अथवात चांचल नसतो(Free from attachment of pain). 

अहांकवरशर्रहीत पि आत्िशर्श्ववस असलेलव, उत्सवही असतो.  

 

****** 

 

(१८-२६) : 

"शसशद्ध अशसदध््योः शनशर्ाकवरः कतवा सवशत्त्र्क उच्यत"े 

(व्यशक्तित्र्) 



 

१. शर्कवस (Evolution): 

 

"What religion a man holds, to what race he 

belongs, these things are not important; the really 

important thing is this knowledge: the knowledge of 

God's plan for men. For God has a plan, and that 

plan is evolution. " 

-Jiddu Krishnamurti 

 

 

िवनर्ी जन्सिविध्ये एखवद्यव गिुशर्िेर्षवची कल्पनव अर्तरली 

असते, अन्सयथव पिपुिीही जगत असतवत.  

 

सयुा आपल्यवच जवगेर्र असते, त्यवच्यवभोर्ती परृ्थर्ी शफरते. 

आम्ही म्हितो सयुा उगर्लव. घड्यवळवचे कवटे पढेु सरकतवत, 

आम्ही म्हितो रे्ळ शनघनू गेली आह.े अगदी यवचप्रिविे जीर्न 

पढेु सरकत असते. आत्िोन्सनशतचे हचे रह्य आहे.  

 



कवय आिचे जीर्न पढेु सरकत आह े? अथवात प्रगशतपथवर्र आह े

?अथवात जीर्नवलव आिचे सहकवया आह?ेनसेल तर आिची 

र्वगिकु ्र्तःिी ित्रु्त आह.े  

अनवत्िनः त ुित्तु्रे् र्तते आत्िैर् ित्रु्त ्।(६-६) 

 

 ्र्तःचव बांध ुकी ित्?ू ही आपलीच शनर्ड असते. हवच 

व्यशक्तित्र् यव सांदभवात भगर्द ्गीतेचव प्रथि पवठ आह.े  

 

२. व्यशक्तित्र् : 

यव सांदभवात भगर्तगीतव सवशत्त्र्क िनषु्ट्यवची शनशित ओळख दते 

आह.े ्र्तःचव पक्कव (शनशित) िवगा चवलिे, शर्चशलत न होिे 

यवसवठी शनष्ट्कवि किा करिे. हव जीर्नयवते्तील Standard िवगा 

आह.े सवशत्त्र्क िनषु्ट्यवचव हवच िवगा असतो.  

 

िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृत उत्सवहसिशन्सर्तः। 

शसशद्ध अशसदध््योः शनशर्ाकवरः कतवा सवशत्त्र्क उच्यते।। 

(१८-२६) 

 



अजुान शर्चशलत होतो. िोकग्र्त होतो, म्हिनु शनयतकवया (यदु्ध ) 

टवळिे हव िदु्दव करतो. िखु्य िदु्यवलव डवर्लण्यवसवठी शर्र्षयवांतर 

करिे ही िनःश्थशत बनते. ज्यवलव िवगा चवलवयचव नसतो, तो 

शनशककयतेचे सिथान करतो. यवांत  

१. शर्चशलत होिे  

२. आळिी असिे र् नकवरवत्िक असिे ह ेदोन िहत्र्वच ेिदु्द े

असतवत.  

 

१. शर्चशलत होिे vs. शनशर्ाकवर 

( रवजस vs. सवशत्त्र्क ) 

 

रवगी किाफलपे्रप्सःु लबु्धो शहांसवत्िको अिशुचः। 

हर्षािोकवशन्सर्तः कतवा रवजसः पररकीशतातः।।(१८-२७) 

 

कवयवाची ही सकवि िवनशसकतव असते. म्हिनु "रवजस vs. 

सवशत्त्र्क "यव सांदभवात सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा हवच िखु्य 

िदु्दव बनतो.  

 

* शनशककयतव, नकवरवत्िक vs उत्सवही, सकवरवत्िक 



(तविस vs. सवशत्त्र्क) 

अयकु्तः प्रवकृतः ्तब्धः िठो नैष्ट्कृशतको आलसः। 

शर्र्षवदी दीघासतू्ी च कतवा तविस उच्यते।।(१८-२८) 

 

"It is the working man who is the happy man. It is 

the idle man who is the miserable man. " 

Benjamin Franklin 

 

 ******* 

  



(१८-२७)  

************************* 

रवगी किाफलपे्रप्स ुलबु्धो शहांसवत्िको अिशुचः। 

हर्षािोकवशन्सर्तः कतवा रवजसः पररकीशतातः।। 

************************* 

(१८-२७) : 

"हर्षािोकवशन्सर्तः कतवा रवजसः पररकीशतातः" 

(सकवि vs शनष्ट्कवि, चवांगले उत्सवही व्यशक्तित्र्) 

"चवांगले व्यशक्तित्र्" यव सांदभवात सवशत्त्र्क कतवा यवद्ववरे 

भगर्दगीतेने पररभवशर्षत केल ेआह.े यव पररभवरे्षलव तलुनवत्िक 

्पशिकरि शदले आह.े  

िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृतउत्सवहसिशन्सर्तः । 

शसशद्धअशसदध््योः शनशर्ाकवरः कतवा सवशत्त्र्क उच्यते।।(१८-२६) 

सिवजवत लोक सशिय असतवत र् शर्कवस सवध्य करीत असतवत. 

तर कुिी अज्ञवनविळेु शनशककय, आळिीही होतवत. म्हिनु 

व्यशक्तित्र् यव सांदभवात त्यवज्य कवय?ह ेतविस कतवा यवद्ववरे ्पि 

केले आह.े  

अयकु्तः प्रवकृतः ्तब्धः िठो नैष्ट्कृशतको आलसः। 

शर्र्षवदी दीघासशुत् च कतवा तविस उच्यते।।(१८-२८) 



शनशककय, आळिी, शखन्सन, शर्र्षवदी, िठ(कपटी), सां्कवरहीन 

िनषु्ट्य तविस ठरतो. यवप्रिवि े 

 शनशककयतव vs. सशियतव,  

नकवरवत्िकतव vs सकवरवत्िकतव,  

शर्र्षवदी, शभत्व vs सवहसी, उत्सवही (धशृतउत्सवहसिशन्सर्तः) 

असव तलुनवत्िक व्यशक्तित्र्दोर्ष ्पि होतो.  

 

िनवलव र्ि करुन आत्िर्ि होिे ह ेिनषु्ट्यवलव सवध्य करवयचे 

असते. ह ेसवध्य न िवल्यवस ज्यवलव र्िीभतू करवयचे त्यवलवच 

र्िीभतू(प्रवकृतः) होतो.  

सिवजवत जे सशिय असतवत त्यवांच्यवर्रच जी शटकव होत असते, 

ती िखु्यत्रे्करुन चवांगले vs र्वईट यवच ्र्रुपवची असते. यवच 

पवश्वाभशुिर्र सशिय असिवर् यवांिधे " असरुी vs. दरै्ीगिुसांपशत्त" 

यवचव बोध रवजस कतवा यवद्ववरे होतो.  

 

रवगी किाफलपे्रप्स ुलबु्धो शहांसवत्िको अिशुचः। 

हर्षािोकवशन्सर्तः कतवा रवजसः पररकीशतातः।।(१८-२७) 

*सकवि vs शनष्ट्कवि किा 

रवगी किाफलपे्रप्स ुvs िकु्तसांगो अनहांर्वदी  



हर्षािोकवशन्सर्तः कतवा vs. शसशद्धअशसदध््योः शनशर्ाकवरः कतवा 

 

*असरु vs दरै्ी हव भेद ्पि होण्यवसवठी "लबु्धो शहांसवत्िको 

अिशुचः " यव िब्दवचव रवजस कतवा यव सांदभवात िब्दप्रयोग आह.े  

सवर : 

"Man's main task in life is to give birth to himself, 

to become what he potentially is. The most 

important product of his effort is his own 

personality. " 

-Erich Fromm  

व्यशक्तित्र् घडशर्ण्यवस सिवजवतील शिििव्यर््थेचे सहकवया 

होत असत.े "व्यशक्तित्र् शर्कवस" यव शर्र्षयवचव िखु्य हते ु

जीर्नशर्कवस करण्यवस िनषु्ट्य सिि व्हवर्व, चवांगलव नवगररक 

व्हवर्व, Excellence असवर्,े सकवरवत्िक असवर्े, उत्सवही 

असवरे् ज्यविळेु जीर्नवचे आव्हवन श्र्कवरण्यवस सिि होईल, 

असव प्रविखु्यवने असतो. यव ज्ञवनवलव गिुवत्िक ज्ञवन सांबोधले 

आह.े हचे ज्ञवन भगर्दगीतेने "कतवा" यव सांदभवात ्पि केले आह.े  

 ************ 

  



(१८-२८) 

************************* 

अयकु्तः प्रवकृतः ्तब्धः िठोनैषृ्ट्कशतको आलसः । 

शर्र्षवदी दीघासतु्ी च कतवा तविस उच्यते। 

************************* 

 

(१८-२८) : 

"अयकु्तः प्रवकृतः ्तब्धः िठो नैषृ्ट्कशतको आलसः । 

शर्र्षवदी दीघासतु्ी च ... " 

 (शियवशिल-Active vs. शनशककय- Idle) 

जीर्न आह ेम्हिनु जगवरे्च लवगते. जीर्नवत शर्कवस व्हवर्व 

यवसवठी ज्ञवनवजान(शर्द्यव ग्रहि )करतो. आपवपल्यव ज्ञवनवनसुवर, 

्र्भवर्प्रकृशतनसुवर िनषु्ट्य जगत असतो.  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृते ज्ञवनर्वनअशप। 

१. सिवजवत चवांगले-र्वईट, गरीब-श्रीिांत असे भेद होत असतवत. 

चवांगले-र्वईट यव सांदभवात अजुानवचव भ्रि होतो. सिवजवत 

अन्सयवयवने (भ्रिवचवर करुन) धनसांचय करुन श्रीिांत होिवरेही 

असतवत. यवच सांदभवात भगर्दगीतव दरै्ी-असरु गिुसांपशत्तद्ववरव भेद 

्पि करीत आह.े  



२. सिवजवत योग्य-अयोग्य यव सांदभवात आढवर्व घतेलव असतव 

सिवजवतील गलुवशि, िोर्षि, िवनर्ी दबुालतव, शनशककयतव अयोग्य 

ठरते. सिवजवलव सिि करण्यवसवठी िहविवनर्वांनी रे्ळोरे्ळी 

सांदिे शदले. चवांगलेपिव, धिा, आदिा यवांच्यव नवांर्वखवली 

दबुालतेचे पोर्षि करिे यवसवरखे अज्ञवन जगवत नसते. ्र्वशि 

शर्रे्कवनांदवांनी यव दबुालतेचव शनरे्षध करतवांनव यवच अज्ञवनवलव ्पि 

करण्यवसवठी शिल्टनकृत "Paradise lost" यव कवदांबरीतील 

सैतवनवचे उदवहरि शदले जो जीर्नवत न हवरतव लढत लढत िरतो.  

 

दबुालतेचे पोर्षि करिवरे हचे अज्ञवन भगर्दगीतेने अजुानवच्यव 

शर्र्षवदयोगवतनु दिार्नु शदले. अजुान आपल्यव शनशककयतेलव धिा र् 

दबुालतेलव आदिा दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी येथे अहांकवरवचव आश्रय असतो.  

 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

अहांकवर नसलेलव सवशत्त्र्क कतवा असतो.  

िकु्तसांगो अनहांर्वदी धशृत उत्सवह सिशन्सर्तः।(१८-२६) 

अहांकवरवर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय कर हव सांदिे 

आह.े  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््यव इशत िन्सयसे।(१८-५९) 



 

भगर्दगीतेत सवशत्त्र्क vs तविस कतवा यवतनु हव भेद ्पि होतो.  

किवानेच शर्कवस होतो. सशिय vs शनशककय, सकवि किा vs. 

शनष्ट्कवि किा यवप्रिविे सवशत्त्र्क vs तविस, सवशत्त्र्क vs. रवजस 

यवप्रिविे सवशत्त्र्क, रवजस र् तविस कतवा यवतील भेद ्पि होतो. 

यवनसुवर शनत्य शर्कवसिवगवार्र असलेलव असलेलव िहविव र् 

शर्कवसिवगवार्रुन घसरलेलव िढू असव एकच भेद केलव तर 

सवशत्त्र्क कतवा vs तविस कतवा असव भेद करतव येईल. शनशककयतव, 

आळस, शर्र्षवद, सां्कवरहीन अथवात िनोर्ि अर््थव(प्रवकृत) 

तविस कत्यवाचे लिि असत.े  

 

अयकु्तः प्रवकृतः ्तब्धः िठो नैषृ्ट्कशतको आलसः । 

शर्र्षवदी दीघासतु्ी च कतवा तविस उच्यते।(१८-२८) 

सवर : 

जीर्नवत यिश्र् होण्यवसवठी Motivation असते. िनषु्ट्य 

ज्ञवनवजान करतो. भगर्दगीतव व्यर्हवर र् अध्यवत्ि यव दोहोंचव 

सिन्सर्य सवधते. व्यवर्हवररक motivation लव अध्यवत्िवची जोड 

शिळते. र् यवद्ववरव ईश्वरभशक्तचव लवभ होतो. असव दहुरेीलवभ होतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 ***********  



(१८-३०) 

************************* 

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवया अकवये भय अभये। 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।। 

************************* 

१८. ३०/१: 

"प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवया अकवये भय अभये" 

(The Choice & Determination) 

 

चवांगले-र्वईट यव सांदभवात सत्कृत्य-दषु्ट्कृत्य हव सांदभा असतो. 

सिवजवतील सिथान-शटकव भवष्ट्यवचव चवांगले-र्वईट हवच आधवर 

असतो, अथवात व्यशक्तचे ते Judgement thinking असते. 

अजुान आपल्यव शनयतकवयवालव दषु्ट्कृत्य ठरशर्तो. यविळेु सांिय 

शनिवाि होतो. सांियविळेु द्वांद्व शनिवाि होते. ह ेद्वांद्वच बशुद्धर्रील, 

िनवर्रील(Conscious system) ओिे ठरत.े  

 

भगर्तगीतव द्वांद्व vs शनद्वांद्व ह ेिवस्त्र सवांगते. यवसवठी 

"व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्ध" यव सांदभवात शनिायिितव 

/Determination यवलव िहत्र् दतेे. Determination यव 



सांदभवात िनषु्ट्यवसिोर शनर्ड करण्यवचव प्रसांग येतो. कवयवाचे 

सांदभवात एकवची शनर्ड करवर्ी लवगते. िनषु्ट्यवचव शनिायअशधकवर 

त्यवलव शनर्ड करण्यवचे ्र्वतांत्र्य दतेे. हवच ्र्वतांत्र्यवचव अशधकवर 

असतो. हव अशधकवर र्वपरुन द्वांद्ववचे ओिे उतरशर्िे, ्र्वतांत्र्य 

अनभुर्ि,े शनभाय असिे हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े यवचसवठी 

शनष्ट्कवि किवाचे िवस्त्र सवांशगतले आह.े  

 

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवया अकवये भय अभये। 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।।(१८-३०) 

 

अथवात कवयवाची शनर्ड करतवांनव Determination चे शनशित ज्ञवन 

असत.े  

*करण्यवस योग्य vs. करण्यवस अयोग्य 

*सत्कृत्य vs. दषु्ट्कृत्य 

*चवांगल्यव/आर्श्यक कवयवासवठी शनभाय असि(ेसवहस) vs. 

पररिविवचे भय 

*्र्वतांत्र्य(ओिे उतरि)े vs. बांधन(ओझ्यवखवली दबि)े 

*शनद्वांद्व vs. द्वांद्व 

*िवश्वत vs. अिवश्वत 



* शनष्ट्कवि vs. सकवि 

*धिा vs. अधिा 

 

बोध: 

इच्छवदे्वर्षसितु्थेन ्द्वांद्विोहने ्भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।।(७-२७) 

 

 जीर्न जगतवांनव नकळत(अज्ञवनविळेु) िनषु्ट्य द्वांद्ववच्यव 

ओझ्यवखवली जगत असतो र् यविळेुच Stress असतो. िवनशसक 

दबुालतव असते. यवलवच भगर्तगीतेने "बांधन " सांबोधले आह.े 

हवच शर्कवस िवगवातील अडथळव ठरतो.  

 

 इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

"Determination gives you the resolve to keep going 

in spite of the roadblocks that lay before you. " 

Denis Waitley 

 



****** 

 

 

(१८. ३०)/२: 

"बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की" 

(Age of Science & Wisdom) 

 

 

*भगर्तगीतेची ज्ञवनशर्ज्ञवन भशूिकव: 

शर्ज्ञवनशनष्ठ शर्चवरवांचे िहत्र् सवांगनु तत्र्ज्ञवनवची सवांगड 

िविसवच्यव दनैांशदन व्यर्हवरविी घवलनु दिेवरव सत्यिोधन 

जगतवतील प्रथि शर्चवरर्ांत म्हिनु सॉिेशटसची जगवलव ओळख 

आह.े श्रीकृष्ट्िवने ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ ह ेशनिनु सवांगीतले.  

 

जगवचव इशतहवस कतृात्र्वचव आह.े कतृात्र्वनेच शर्कवस होत 

असतो. यवच सांदभवात ज्ञवनशर्ज्ञवनवलव आज प्रवधवन्सय शिळवले 

आह.े ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेु प्रश्नवचे शनदवन होते. यवच सांदभवात प्रश्न 

शर्चवरण्यवचव अशधकवर असतो. ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे यगु म्हिनु यरुोपवत 



१८र्े ितक "Age of Reasoning " सांबोधल्यव गेले. यव 

ितकवलव "Century of Philosophy" सांबोधल्यव गलेे.  

 

भगर्तगीतेत अजुानवच्यव प्रश्नवचव आधवरच ज्ञवन (Confidence 

vs. Excuse) आह.े दःुखी िवल्यवर्र त्र्रीत Judgemental 

thinking चव र्वपर करतो. र् यदु्ध करिे धिाशर्रोधी आह ेअसे 

भवष्ट्य करतो. र्व्तर् श्र्कवरतो, तेंव्हव हव प्रश्न ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव 

िांचवर्र येतो. यव िांचवर्र " िोकदवयी कवया िी कवां करवरे्?"हव 

त्यवचव प्रश्न असतो.  

 

*र्तािवन : 

 

िनषु्ट्य आपल्यव जीर्नवलव जसे ओळखतो (कशठि, चवांगले, सोपे) 

तसे त्यवचे जीर्न घडते. आज ज्ञवनशर्ज्ञवन आह.े ज्ञवनी यव सांदभवात 

जो योग्य जवितो, त्यवचव िवगा पक्कव असतो, त्यवलव सिथानवची 

गरज पडत नवही, तो आनांद अनभुर्तो. जो जीर्नवत दःुख अनभुर् 

करतो, त्यवचे जीर्न त्यवलव असह् र्वटते. िवगवात योग्य-

अयोग्यचव शनिाय करण्यवस असिथा असलव तरी जी शनर्ड करतो, 

त्यवचे सिथान करतो.  

 



व्यर्हवरवत गरजवपशुतासवठी कवया(State of Want- State of 

Art) असे सरळ सशिकरि असते. म्हिनु शर्कवसिवगा यव सांदभवात 

शनिायिितव, कवयाकौिल्य यवद्ववरे सां्कवररत असिे आर्श्यक 

असते. कवया र् जीर्निलु्ये (चवांगलेपिव, Rightousness)यवद्ववरे 

शर्कवसिवगा बनतो.  

 

"The human mind naturally finds pleasure in the 

principles of righteousness, just as the eyes take 

pleasure in color and the ears in sound. " 

Wang Yangming  

 

 

*भगर्तगीतव :(Wisdom) 

कवयासां्कवर यव सांदभवात अजुान िहवधनधुवारी असतो. र् प्रत्यि 

शनयतकवया आचरि करण्यवसवठी " चवांगलेपिव" यव सांदभवात त्यवचे 

Intention चवांगले असले तरी योग्य-अयोग्यचव शनिय करु िकत 

नवही, पररिविी शनशककयतेचे सिथान करतो. अजुान यव 

सिथानवसवठी धिाज्ञवन र्वपरतो. यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतेने 

धिा, अध्यवत्ि, ईश्वर यवांची सवांगड िनषु्ट्यवच्यव दनैांशदन व्यर्हवरविी 

ज्ञवनवच्यव िवध्यिवतनु घवलनु शदली .  



 

भगर्तगीतव" शर्र्षवदयोग" पवसनु सरुु होते, िोि (सांन्सयवस) र्र 

सिवशि होते. शर्र्षवदविळेु(दःुख)बांधन अनभुर् करतो. र् सखुवसवठी 

िशुक्त हर्ी असते. बांधन-िोि(्र्वतांत्र्य)ह ेज्ञवन जवििवरव 

जीर्नवलव ओळखतो. ज्ञवनवचे िळु र् अांत ईश्वर आह े. ज्यवचव 

अांि िनषु्ट्यवचे हृदयी शर्रवजिवन आह.े जीर्नवची ही िवश्वत 

ओळख नसल्यविळेु िनषु्ट्य बांधनवत अडकतो.  

 

अजुान (योग्य-अयोग्य) बांधनवत अडकतो. तेंव्हव यदु्ध करि ेअयोग्य 

दिाशर्ण्यवसवठी ्र्गा-नरक यवचव दवखलव दतेो. अजुानवचव प्रश्न 

व्यर्हवरवचव नसतो, तर धिवाचरिवचव असतो. श्रीकृष्ट्िवने 

अजुानवच्यव धिाज्ञवनवलव (Informatory knowledge)आव्हवन 

शदले नवही, तर ज्ञवनवलव आव्हवन शदले.  

 

श्रीकृष्ट्िवने बांधन-िोि जवििवरे ज्ञवन श्रेष्ठ ठरशर्ले आह.े यवसवठी 

ईश्वरवची ओळख सशृिचव अध्यि अिी शदली. शर्कवसिवगा 

"अितृांगिय" ठरतो. यवच सांदभवात ्र्धिवाचरि म्हिजे 

किासांन्सयवस(कवया ईश्वरवलव सिपाि ) 

अथवात यथेे Detachment चे रह्य ्पि होते.  

 



प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवयवाकवये भयवभये। 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।।(१८-३०) 

ययव धिां अधिां च कवया च अकवयां एर् च। 

अयथवर्त प्रजवनवशत बशुद्धः सव पवथा रवजसी।।(१८-३१) 

 

 

 

(१८-३०) /३: बांधां िोिां च यव रे्शत्त " 

 (Trap vs Freedom) 

 

िन, बशुद्ध, शचत्त, अहांकवर Mind functioningचे चवर अांग 

आहते. कवयवाची योग्य-अयोग्य(चवांगले र्वईट, धिा अधिा) ही 

शनर्ड बशुद्धचे functioning असते. यवांत बांधन(Trap) vs िोि 

(Freedom अथवात ्र्वतांत्र्य) ही शनर्ड सर्वात िहत्र्वची ठरते.  

 

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवया-अकवये भय-अभये। 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।।(१८-३०) 

 



Law of polarity(Universal law) प्रकृशतचव शनयि आह.े 

ज्यव गोिीिळेु सखु र्वटते, त्यवचव अभवर् दःुख दतेे. यवप्रिविे 

प्रकृशतिध्ये द्वांद्ववचव Trap असतो. यवच Trap िधनु िशुक्तचे 

सवधन "किा" आह.े पि किवातही योग्य- अयोग्य, चवांगले -र्वईट 

हव द्वांद्व (Trap)असतो. यविळेु भय असते.  

 

जीर्न जगतवांनवच िनषु्ट्यवलव यव Trap चव सविनव करवर्व लवगतो. 

हव सविनव कसव असतो र् िनषु्ट्यवलव यव Trapचे अज्ञवन कवां 

असते?यवचे दिान अजुानवच्यव दःुखी भशूिकेत शदसते. तो 

Shortcut र्वपरतो र् शनशककयतेचे सिथान करतो. र्व्तर्वचव 

श्र्कवर न करिे यवांत अज्ञवन ठरते.  

 

इच्छवद्वेर्षसितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत। 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सतां परांतप।। (७-२७) 

 

सविवन्सय जीर्न असेच चवलत असते. सखुवच्यव ज्यव सांकल्पनव 

करतो, त्यवच Trap िध्ये सवपडत असतो. म्हिनुच िनषु्ट्य 

आपल्यव जीर्नवची जबवबदवरी न जवितव ्र्तःचे सिथान करीत, 

इतरवांर्र दोर्षवचव ठपकव ठेर्त जगत असतवत. यवप्रिविे 



जीर्नवतील नैरवश्य, िवनशसक पांगतु्र्(हतविव) व्यक्त करीत जगत 

असतवत.  

 

जीर्नवची र्रची पवयरी गवठिे ही ईश्वरवची कृपव असते. अजुानवर्र 

ही कृपव िवली र् त्यवलव र्रच्यव पवयरीर्र चढण्यवचे ज्ञवन शिळवले. 

अथवात जीर्नशर्कवसवचव िहविवगा(अितृांगिय) कळलव. िवगा 

िोकळव िवलव.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

 

िनषु्ट्यजीर्न कवयवाद्ववरे पढेुपढेु र्वटचवल करीत असते. यवच 

कवयवातनु ्र्वतांत्र्य अनभुर्िे, शनभाय होिे, सखुी होिे अथवात 

ईश्वरभशक्त सवधिे हचे िहविवगवार्रील जीर्नप्रर्वसवचे रह्य आहे. 

तो कोित्यवच द्वांद्ववच्यव Trap िध्ये सवपडत नवही.  

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

बशुद्धयोगविळेु किवाच्यव (योग्य अयोग्य) Trap पवसनुही िकु्त 

असतो.  

(किाबांधां प्रहव्यशस -Right or wrong Only Freedom) 



 

म्हिनु व्यथीत होत नवही.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।।(२-१५) 

 

कवया प्रत्येक ििवत घडते, यवच कवयवातनु शर्कवस सवधिे अथवात 

जीर्नप्रर्वस शर्कवसिवगा होण्यवसवठी "बांधां िोिां च यव रे्शत्त" हव 

सांदिे Transformation सवठी प्रेरीत करते. भगर्तगीतेद्ववरव 

श्रीकृष्ट्िवने ह ेज्ञवन उपलब्ध करुन शदले असले तरी कोिते जीर्न 

जगवयचे ? सविवन्सय (द्वांद्वर्ि)शक उच्च(्र्तांत्)!ही शनर्ड ्र्तःची 

असते.  

 

 

 

 ****** 

  

  



(१८. ३१) 

************************* 

ययव धिां अधिां च कवयां च अकवया एर् च। 

अयथवर्त ्प्रजवनवशत बशुद्धः सव पवथा रवजशस।। 

************************* 

 

 (१८. ३१) : 

"ययव धिां अधिां च कवया च अकवयां एर् च..  

अयथवर्त प्रजवनवशत.. " 

(्र्तःचव ्र्धिा) 

 

शर्ज्ञवनवने ज्ञवनशर्ज्ञवन यगु आिले. ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव यगुवलव 

यरुोपवत Enlightenment age सांबोधले होते. ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव 

यगुवत सिवजवतील िोर्षि, दररशद्र, भवांडिे, अज्ञवन यवलव धिाच 

जबवबदवर आह,े र् धिा सिवजवलव अज्ञवनवत लोळशर्त असतो, 

असव धिवाशर्र्षयी (गैर)सिज िवल्यविळेु धिा बदनवि होतो. 

यविळेु जगवत "धिा vs ज्ञवन ( बशुद्धप्रविवण्यर्वद)" असव र्वद 

शनिवाि होतो.  

 



ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव यगुवतही धिा अधिा यवांत पवरदिाकतव असिे 

िहत्र्वचे असते. धिवालव अधिा, अधिवालव धिा म्हििे ह ेअज्ञवन 

असते ही र्व्तशर्कतव भगर्दगीतव दिार्नू दतेे. तर धिा कवय? 

अधिा कवय?यवनसुवर कोिते कवया योग्य? कोिते अयोग्य ?यवचव 

िनषु्ट्यवचव ्र्तःचव शनिय होत नवही. अजुानवने ्र्तःच्यव यव 

अर््थेलव "धिासम्िढूचेतवः" सांबोधले आह.े  

 

्र्तःचे कताव्य यव नवत्यवने भशूिकव पवर पवडतवांनव अजुान जेंव्हव 

सांियवच्यव भोर्र् यवत सवपडतो, तेंव्हव गोंधळतो. भगर्दगीतेतील 

अजुानशर्र्षवदयोगवत यवच गोंधळलेल्यव भशूिकेचे दिान आह.े 

अजुानवने आपल्यव शनयतकवया टवळण्यवलव धिा म्हटले नवही तर 

दःुखिशुक्तसवठी कोितवही उपवय त्यवलव शदसलव नवही म्हिनु 

यदु्धवचव पररिवि अधिा शदसतो असे भवष्ट्य करतो.  

 

ययव धिां अधिां च कवया च अकवयां एर् च। 

अयथवर्त प्रजवनवशत बशुद्धः सव पवथा रवजशस।।(१८-३१) 

 

ज्ञवन यव सांदभवात धिवाचे प्रयोजन कवय र् किवसवठी ?यव ज्ञवनवचव 

उलगडव भगर्दगीतव करते. ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव यगुवत प्रश्न 

शर्चवरण्यवचव अशधकवर (Why?) शिळवलव. अथवात ्र्तःच्यव 



शनिायअशधकवरवची जवगशृत िवली. ्र्तःचे कताव्य कवय? यवची 

पवरदिाकतव असते. ्र्तःच्यव कताव्यवर्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब 

करतो. येथे ्र्धिा (योग्य-अयोग्य यवांतील)Tiebreaker, Self 

approval र् Surrender सिपाि अिी शतहरेी भशूिकव बजवर्ते.  

(To surrender the right of governing self in the 

hands of assembly/Community/God) 

 

सिहुवतील कताव्य यव नवत्यवने हव ्र्धिा असतो. िनषु्ट्य कुटुांब, 

कवयासां्थव, दिे अिव शर्शर्ध सिहुवचव सद्य असतो. जबवबदवर 

सद्य यव नवत्यवने त्यवलव सिहुवत आपली भशूिकव पवर पवडवर्ी 

लवगते. र् केर्ळ ियवाशदत सिहुवलव जोडिवरव नव्ह ेतर सांपिुा 

शर्श्ववलव जोडिवरव धिा कोितव यवचे रह्य भगर्दगीतव सवांगते.  

 

"The goal of life is to make your heartbeat match the 

beat of the universe, to match your nature with 

Nature. " 

-Joseph Campbell 

 

 प्रत्येक िनषु्ट्य अिव ज्ञवनवच्यव िोधवत आह,े जे त्यवलव सखुवने 

जगण्यवसवठी, त्यवच्यव शर्कवसवलव पोर्षक होईल, त्यवच्यव 



जीर्नवलव अथा दणे्यवसवठी िवगादिान करेल. र् त्यवचे जीर्न 

आनांद र् उत्सवहवच्यव उजेने न्सहवऊन शनघेल. म्हिनु सांपिुा जग 

अिव धिवाकडे (Spiritual truth) आिेने पहवत आह,े जो 

शर्श्ववत Harmony (िवनर्तव धिा) प्र्थवपीत करेल. अथवात 

िनषु्ट्य सिहुवचव सद्य असतवांनव यवचरे्ळी तो शर्श्ववचवही सद्य 

असतो. र् त्यवच्यव कवयवाने त्यवलव शर्श्वविी Harmony सवध्य 

करवयची असते. ही Harmony सवध्य होते, तेंव्हव तो 

(Universal mind यव नवत्यवने)ईश्वरविी जोडल्यव जवतो. (vice 

a versa) 

 

"The world is starving for a new spiritual truth - a 

truth that works in sustaining life, not a truth that 

brings an end to life. " 

-Neale Donald Walsch 

 

हव धिा केर्ळ एकच होऊ िकतो,  

"आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च" 

 

आत्िनो िोिवथा- 

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवयवाकवये भयवभये। 



बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।।(१८-३०) 

 

जगतशहतवय- 

ित्किाकृत ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

********* 

 

(१८. ३१): 

"अयथवर्त ्प्रजवनवशत बशुद्धः सव पवथा रवजशस" 

(Strength vs. Weakness) 

 

* शर्कवसवची शनशित शदिव 

िनषु्ट्यजीर्नवतील Strength र् Weakness यव सांदभवात 

भगर्तगीतव दरै्ीगिुसांपशत्त र् असरुगिु सांपशत्त अिी शर्भवगिी 

करते. व्यर्हवरवत चवांगलेपिव, आत्िशर्श्ववस, शनभायतव, सवहस, 

नम्रतव इ. गिुवांचव Strength यव सांदभवात उल्लेख होतो. तर भय, 

सांिय, शचांतव, अहांकवर इ. Weakness यव सांदभवात उल्लेख होतो.  

 



चवांगलेपिव असलव तरी अजुानवलव आपल्यव शनयतकवयवात दोर्ष 

आढळतो. योग्य-अयोग्य यवची शनर्ड करु िकत नवही. पररिविी 

शनशककय रवहिे पसांत करतो. ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी 

ज्ञवन र्वपरतो. अथवात आपली भशूिकव सिि शदसवर्ी हव प्रयत्न 

असतो र् यव प्रयत्नवत दबुालतेलवच सिि ठरशर्तो. यवच 

प्रकवरविळेु सिवजवत सिितव-दबुालतव यवचव शनशित बोध होत 

नवही. र् यवचिळेु शर्कवसवची शनशित शदिव ठरत नवही.  

 

ययव धिां अधिां च कवयां च अकवया एर् च। 

अयथवर्त ्प्रजवनवशत बशुद्धः सव पवथा रवजशस।।(१८-६१) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवतील "सिितव vs. दबुालतव "यवचे शनशित ज्ञवन 

असेल तरच शर्कवसवची शनशित शदिव ठरशर्तव येते. अन्सयथव 

दबुालतेलव सिि दिाशर्ण्यवच्यव प्रयत्नवत शर्कवस खुांटतो. ्र्तः 

भ्रिवत असतो.  

 

** Strength vs. Weakness चे ज्ञवन 

िनषु्ट्यजीर्नवतील" Strength vs. Weakness" जविनु 

घेण्यवसवठी भगर्तगीतव "ज्ञवन vs अज्ञवन" ्पि करते. यवच 

सांदभवात शर्शर्ध भेद भगर्तगीतेत ्पि होते.  



 

*Ego 

"यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे"(१८. ५९) vs.  

 "बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य िद ्शचत्तः सततां भर्"(१८-५७) 

 

अहांकवर vs. आत्िशर्श्ववस 

अहांकवर आश्रय vs ईश्वर आश्रय 

*Faith 

"सांियवत्िव शर्नश्यशत"(४-४०) vs.  

 "ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्"(४-४१) 

सांिय vs शर्श्ववस 

सांिय vs ज्ञवन 

भय vs शर्श्ववस 

"Optimism is the faith that leads to achievement. 

Nothing can be done without hope and confidence. " 

-Helen Keller  

*Duality 

"तयोः न र्िि ्आगच्छेत"् (३-३४) vs.  

" ते द्वांद्विोह शनिुाक्तव"(७. २८) 



द्वांद्व vs शनद्वांद्व 

धिा-अधिा द्वांद्व vs. ्र्तःचव ्र्धिा 

चांचल vs. कवयवाचव एकशनिय 

*Mindset 

"िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप " (२-३)vs.  

"यश्िन ्श्थतः न दःुखेन ्गरुुिवअशप शर्चवल्यते"(६-२२) 

"यत ्िनो अनशुर्धीयते"(२-६७) vs.  

"आत्िर्श्यै शर्धयेवत्िव"(२-६४) 

िनोर्ि vs आत्िर्ि 

Lower consciousness vs. Higher consciousness 

शर्चशलत होिे vs. श्थतप्रज्ञ 

"Our ambition should be to rule ourselves, the true 

kingdom for each one of us; and true progress is to 

know more, and be more, and to do more. " 

Oscar Wilde  

 ***** 

 

  



(१८-३२) 

************************* 

अधिां धिां इशत यव िन्सयसे तिसव आर्तृव। 

सर्वाथवान ्शर्पररतवि बशुद्धः सव पवथा तविशस।। 

************************* 

१८. ३२: 

"अधिां धिां इशत यव िन्सयते तिसव आर्तृव" 

(Mode of Wisdom vs. Mode of Ignorance) 

 

जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. पि यव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव उपयोग िनषु्ट्य 

कसव करतो?हव सिवजवत, जीर्नवत िहत्र्वचव प्रश्न असतो. 

जीर्नवांत Purpose Loyalty (अथवात शनशित हते,ु goal) असेल 

तरच ज्ञवनवचव उपयोग होतो, अन्सयथव ज्ञवन फक्त पु् तकी ्र्रुपवत 

(Informatory knowledge) असते असे अनेक शििितज्ञ ित 

व्यक्त करतवत. यव पवश्वाभशुिर्र र्तािवनवतील शिििवत दोर्ष नसतो, 

उिीर् असते. हीच उिीर् भगर्तगीतव भरुन कवढते.  

 



"It is a strange trade that of advocacy. Your 

intellect, your highest heavenly gift is hung up in the 

shop window like a loaded pistol for sale. " 

Thomas Carlyle 

 

भगर्तगीतव "जीर्नवची Purpose loyalty " यवर्र भवष्ट्य करते. 

यवच सांदभवात शनियवत्िक बशुद्ध, चांचल बशुद्ध, उलट(योग्यलव 

अयोग्य र् अयोग्यलव योग्य ठरशर्ि)े बशुद्ध यवचे सांदभा ्पि करते.  

 

सत, रज, ति हे प्रकृशतचे तीन गिु आहते. र्तािवनवत एक गिु 

प्रभवर्ी असतो. यव गिुवचव पररिवि बशुद्धर्रही आढळतो.  

सत-Mode of wisdom शनियवत्िक बशुद्ध 

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवया अकवये भयअभये। 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।(१८-३०) 

 

रज-Mode of passion (िांकव, भय) चांचलत्र् 

ययव धिां अधिां च कवया च अकवयां एर् च। 

अयथवर्त ्प्रजवनवशत बशुद्धः सव पवथा रवजशस।।(१८-३१) 

 



ति-Mode of Ignorance उलट बशुद्ध, अज्ञवनवलव ज्ञवन, 

अधिवालव धिा दिाशर्ि े

अधिां धिां इशत यव िन्सयसे तिसव आर्तृव। 

सर्वाथवान ्शर्पररतवि बशुद्धः सव पवथा तविशस।।(१८-३२) 

 

येथे धिा -अधिा यव शर्र्षयवचव हते ुबांधन -िोि आह ेअथवात 

शर्कवसवसवठी करण्यवस योग्य र् अयोग्य असव आह.े 

भगर्तगीतेतील शर्कवसिवगवाचव आधवरच बांधन-िोि आह.े 

योग्य-अयोग्य ठरशर्ण्यवसवठी धिा-अधिा यव िब्दवांचव र्वपर केलव. 

अजुान (िोहविळेु) दःुखी िवलव असतव ्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी शनशककयतेलव धिा दिाशर्तो. अथवात ही श्थशत 

धिवालव अधिा र् अधिवालव धिा असे शनदिेन असते. र् ह ेबशुद्धचे 

Mode of Ignorance असते.  

 

िनषु्ट्य सद ्बशुद्ध द ेअिी ईश्वरवलव प्रवथानव करतो . यवचवच अथा 

बशुद्धचे Mode of Wisdom यवसवठी ही प्रवथानव असते. 

भगर्तगीतव बशुद्धनवि, बशुद्धयोग, श्थतप्रज्ञ यवर्र भवष्ट्य करते. र् 

बशुद्धयोगवचव आश्रय, "शनत्यसत्र््थो" यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय 

यवचे िहत्र् highlight करत.े  

 



बशुद्धयोगां उपआशश्रत्य िद ्शचत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सतां ते।(१०-१०) 

 

अजुानही िेर्टी (अज्ञवनवलव कवरि ठरलेलव)िोह नि िवलव, ्िशृत 

परु्ार्त िवली, सांिय नि िवलव ह ेसवांगतो.  

निो िोहः ्िशृतलाब्दध््र्व तत ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु। 

श्थतोअश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्।।(१८-७३) 

 

* ****** 

 

(१८. ३२)/२: 

"सर्वाथवान ्शर्पररतवांि बशुद्धः सव पवथा तविसी" 

(Transperency of Strength & Weakness) 

 

*Know Thyself " 

िनषु्ट्यवलव ्र्तःलव जीर्न अनभुर्वयचे असते. जीर्नवतील 

Strength-Weakness त्यवलव कळवर्व र् ्र्तःलव Strong 

करवर्े, ह ेजीर्नशर्कवसवचे िवस्त्र जविण्यवसवठी जीर्नवतील ज्ञवन-

अज्ञवन यवांतील भेद भगर्तगीतेने ्पि केलव आह.े  



 

अथवात भगर्तगीतव िनषु्ट्यवच्यव Weakness र् Strengthची 

शनशित ओळख करुन दते आह ेर् हव शर्र्षय जीर्नवतील ज्ञवन-

अज्ञवन यव सांदभवात घेतलेलव आह.े ज्ञवन-अज्ञवन हवच सांदभा 

जीर्नशर्कवसिवगवासवठी (बांधन-िोि) घेतलेलव आह.े 

िनषु्ट्यजीर्नवतील यव िहत्र्वच्यव पैलरु्र भगर्तगीतेने प्रकवि 

टवकलव आह.े  

 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।(१८-३०) 

सर्वाथवान ्शर्पररतवांि बशुद्धः सव पवथा तविसी।(१८-३२) 

 

*Strength - Weakness 

जीर्नवतील अज्ञवन कळले नवही तर िनषु्ट्य जीर्नवतील 

Weakness लव Strength दिाशर्तो र् ्र्तःच्यव Strengthची 

ओळख होत नवही. यविळेु िनषु्ट्य ्र्तःच्यव Weaknessलव 

challange न करतव इतरवांनवच challange करतो, ्र्तःलव 

ज्ञवनी सिजनु सिथान करतो. यविळेु Negativity येते र् ही प्रर्शृत्त 

Mental illnessचे कवरि ठरते.  

 

यद्यप्येते न पश्यशन्सत लोभोपहत चेतसः। 



कुलियां कृतां दोर्षां शित्द्रोह ेच पवतकि ्।। 

कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवद ्अ्िवन शनर्शतातिु ्। 

कुलियां कृतां दोर्षां प्रपश्यत ्शभः जनवदान।(१:३७-३८) 

 

लोभविळेु "त्यवांनव" पवतक कळत नवही पि आपि िहविे आहोत 

नव!येथे अजुान ित्पुिवच्यव अज्ञवनवलव Challange करतो, र् 

्र्तःलव ज्ञवनी ठरशर्तो. ्र्तःचे अज्ञवन hide करतो. अथवात 

्र्तःच्यव Weakness लव Strength दिाशर्तो. यविळेु ्र्तःची 

Strength शदसत नवही. यवर्र भगर्तगीतव प्रकवि टवकते.  

Weakness : 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परतप।(२-३) 

Strength: 

िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

*Transperency : 

"Clear thinking requires courage rather than 

intelligence. " 

िनषु्ट्यजीर्नवत Courage िहत्र्वचव गिु आह.े किायोगवतील" 

योग"दःुखिशुक्तचे रह्य आह.े यविळेुच courage र्दृ्धी होत.े यवांत 



कवयवाचव दृढशनिय हर्व असतो. दृढशनियवसवठी शर्श्ववस हर्व, 

शर्श्ववस ज्ञवनवने येतो.  

 

*ज्ञवन 

शनरोगी प्रकृशतसवठी आहवरवचे ज्ञवन असते. पि शनरोगी 

िवनशसकतेसवठी योग्य ज्ञवनवचे feeding यवर्र दलुाि िवले तर 

Mental illness येर् ुिकतो, Negativity यवचेच लिि 

असते. हचे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते.  

 

*शर्कवसिवगा /रवजिवगा: 

इच्छवपशुतासवठी कवया करिे हचे जीर्नवचे purpose िनषु्ट्य 

जवितो. शकशतासवठी चवांगले कवया, ्र्गवासवठी पणु्यकवया हव 

इच्छवपशुताचवच भवग असतो. यव इच्छेिळेु द्वांद्व (कवयवातील 

इच्छवद्वेर्ष)शनिवाि होतो. यविळेु सांिय असतो. र् द्वन्सद्व 

अडथळ्यवचे कवरि ठरतो.  

 

अथवात Traditional जीर्निवगा(इच्छवपशुतासवठी कवया)सांिय 

शनिवाि करतो. यव सांियवर्र िवत करुन शर्श्ववसवने िवगाििि करिे 

हव प्रश्न असतो.  

 



िनषु्ट्य शर्कवसवचव Traditional िवगा जवितो पि रवजिवगा जवित 

नवही. भगर्तगीतव शर्कवसवचव रवजिवगा सवांगते. यवलव रवजशर्द्यव, 

रवजयोग म्हटले. र् शर्कवसवसवठी अनन्सययोग(कवया सिपाि) 

म्हटल.े  

 

अनन्सयः शचन्सतयन्सतो िवि ्ये जनवः पयुापवसते। 

तेर्षवां शनत्यअशभयकु्तवनवां योगिेिां र्हवम्यहि ्।।(९-२२) 

 

िनषु्ट्यवचे जीशर्त तत्र् र् त्यव तत्र्वचे अांशति धवि यवलव जोडिवरव 

रवजिवगा असतो. कवया घडशर्िवरे िरररयांत् प्रकृशतचे automation 

असते र् ह ेयांत् ईश्वर चवलशर्तो ह ेरवजिवगा जवििवरव ज्ञवनी 

जवितो. म्हिनु यव रवजिवगवार्र चवलिवरव दःुखवने शर्चशलत होत 

नवही.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां सोअितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 ****** 

  

  



(१८-३३) 

************************* 

धतृ्यव ययव धवरयते िनःप्रविइांशद्रयशियवः । 

योगेन अव्यशभचवररण्यव धशृतः सव पवथा सवशत्र्की।।  

************************* 

 

(१८-३३)/१ :"धतृ्यव ययव धवरयते िनःप्रविइांशद्रयशियवः" 

 

I. Determination 

प्रत्यि कवया घडण्यवस "धशृत(Determination)" कवरि असते. 

िनषु्ट्यवलव जीर्निवगवात सांिय आलव असतव "रज" गिु प्रभवर्ी 

होतो. यविळेु शनिय होत नवही. "कळते पि र्ळत नवही"! ह े

र्वक्य आपि ऐकत असतो. ज्ञवन आह ेपि कवया नवही!भवष्ट्य 

बोलल्यव जवते, योजनव बनतवत पि त्यवप्रिविे प्रत्यि कवया घडत 

नवही! ही अर््थव Lack of Personal loyalty म्हिनुच 

शर्श्ववत ओळखल्यव जवते.  

 

िनषु्ट्यवलव ्तशुत आर्डते. िनषु्ट्य ्र्तःलव "योग्य"जविनुच 

कवयारत असतो र्व "योग्य आह"े ह ेशसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य 



बोलतो, यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. यवच प्रर्शृत्तिळेु शनशककयतचेे 

सिथान करिे, दोर्षवांचे इतरवांनव Target करिे, शटकव करि ेअसव 

प्रकवर सिवजवत चवलत असतो.  

 

प्रत्यि कवया घडण्यवसवठी ज्ञवन आशि किा यवांचव सिन्सर्य तीन 

शर्भवगवत (१ ज्ञवन-किा-कतवा, २ बशुद्ध-धशृत, ३ सखु) केलेलव 

आह.े कवया घडण्यवस अज्ञवनवचे(िोह) कवरि "ति"र् सांियविळेु 

अशनशितीचे कवरि "रज" गिुप्रभवर् असतो. म्हिनु Step-up 

करण्यवसवठी "सत" गिु आर्श्यक असतो. म्हिनु "सत"mode 

िधील Determination यव सांदभवात सत धशृत ्पि केली आह.े  

 

धतृ्यव ययव धवरयते िनःप्रविइांशद्रयशियवः । 

योगेन अव्यशभचवररण्यव धशृतः सव पवथा सवशत्र्की।। (१८-३३) 

 

अथवात योग्थ होर्नु िन, प्रवि(जीशर्त तत्र्, आत्िव), इांशद्रय 

यवांचव सिन्सर्य सवधनु शियव(Action)सवधिे. जीर्नशर्कवस 

िवगवात Continuity सवधिे यव अथवाने 'अव्यशभचवररण्यव' हव 

िब्दप्रयोग आह.े यविळेु र्तािवनवतील गिुप्रभवर् जवितो र् 

Step-up करण्यवसवठी "सत" mode िधील बशुद्ध-धशृत ज्ञवनवचव 

उपयोग करतो. यवच आधवरवर्र श्रीकृष्ट्ि अजुानवलव म्हितवत: 



 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।्(२-४५) 

***** 

 

(१८-३३)/२: 

"धतृ्यव ययव धवरयते िनःप्रवि इांशद्रयशियवः" 

 Part II (Determination in the mode of goodness) 

 

 

"Think about what there is to learn from your 

heritage, good and bad, and about what you want to 

cultivate and not cultivate. "  

Sheri L. Dew 

 

िनषु्ट्य ्र्तःसवठी "योग्य" ही भशूिकव सिजनुच जगत असतो. 

कुिी "योग्य" यव आत्िशर्श्ववसवने जगतो, तर कुिी "योग्य " शसद्ध 

करण्यवसवठी सिथान करीत जगत असतो. अजुानवने दःुखी 

अर््थेत यवच "योग्य(Right)" सिथानवथा भवष्ट्यवचव उपयोग 

केलव. तो म्हितो, यव यदु्धवस "आिचव लोभ" कवरि आह,े म्हिनु 



यव यदु्धविळेु नरकच शिळेल. अथवात अजुानवसवठी येथे यदु्ध करिे 

अयोग्य ठरशर्तो, श्रीकृष्ट्ि यवउलट ित दतेवत. श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, 

त ुयदु्ध न केले तर पवप होईल!्र्गा र् शकशता यवपवसनु र्ांशचत 

होिील.  

ततः ्र्धिा शकशतां च हीत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।(२-३३) 

 

यवचवच अथा अजुान "योग्य"लव अयोग्य ठरशर्तो र् "अयोग्य" लव 

योग्य ठरशर्तो. बशुद्धची ही ति अर््थव (Mode of darkness) 

असे भगर्तगीतव ्पि करते. यव पवश्वाभशूिर्र चचेचव हव शर्र्षय 

"Mode of darkness vs. Mode of goodness" असव होतो.  

Mode of Darkness : 

ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर् च। 

न शर्िचु्यशन्सत दिेुधव धशृत सव पवथा तविसी।।(१८-३१) 

 

Mode of goodness 

 

धतृ्यव ययव धवरयते िनःप्रवि इांशद्रयशियवः। 

योगेन अव्यशभचवररण्यव धशृतः सव पवथा सवशत्त्र्की।।(१८-३३) 

 



िनषु्ट्यजीर्न सखु इशच्छत असते, पि दःुख हव जीर्नवचवच भवग 

असतो. दःुख जेंव्हव िनषु्ट्यवलव दबुळे करते, जीर्नवत अडथळव 

ठरते तेंव्हव जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवात ह ेअडथळेच जि ुपररिव 

घेत असतवत. यव अडथळ्यवची ओळख िवली नवही तर दःुख 

टवळण्यवसवठी जसव जगतो, त्यव भशूिकेचे सिथान करीत 

जीर्नयवपन करतो.  

 

जीर्नशर्कवसवचव िवगा असतो म्हिनु अडथळव असतो. जीर्नवचे 

ध्येय(Destination)असते म्हिनु िवगा असतो. अजुान ज्यव 

धिवाचव दवखलव (सिथानवसवठी) दतेो, त्यवचे अांशति 

Destination ्र्गा(-नरक) असते. यवच धिवाचव दवखलव दरे्नु 

श्रीकृष्ट्ि ्र्धिवाचरिवचे (्र्धिा-The tiebreaker, Self 

approval) ज्ञवन सवांगतवत. (यव िवगवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

(सिपाि)सवध्य होते. ) 

 

िनषु्ट्य दःुखी िवलव असतव(अिवांशत) त्यवचव िळुवतील प्रश्न 

र्ेगळवच असतो. पि "योग्य" यव सांदभवात सिथान करण्यवसवठी 

आदिा, धिा, ज्ञवन यवचव आश्रय करतो र् ्र्तःच्यव अिवांत 

िनवलव सिवधवन दतेो. अथवात "र्तािवनवतील िवांशत" हव िळुवतील 

प्रश्न असतो.  



 

व्यर्हवरवत यि, लवभ, चवांगलेपिव(Right thing, goodness) 

यव आधवरवर्र िवगा(शनिाय)सांदभवात चचवा होतवत. ्र्तःलव जे 

श्रेय्कर आह ेपि फवयद्यवचे आह ेअथवात सखुी करिवरे आह ेह े

व्यर्हवरज्ञवन िनषु्ट्यवलव आर्डते. अजुान ज्यव ्र्गा-नरक प्रवशिच्यव 

धिवाचव उल्लखे करतो, तो धिा-अधिा हव त्यवचव िळुवतच प्रश्न 

नसतो. दःुख हव त्यवचव िळु प्रश्न असतो. र्व्तर् कबलु करतो, 

तेंव्हव यव (कशथत धिा)कवयवाने दःुखवर्र िवत किी होईल?हवच 

प्रश्न उपश्थत करतो, ज्यव प्रश्नवचे सिवधवन भगर्तगीतव दते आह.े  

 

भगर्तगीतव "िनषु्ट्यजीर्नवतील दःुख/अिवांती"यवच िळु प्रश्नवची 

ओळख करुन दतेे. जीर्नवची ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह (सत, रज, ति 

प्रकृशत-परुुर्ष-परुुर्षोत्ति) ओळख करुन दतेे. जीर्नवतील 

Adversity लव Surrender होिे र् Adversity र्र 

उपवय(Dealing with obstacle) ह ेदोन Option िनषु्ट्यवजर्ळ 

असतवत र् त्यवसवठी Choice असते. यव शनर्डअशधकवरवची 

भगर्तगीतव ओळख करुन दतेे. यव एकिेर् कवरिवसवठी ईश्वरवची 

"ज्ञवन" यव सांदभवात ओळख करुन दतेे, ज्यविळेु जीर्नशर्कवसवचव 

िवगा "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) असव होतो. यवच ज्ञवनवसवठी 

म्हटल ेआह,े  



ददवशि बशुद्धयोगां तां येन उपयवशन्सत ते ।(१०-१०) 

 

किायोगवचे िहवन रह्य भगर्तगीतव येथे प्रकट करते. यव िवगवात 

कवयवाचव एकशनिय (Determination) असतो. अथवात योग्य -

अयोग्य यव द्वांद्ववपवसनु किा िकु्त होते र्" योगः किास ुकौिलि"् ( 

सित्र्योग) कौिल्य सवध्य करतो. "िी योग्य आह"े यव 

आत्िशर्श्ववसवने कवयारत असतो.  

 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौललि ्।।(२-५०) 

 

 

 ******* 

  



(१८-३४)  

************************** 

ययव त ुधिाकविवथवान ्धतृ्यव धवरयते अजुान। 

 प्रसांगेन फलवकवांिी धशृतः सव पवथा रवजसी।। 

************************** 

 

(१८-३४) : 

"ययव त ुधिाकविवथवान ्धतृ्यव धवरयते अजुान। 

 प्रसांगेन फलवकवांिी.. " 

(Flaw in determination) 

 

धशृत यव िब्दवचव धवरिविशक्त, धैया(सवहस), Determination 

असव अथाबोध होतो. कवयवाचव शनिय बशुद्ध करीत असत,े तर 

प्रत्यि कवयवाचे Execution "धशृत" द्ववरव होत असते.  

ययव त ुधिाकविवथवान ्धतृ्यव धवरयते अजुान। 

 प्रसांगेन फलवकवांिी धशृतः सव पवथा रवजसी।।(१८-३४) 

 

धिा, अथा, कवि र् िोि यव चवर परुुर्षवथवािधील िोिच्यव ऐर्जी 

"प्रसांगेन फलवकवांशि " यव िब्दवचव उल्लेख रवजस धशृत िध्ये होत 



आह.े अथवात िनषु्ट्य आपल्यव इच्छवपशुतासवठी धिा 

अनषु्ठवन(शियवशर्िेर्ष), भौशतक (आशथाक) शर्कवस करतोर् 

भोगऐश्वयवाचव उपभोग घेतो.  

 

१. भगर्दगीतेत धिा यव सांदभवात ्र्गा vs. िोि ( ्र्वतांत्र्य) हव 

भेद यवलव highlight केलेलव आह.े र् धिा vs िोि यव सांदभवात 

िोिवलव Priority शदलेली आह.े  

 

Flaw in determination : 

कविवत्िनः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां। 

शियवशर्िेर्षबहुलव भोगैश्वयां गशतां प्रशत।...  

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्शधयते।।(२-४४) 

 

धिा vs िोि 

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोक्ष्यशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

अथवात पवपवपवसनु detachment यवसवठी िवश्वतवचव आश्रय .  

 



२. िनषु्ट्यवलव सखु यव सांदभवात ्र्वतांत्र्य आर्डत.े 

िनषु्ट्यजीर्नवतील दःुख ( अिवश्वतवच्यव) attachment िळेु 

(आसशक्त) असते. ह ेAttachment बांधन असते र् 

detachment िोि असत,े यवसवठी िवश्वतवचव आश्रय यव 

आधवरवर्र बांधन-िोि logic आह.े  

 

३. िनषु्ट्यजीर्न दःुखवलयवत आलेले आह.े अथवात येथे प्रश्न 

असतवत, आव्हवन असते. ह ेआव्हवन श्र्कवरण्यवसवठी "िवि ्

अनु् िर यधु्य च" यवप्रिविे अांतगात लढवई लढण्यवचे ज्ञवन 

भगर्दगीतव सवांगत आह.े  

 

४. Determination यव सांदभवात कवयवाचव एकशनिय र् शनष्ट्कवि 

किा यवप्रिविे किायोगवचे िवस्त्र आलेले आह.े जेथे सित्र्योगवने 

कवया(योगेन अव्यशभचवररण्यव) केल्यव जवते. यवप्रिविे "शनष्ट्कवि vs 

सकवि कवया " असव सवशत्त्र्क धशृत vs रवजस धशृत असव भेद ्पि 

होतो.  

 

  



सवर : 

प्रत्यि शनयतकवया execute करतवांनव अजुानवच्यव 

Determination िध्ये flaw(दोर्ष) यतेो. यवचे शनरवकरि "धशृत" 

यव सांदभवात ्पि होते.  

 

"Nothing in this world can take the place of 

persistence.  

Talent will not: nothing is more common than 

unsuccessful men with talent.  

Genius will not; unrewarded genius is almost a 

proverb.  

 Education will not: the world is full of educated 

derelicts. Persistence and determination alone are 

omnipotent. " 

-Calvin Coolidge 

 ******** 

  



(१८-३५) 

************************** 

ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर् च। 

न शर्िु् चशत दिेुधव धशृतः सव पवथा तविसी। 

************************** 

 

१८. ३५: 

"ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर् च...  

.. न शर्िचु्यशन्सत दिेुधव " 

(Frustrated life vs. Happy life) 

 

*Frustrated life: 

 

जीर्नवत आनांदी असवरे्, सखुी असवरे् ही िनषु्ट्यवची ्र्वभवशर्क 

इच्छव असते. दःुखी असिे, शर्र्षवदी, शखन्सन, नकवरवत्िक असिे 

Frustration दिाशर्ते. हचे Frustration " तविशस धशृत" यवांत 

दिाशर्ले आह.े  

 

ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर् च। 



न शर्िु् चशत दिेुधव धशृतः सव पवथा तविसी।(१८-३५) 

 

* Goodness/ सत 

भगर्तगीतेत सखुी जीर्नवचव िवगा हव चवांगलेपिवतनु जवतो. 

आनांदी होण्यवसवठी परपीडेत आनांद घेिे, इतरवांचव आनांद 

शहसकवर्नु ्र्तः आनांदी असिे यव र्तृ्तीलव भगर्तगीतव Mode 

of ignorance दिाशर्ते.  

िढुग्रवहिे आत्िनो यत ्पीडयवह्ॅ्ररयते तपः। 

पर्य उत्सवदनवथा र्व तत ्तविसां उदवहृति।्।(१७-१९) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत चवांगलेपिवलव शनशित िहत्र् आह.े चवांगल्यव 

कवयवाने सतगिु प्रर्दृ्ध होतो. अजुानवचव जीर्नप्रर्वस चवांगलेपिवचव 

असतो.  

 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव परशपडव अ्र््थ करते. अजुान परपीडेने 

अ्र््थ िवलव. आपल्यव सखुवसवठी आपि पवपकिा करीत आहो 

ह ेत्यवचे Judgemental Statement असते. यवांत अजुानवच्यव 

चवांगलेपिवचे दिान होते पि यवबरोबरच िवनशसक दबुालतचेेही 

अथवात अज्ञवनवचे दिान होते. यवच अज्ञवनवची ओळख भगर्तगीतव 



करुन दतेे. र् सखुी जीर्नवसवठी ज्ञवनवचव िवगा अथवात " 

अितृत्र्वय कल्पते" यव िवगवाचे ज्ञवन सवांगते.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

* Happy Life: 

 

Courage is the ladder on which all the other virtues 

mount.  

Clare Boothe Luce 

 

 सखुी जीर्नवसवठी सवशत्र्क धशृत र् यवसवठी कवयव, र्वचव, िन, 

आत्िव(प्रवि) यवांची Harmony आर्श्यक असते. अथवात 

्र्तःच्यव आत्म्यविी Loyalty असते.  

 

धतृ्यव ययव धवरयते िनःप्रविइांशद्रयशियवः। 

योगेन अव्यशभचवररण्यव धशृतः सव पवथा सवशत्र्की।।(१८-३३) 

 

यवचसवठी व्यर्हवरवतील सकवि किवाचे शनष्ट्कवि किवात 

Transformation आह.े हेच कवयाकौिल्य ठरते. किायोग, 



यज्ञकवया यवद्ववरव यव कवयाकौिल्यवलव भगर्तगीतेने highlight 

केले आह.े  

 

१. "योगः किास ुकौिलि ्" 

२. यज्ञवय आचरतः किा सिग्रां प्रशर्शलयते। 

 

कवयाकौिल्यवचे अज्ञवन असेल तर किा कि र्वटते. हचे प्रविखु्यवने 

अजुानवच्यव अज्ञवनवचे कवरि ठरते. सिवजवत किा टवळण्यवची 

प्रर्शृत्त यवच अज्ञवनविळेु होते. म्हिनु "शनष्ट्कवि किा" हव 

कवयाकौिल्यवचव पररिवि आह ेह ेजविनु कवयाकौिल्य गिुवत्िक 

ज्ञवन (Quality knowledge) यवची दखल सिवजवने घिेे 

आर्श्यक आह.े  

 

बोध: भगर्तगीतव दे्वर्ष, शहांसव यवचव परु्कवर करीत नवही. तर 

अशहांसव, "सर्ाभतूशहतेरतः"यवचव शनदिे करुन "जगतशहतवय " 

सांदिे दते.े र् चवांगलेपिवच्यव प्रर्वसवत (आत्िनो िोिवथा 

जगतशहतवय च) दरै्ी गिुवचे सशर््तर र्िान करते.  

 

अशहांसव सत्यि ्अिोधः त्यवगः िवांशतः अपैिनुि।् 



दयव भतुेर्ष ुअलोलपु्त्र्ां िवदार्ां हीः अचवपलि ्।।(१६-२) 

 

* ****** 

 

(१८-३५): 

" न शर्िु् चशत दिेुधव " 

(दगुुाि न सोडिे vs. बदल घडर्नु आििे) 

 

िनषु्ट्य आपल्यव जीर्नयवते्त जे करतो शकां र्व करीत नवही ते योग्य 

सिजनुच करीत असतो. यविळेुच सिवजवत 'नकवरवत्िक vs. 

सकवरवत्िक', 'चवांगले vs. र्वईट' यव आधवरवर्र भवष्ट्य बोलल्यव 

जवत.े  

 

 अजुानवलव आपले शनयतकवया (यदु्ध ) दःुखदवयी असल्यविळेु 

टवळवयचे असते. ह ेयदु्ध धिाशर्रोधी आह ेअसे भवष्ट्य करतो. र् 

्र्तः शनःिस्त्र होतो.  

 

िनषु्ट्य "ज्ञवनी" / योग्य यव सांदभवात ्र्तःचे सिथान करु िकतो. 

पि जेंव्हव ्र्तः आळिी, शनशककय रवहुनही ्र्तःची भशूिकव 



योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनी सिजनु भवष्ट्य बोलतो तेंव्हव 

चवांगलव िनषु्ट्यही आपले अज्ञवन नकळत लपशर्त असतो. यविळेु 

शर्र्षवदी, भयग्र्त, दःुखी, शनशककयतव यव दगुुािवांनी यकु्त असलेली 

धवरिव कवयि होत असते. जी धवरिव त्यवज्य आह ेत्यवांत बदलवर् 

न करिे यव सांदभवात "न शर्िु् चशत दिेुधव" हव िब्दप्रयोग आह.े  

 

ययव ्र्प्नां भयां िोकां  शर्र्षवदां िदां एर्च। 

न शर्िु् चशत दिेुधव धशृतः सव पवथा तविसी।।(१८-३५) 

 

धशृत हव िब्द धैया/धवरिव/Determination यव सांदभवात 

भगर्दगीतेत आलेलव आह.े  

 

KAIZEN हव जपवनी िब्द "जे योग्य आह ेत्यवचे ज्ञवन होिे, 

त्यवची सांर्य करिे, ही सांर्य धवरिव/्र्भवर् बनते. " यव 

प्रशियेसांदभवात आलेलव आह.े बदल हव प्रकृशतचव शनयि आह.े जे 

बदलते ते अिवश्वत र् जे बदलत नवही ते िवश्वत यव आधवरवर्र 

प्रकृशत-ईश्वर यवचे ज्ञवन भगर्दगीतेत आलेले आह.े  

 



जीर्नवत शर्कवस होण्यवसवठीच अथवात अपेशित बदल घडर्नु 

आिण्यवसवठीच प्रकृशतच्यव सत, रज र् ति गिु(Mode) यवचे 

ज्ञवन भगर्दगीतते ्पि केले आहे. यव ज्ञवनवद्ववरे: 

उत्सवही िनषु्ट्य vs. शर्र्षवदी िनषु्ट्य 

सकवरवत्िक vs नकवरवत्िक 

यवप्रिविे भेद ्पि होतो. सवशत्त्र्क धशृतचे िहत्र् ्पि होत.े  

 

िनषु्ट्य शििि घेतो, तज्ञवांचव सल्लव घेतो. यवचव अथा तो अज्ञवन 

आह,े दबुुाद्ध आह ेअसव होत नवही. एखवद्यव शर्र्षयवत पवरांगत 

असलेलव सर्ाच िेत्वत पवरांगत असवयलव हर्व असे होत नवही. 

अजुान धनशुर्ाद्येत पवरांगत असतो. तरी त्यवलव "जीर्नशर्द्यव" यव 

िेत्वत ज्ञवनवची गरज पडते. म्हिनु भगर्दगीतव ज्ञवन सवांगण्यवत 

आल.े यवांत िनषु्ट्यवची ज्ञवनी /योग्य भशूिकव ्पि होते. यव ज्ञवनवद्ववरे 

अजुानविध्ये जो बदलवर् (Transformation) घडुन येतो यवची 

प्रशियव जविनु घेिे आर्श्यक अॅवह.े  

 

१. येथे सर्ाप्रथि अजुानवने ्र्तःच्यव िवगवातील अज्ञवन कबलु 

केले. सिवजवत "आपल्यव भवग्यवचे शिल्पकवर आपि ्र्तःच" 

यवसवरखे Motivation होत असते. ्र्तःिध्ये बदलवर् घडर्नु 



आिण्यवसवठी "्र्तःची गरज" यव सांदभवात ्र्तःचे अज्ञवन 

श्र्कवरिे आर्श्यक असते.  

 

"Acceptance looks like a passive state, but in reality 

it brings something entirely new into this world. " 

-Eckhart Tolle 

्र्तःलव ओळखव यव सांदभवातील ह े"Awareness" असते.  

"The first step toward change is awareness. The 

second step is acceptance. " 

-Nathaniel Branden  

 

२. बशुद्धयोग: 

  

िनषु्ट्य Inspirational, उत्सवहर्धाक भवष्ट्यवत रितो. जरी 

भगर्दगीतेत अज्ञवन, िढू हे िब्द आलेले आहते. तरी ते केर्ळ 

Awareness, Acceptance यव सांदभवात आह.े  

 

न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि ्।(३-२६) 

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 



 

अर्जवनशन्सत िवां िढूव िवनशुर्षां तनुां आशश्रति ्।(९-११) 

 

भगर्दगीतव(Song of God) ज्ञवनवत रििे, यविळेु 

जीर्नशर्कवसवची पे्ररिव शिळते. हव बशुद्धयोग असतो.  

कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च।(१०-९) 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

"Acceptance doesn’t mean resignation; it means 

understanding that something is what it is and that 

there’s got to be a way through it. " 

-Michael J. Fox 

 

३. भगर्दगीतेत"ईश्वरवचव आश्रय " ही सांकल्पनव आलेली आह.े 

ईश्वरश्रद्ध असलेलव, दरै्ीगिुसांपशत्तयकु्त असलेलव अजुान अव्यक्त, 

अव्यय ईश्वरवचे ज्ञवन जवितो. ज्यवचव िनषु्ट्यविी Consciousness 

यव सांदभवात सरळ सांबांध (िेत्-िेत्ज्ञ) असतो. यव ज्ञवनविळेु : 

*अिवश्वत vs. िवश्वत यव भदेवचे रह्य जवितो .  



*जीर्नवचे Destination जविनु "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

िवगवाचे िहत्र् जवितो.  

* िनोर्ि अर््थव vs. आत्िर्ि अर््थव  

बशुद्धची अयकु्त श्थशत vs यकु्त श्थशत 

सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा 

कवयवाचव एक शनिय असललेव vs. चांचल, शर्चशलत होिे 

यवप्रिविे भेद जवितो.  

 

 

 ******** 

  



(१८-३६) 

******************** 

सखुां त ुइदवनीं शत्शर्धां ििृ ुिे भरतर्षाभ। 

अभ्यवसवत ्रिते यत् दःुखवन्सतां च शनगच्छशत। 

******************** 

 

(१८-३६): 

"अभ्यवसवत ्रिते यत् दःुखवन्सत च शनगच्छशत" 

(Happiness) 

 

नर तन सि नशहां कर्शनउ दहेी।जीर् चरवचर जवचत तेही।। 

 (- रविवयि-उत्तरकवांड १२०/५, ) 

 

*जीर्नवतील आव्हवन र् बदल: 

िवनर्दहे यव शर्श्ववत सर्ाश्रेष्ठ आह.े सर्ा चरवचर यव दहेवची कविनव 

करतवत. ह ेसत्य असले तरी दःुखविी यव दहेवची गवठ पडते. र् 

दःुखवपवसनु िशुक्तसवठी, सखुवसवठी यव दहेवची धडपड सरुु असते.  

जन्सिितृ्य ुजरवव्यवधी दःुखदोर्षअनदुिानि।्(१३-८) 

 



सखुी जीर्न हव शर्श्ववतील सर्ा प्रवशििवत्वांचवच (Universal) प्रश्न 

असतो. िनषु्ट्यवची जीर्नयवत्व यव सांदभवात सखु यव शर्र्षयवर्र 

अनेक तत्र्ज्ञवन उभे िवलेत. सखुवची ओळख िवली नसली तरी 

दःुखवची ओळख िवत् होते. Stress, Tension यवची ओळख 

असते. िवगवात चढवर् आलव तर गवडीचव गेयर बदलशर्लव नवही 

तर गवडी बांदही पडु िकते. यवसवठीच Change of Mode of 

living/Higher consciousness हव शर्र्षय येतो.  

 

"The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking we were at when we 

created them. " 

~ Albert Einstein 

 

* अिवश्वत-िवश्वत: 

सखुदःुख अिवश्वत(बदलते) असते. दहेही अिवश्वत असतो. यव 

शर्श्ववत ईश्वर िवश्वत आह,े शर्श्ववचे सांचलन यव सांदभवात ज्यवची 

भशूिकव अध्यिवची आह.े  

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 



 

ह ेिवश्वत तत्र् गिुवतीत आह ेर् शत्गिुवत्िक प्रकृशत (सत, रज, 

ति) अिवश्वत आह.े म्हिनु भगर्दगीतव अिवश्वत-िवश्वत यव 

आधवरवर्र Attachment- Detachment, बांधन-िोि यवचे 

िवस्त्र सवांगत आह.े यव िवस्त्रवनसुवर अव्यक्त ईश्वरवलव आसक्त 

असिे ह ेदहेर्वनवलव सवध्य होिे क्लेिदवयी असते म्हिनु कशठि 

प्रयवसवने सवध्य होते. पि िनषु्ट्यवजर्ळ किा ह ेिहत्र्वचे सवधन 

आह.े किा शनत्य घडतच असते, यव सवधनवचव व्यर्हवरवत उपयोग 

होत असतो. यव किवाद्ववरेच अनन्सयभशक्तने अव्यक्त ईश्वरवची भशक्त 

सवध्य करिे सलुभ असते.  

अनन्सयचतेवः सततां यो िवां ्िरशत शनत्यिः। 

त्यवहां सलुभः पवथा शनत्ययकु्त्य योगीनः।।(८-१४) 

 

यवचसवठी Detachment(Attachment with pain)-शनष्ट्कवि 

किा ह ेिवस्त्र सवांशगतले आह.े  

 

* शनष्ट्कवि किा र् सखु : 

 जीर्नशर्कवसवच्यव "किवाद्ववरे शर्कवस " यव िवस्त्रवनसुवर किा 

घडण्यवची प्रशियव यव सांदभवात ही प्रशियव तीन Set िध्ये 

शर्भवगली आह.े  



१. Motivation(पे्ररिव) : यव सांदभवात ज्ञवन, किा र् कतवा.  

२. Execution(धवरिव) : यव सांदभवात बशुद्ध र् धशृत(धैया) 

३. Happiness (सखु)  

 

सखुां त ुइदवनीं शत्शर्धां ििृ ुिे भरतर्षाभ। 

अभ्यवसवत ्रिते यत् दःुखवन्सतां च शनगच्छशत।(१८-३६) 

अथवात Repeatedly(अभ्यवस) रििवि होिे, जेथे दःुखवचव अन्सत 

होतो. प्रकृशतगिुवनसुवर सखु सत (िवश्वत-आत्िबशुद्धप्रसवदजि)्, 

रज(Senses इांशद्रयसखु) र् ति (िोह, शनद्रव, आळस) असे तीन 

प्रकवरवत सखु भगर्द-्गीतेने शर्भवगले आह.े  

 

तां शर्द्यवद ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति।् 

स शनियेन योक्तव्यो योगोअशनशर्ाण्िचेतसव।।(६-२४) 

 

अथवात ज्यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही. तो 

जीर्नशर्कवसवचव Standard िवगा ठरतो.  

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 



यव िवगवार्र जगण्यवच्यव Mode िध्ये बदल िवल्यविळेु 

योग(दःुखवन्सत)अथवात िवश्वत सखुवची (आत्िबशुद्धप्रसवदजि)् 

सवधनव होते.  

 

यत ्तद ्अग्रे शर्र्षि ्इर् पररिविे अितृोपिि ्। 

तत्सखुां सवशत्त्र्कां  प्रोक्तां  आत्िबशुद्ध प्रसवदजि।्।(१८-३७) 

 

 ******** 

  

  



(१८-३७) 

************************ 

यत ्तद ्अग्रे शर्र्षि ्इर् पररिविे अितृोपिि ्। 

तत्सखुां सवशत्त्र्कां  प्रोक्तां  आत्िबशुद्ध प्रसवदजि।्। 

************************* 

 

(१८-३७): 

"तत्सखुां सवशत्त्र्कां  प्रोक्तां  आत्िबशुद्धः प्रसवदजि ्" 

(सखु र् सखुी जीर्नवचव िवगा/Happy life/Change of mode 

of living) 

अजुानवने ठरल्यवप्रिविे सरळ यदु्ध केले असते तर कोितवही प्रश्नच 

नव्हतव, र् भगर्दगीतव हव शर्र्षय जगवसिोर आलवच नसतव. 

भगर्दगीतव ज्ञवन सवांशगतल्यवर्र िेर्टी यदु्ध िवत् केलेच.  

 

अजुानवची गोंधळलेली िवनशसकतव र् बशुद्धतील गोंधळ िवांत 

करण्यवसवठी सवांशगतलेले ज्ञवन यवांतच भगर्द ्गीतेचे रह्य दडलेले 

आह.े  

 



अजुान प्रत्यि यदु्धवचे रे्ळी दःुखी िवलव र् दःुख टवळण्यवसवठी 

यदु्ध न करण्यवची भवर्षव बोलतो. र्रुन ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी धिवाचव आश्रय करतो.  

 

सखुवसवठी िनषु्ट्य कवयारत असतो, जगत असतो. ही जगण्यवची 

Survival mode असते. प्रकृशतगिुवनसुवर सखु सत(िवश्वत-

आत्िबशुद्धप्रसवदजि)्, रज(Senses इांशद्रयसखु) र् ति (िोह, 

शनद्रव, आळस) असे तीन प्रकवरवत भगर्द-्गीतेने शर्भवगले आह.े  

 

जीर्नयवते्त दःुख आले र् त्यवर्र िवत करण्यवचे ज्ञवन/िितव 

नसेल, िवगा कशठि र्वटत असेल तर (जसे िखु्य िवगा सोडुन 

गल्लीबोळवतनु (Shortcut) िवगा कवढिे) तो Shortcut र्वपरत 

असतो. अडचिीलव Deal न करतव िनषु्ट्यवलव अिीच Shortcut 

ने जगण्यवची सांर्य जडली तर त्यवचव पररिवि िवनशसक Stress, 

Tension यवांत होतो. अज्ञवनविळेु िवनर्ी जीर्न यवच िवनशसक 

दबुालतेने ग्र्त असते.  

 

भगर्दगीतेने िनषु्ट्यवच्यव यवच Shortcut सांर्यीलव प्रकविवत 

आिले आह.े चवांगलेपिवची जगवलव गरज असते. अजुानवच्यव 

कवयवाची जगवलव गरज होती. पि अजुान र्व्तर्वचव श्र्कवर न 



करतव दःुख टवळण्यवसवठी Shortcut र्वपरतो. Survival mode 

िध्येच जगत असतो, र् (शनशककयतव) िवगा कवढतो.  

 

*Change of Mode /Higher consciousness 

.  

Survival mode िध्ये िनषु्ट्य योग्य नसलव तरी ्र्तःलव योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करतो, नकवरवत्िक भवष्ट्य 

बोलतो. अजुानवलव िवनशसक दबुालतव त्यवगनु यदु्ध कर असे 

श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत तेंव्हव तो र्व्तर् श्र्कवरतो. यदु्ध शजांकुन 

परृ्थर्ीच कवय पि दरे्वचे रवज्यही शिळवले तरी िविे दःुख कसे 

शिटिवर?असव प्रश्न करतो.  

 

िनषु्ट्यवचे िरीरयांत् जर योग्य कवया करीत आह ेअथवात िनषु्ट्य योग्य 

िवगवार्र आह ेतर प्रश्नच नसतो . ह ेिरीरयांत् योग्यच िवगवार्र 

असवरे् ह ेभगर्द ्गीतलेव अशभपे्रत आह,े पि योग्य नसनुही योग्य 

शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन सवांगिे यवचे कवरि अहांकवर असतो ह े

भगर्द ्गीतव ्पि करते. Survival modeचे ह ेसत्य असते.  

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 



भगर्द ्गीतव Detachment चे िवस्त्र सवांगते. र् यवच सांदभवात 

कतवा कोि? हव िहत्र्वचव प्रश्न असतो. ह ेजविल्यवर्र िनषु्ट्यवची 

जगण्यवची mode बदलते. (Survival to Spiritual). िवगा 

अितृांगिय होतो.  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही.  

 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

यव िवगवार्र जगण्यवच्यव Mode िध्ये बदल िवल्यविळेु िवश्वत 

सखुवची ( आत्िबशुद्धप्रसवदजि)्सवधनव होते.  

 

यत ्तद ्अग्रे शर्र्षि ्इर् पररिविे अितृोपिि ्। 

तत्सखुां सवशत्त्र्कां  प्रोक्तां  आत्िबशुद्ध प्रसवदजि।्।(१८-३७) 

 

तां शर्द्यवद ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति।् 

स शनियेन योक्तव्यो योगोअशनशर्ाण्िचेतसव।।(६-२४) 



 

सवर : 

"Happiness is not something you postpone for the 

future; it is something you design for the present. " 

-Jim Rohn'' 

सखुी जीर्न हव शर्श्ववचवच (Universal) प्रश्न असतो. र् 

जीर्नयवत्व यव सांदभवात सखु यव शर्र्षयवर्र अनेक तत्र्ज्ञवन उभे 

िवलेत. सखुवची ओळख िवली नसली तरी दःुखवची ओळख िवत् 

होते. Stress, Tension यवची ओळख असते. िवगवात चढवर् 

आलव तर गवडीचव गेयर बदलशर्लव नवही तर गवडी बांदही पडु 

िकते. जिी दःुखवची ओळख होते, तिीच श्रेष्ठ होिे यवचीही 

ओळख होिे आर्श्यक असते. यवसवठीच Change of Mode 

of living/Higher consciousness हव शर्र्षय येतो. यवसवठी 

भगर्दगीतव सकवि किा ते शनष्ट्कवि किा असे Transformation 

चे िवस्त्र सवांगते.  

 

 ******** 

  



(१८-३८) 

************************** 

शर्र्षयइांशद्रयसांयोगवत ्यद ्तद ्अग्रे अितृोपिि ्। 

 पररिविे शर्र्षि ्इर् तत्सखुां रवजसां ्ितृि।्। 

************************** 

 

(१८-३८) : 

"शर्र्षयइांशद्रयसांयोगवत ्यद ्तद ्अग्रे अितृोपिि ्..  

 पररिविेशर्र्षि ्इर् " 

(Desire vs. Drive force of life) 

*Desire vs Driving Force  

जीर्नवत िनषु्ट्य ्र्तःचे Potential व्यक्त करतो. ्र्तःची 

ओळख बनशर्तो. िनषु्ट्यवची "Need " यव सांदभवात अब्रवहि 

िव्लोने Self actalization म्हटले आहे. तर यव Term चव 

जनक गोल्डश्टन यवने जीर्नवचव Driving force म्हटले आह.े  

"The term " Self Actualization" was originally 

introduced by the organismic theorist Kurt 

Goldstein for the motive to realize one's full 

potential. According to him Self Actualizaion is 



Driving Force and not desire. Whereas Abraham 

Maslow considerd it as Desire(Need), as mostly 

people are engaged in fulfilment of desire till end of 

life and deprived of own potential. " 

 

जीर्नवत आव्हवन असते, प्रश्न असतवत. हचे आव्हवन भय, द्वन्सद्व 

आशद शर्कवर शनिवाि करते शक जीर्नयवत्ेतील Driving force 

होतो ह ेिहत्र्वचे असते.  

अजुानवसिोर यदु्ध करिे र्व न करिे ह ेआव्हवन उभे होते. ह े

आव्हवन त्यवच्यव जीर्नयवते्त अडथळव शनिवाि करते. सखुवसवठी 

इच्छव असतवत, इच्छव आसशक्त-द्वेर्ष हव द्वन्सद्व शनिवाि करत.े यवच 

द्वन्सद्ववलव र्ि होर्नु जगिे जीर्नशर्कवसिवगवात अडथळव शनिवाि 

करते.  

सखुवसवठी िनषु्ट्य जगत असतो यवांत दिुत नसते, आिेप नसतो. 

सखु अडथळव बन ुनये Drive force व्हवर्व यवसवठी सखुवची 

सत, रज र् ति ही तलुनवत्िक श्थशत भगर्दगीतव ्पि करीत 

आह.े "रज" श्थशतत कवयवाचव Motive force " Desire" 

असते. "ति " श्थशत " सत" च्यव शर्रुद्ध अथवात अज्ञवन, िोह 

दिाशर्ते. यविळेु सखु यव सांदभवात शनद्रव, आळस, प्रिवद दिाशर्ते.  

शर्र्षयइांशद्रयसांयोगवत ्यद ्तद ्अग्रे अितृोपिि ्। 



 पररिविे शर्र्षि ्इर् तत्सखुां रवजसां ्ितृि।्।(१८-३८) 

यवच पवश्वाभशुिर्र  

१. "सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा "/Desire vs. Driving 

force यव िवस्त्रवचव उगि होतो. यवांत (अ) 

सहजकवया/्र्भवर्शनयतकवया ्र्धिा असते. (ब) कवयवाचव 

एकशनिय असतो. सित्र्योगवने कवया करतो.  

२. िनषु्ट्यवच्यव प्रवितत्र्वतील अांिरुपवत ईश्वर िनषु्ट्यवचव Driving 

force असतो. यवच ज्ञवनवलव जविले तर बशुद्धयोग प्रवि होतो. र् 

िनषु्ट्यवचव जीर्निवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव होतो.  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

अथवात हव बशुद्धयोग Driving force बनतो.  

यवप्रिविे जीर्नवत ईश्वरवचव आश्रय Desire शनशिात दोर्ष दरु करुन 

Driving force व्हवर्व यवसवठी बशुद्धयोगवचे प्रवर्धवन आह.े  

बदु्धौ िरिां अशन्सर्च्छ कृपिः फलहतेर्ः।(२-४९) 

 ********* 

  

  



(१८-४३) 

************************* 

िौयां तजेो धशृतः दवक्ष्य यदेु्ध च अशप अपलवयनि ्। 

दवनि ्ईश्वरभवर्ि िवत्ां किा ्र्भवर्जि ्।। 

************************* 

 

(१८-४३) : 

" िौयां तेजो धशृतः दवक्ष्यां यदेु्ध च अशप अपलवयनि ्" 

(Leadership is not a position – it’s a mindset. ) 

 

भगर्दगीतव शर्श्वपवतळीर्र िनषु्ट्य्र्भवर्वच्यव Mindset चे र्िान 

करते. र्तािवनवतील व्यर्सवय (Position/Occupation) र् 

Mindset यवतील भेद िवनसिवस्त्रतज्ञवांनी ्पि केलव आह.े  

 

‘Entrepreneurship is not an occupation - it’s a 

mindset. " 

 

"Leadership is not a position – it’s a mindset. " 

 



We tend to think of ‘leaders’ as being part of the 

workforce, or part of the political sphere. However, 

there are leaders everywhere, woven into every fiber 

that makes up the fabric of our society.  

 

Mindset of Creative Leadership: 

 

"एकव गवांर्वत पहवडवर्रुन लोक पविी आितवत. एकजि शर्चवर 

िवांडतो, पहवडवर्रुन नहर खोदनु पविी खवली आितव येईल. कुिी 

त्यवलव िखुवात कवढतवत, कुिी शर्चवरवलव दजुोरव दतेवत. पि 

बघ्यवची भशूिकव घेतवत. नहर खोदण्यवची रे्ळ आली असतव 

एकटवच नहर खोदत आितो. नहर पिुा होतो. " 

 

ज्यवांनी जगवत िवनर्कल्यविवथा प्रथि पवऊल उचलले ते िहवपरुुर्ष 

ठरलेत. शर्श्ववत शर्शर्ध कवयवाचे Mindset असतवत. उदव. 

उद्योगपशत, पढुवरी, िवस्त्रज्ञ-गरुु(िवगादिाक) ह ेअनिुिे अथासिशृद्ध, 

सिहुकल्यवि, िवनर्तव (शर्श्व) कल्यवि यव कवयवात कवयारत 

असतवत, तेंव्हव ्र्भवर्शनयत कवयवाचव Mindset दिाशर्त 

असतो. अथवात शर्श्ववतच जे कवया करवयचे त्यव Mindset ची 

धवरिव आर्श्यक असते.  



 

अजुानवच्यव Mindset नसुवर त्यवलव यदु्धवचे धिाकवया शिळवले.  

सशुखनः िशत्यवः पवथा लभन्सत ेयदु्धि ्इदृिि ्।(२-३२) 

 

"एक शसांशहि आपल्यव शपलवबरोबर कोल्ह्वच्यव शपलवचे 

पवलनपोर्षि करते. शपले िोठी िवल्यवर्र Mindset चव भदे ्पि 

होतो. बवहरे शफरत असतव हत्ती शदसतो. शसांहशपले आनांदीत होतवत, 

कोल्हव पळतो. शसांशहि म्हिते तलुव शर्द्यव सवरखी शदली पि त ु

ज्यव कुळवत जन्सिवलव आलव तेथे हत्ती िवरत नवही. " 

 

अजुानवचे यदु्धकिा िवत् Mindset चे किा असत.े यवच Mindset 

चे र्िान भगर्दगीतव करीत आह.े सवहस, तेज, िौया यव गिुवने 

यकु्त असलेलव पढुवकवर घेिवरव पि जबवबदवरी न टवळिवरव, दवनी, 

ईश्वर(पढुवरी)भवर् असव Mindset िवत्वांचव असतो.  

 

िौयां तेजो धशृतः दवक्ष्य यदेु्ध च अशप अपलवयनि ्। 

दवनि ्ईश्वरभवर्ि िवत्ां किा ्र्भवर्जि ्।।(१८-४३) 

 

बोध: 



भवरतवत सिवजव्यर््थव शनशिातीत र्िवाश्रिवचव िहत्र्वचव सहभवग 

होतव. यव व्यर््थेत व्यर्सवयदिाक जवती शनिवाि िवल्यवत. 

र्तािवनवत व्यर्सवयसांधी उपलशब्ध ही शिििनीशत र् उत्पवदन 

व्यर््थव यवर्र अर्लांबनु असते. रोजगवर यव सांदभवात कुिी 

Employment Creator असतो, कुिी Seeker असतो. यवच 

व्यर्सवय उपलशब्धसांदभवात Mindset र् Occupation यवतील 

भेद जवििे आर्श्यक असत.े अथवात जे कवया करवयचे त्यवचव 

Mindset धवरि करिे ह ेिहत्र्वचे ठरते.  

 

 ******* 

  

  



(१८-४४) 

************************* 

कृशर्ष गोरक्ष्य र्वशिज्यां रै्श्यकिा ्र्भवर्जि।् 

पररचयवात्िकां  किा िदु्र्यअशप ्र्भवर्जि ्।।  

************************* 

 

 

(१८-४४) : 

"कृशर्ष गोरक्ष्य र्वशिज्यां रै्श्यकिा ्र्भवर्जि ्" 

 

सिवजव्यर््थेच्यव सांरचनेतील िवनर्सांसवधन घटक यव सांदभवात 

सांपशत्तशनशिाती र् व्यवपवर यव अथवान े

 " कृशर्ष गोरक्ष्य र्वशिज्यां"(१८-४४) 

यव घटकवचव उल्लखे आह.े सिवजव्यर््थव, अथाकवरि प्रभवशर्त 

करिवरव हव घटक आह.े  

 

कोित्यवही कवयवात Efficiency, Excellency यव सांदभवात 

कवयवाची आर्ड िहत्र्वची असते तर आर्ड सांदभवात 

्र्भवर्शनयत कवया िहत्र्वचे ठरते. िवनर्सांसवधन सांदभवात प्रवशचन 



सिवजव्यर््थेत जवशत Specialized Skill दिाशर्त होत्यव. ही 

शर्कें शद्रत व्यर््थव होती.  

 

आधशुनक व्यर््थेत सांपशत्त शनशिाशत सांदभवात उत्पवदन र् व्यवपवरवचे 

कवपोरेट व्यर््थेद्ववरव सांघशटत कें शद्रकरि िवले. यवचव प्रभवर् सांपिुा 

व्यर््थेर्र िवलव.  

आधशुनक अथाव्यर््थेतील िवनर्सांसवधनवचव Resource 

Pattern :  

१. कृशर्ष, पिपुवलन, खशनज घटक  

२. िलु्यर्धान करिवरव उद्योग घटक र्  

३. सेर्व घटक ; यवप्रिविे घटक टक्केर्वरी अनिुिे प्रवथशिक, 

दयु्यि र् तशृतय गटवत ठरतवत. यवच आधवरवर्र "शर्कवस" यव 

सांदभवात िलु्यर्धान करिवर् यव उद्योग यव घटकवची टक्केर्वरी 

र्वढर्नु प्रवथशिक घटकवची टक्केर्वरी किी करिे आर्श्यक 

ठरते.  

 

आधशुनक शर्कवसवत प्रश्न असतो, िलु्यर्धान करिवरव उद्योग 

घटक कें शद्रत असवर्व शक शर्कें शद्रत!यव प्रश्नवचव सरळ सांबांध 

रोजगवर र् सिवजव्यर््थेिी असतो. भवरतवतील हवच प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी अथातज्ञ डॉ. जे. सी. कुिवरप्पव यवांनी Economy 



of Permanence यव पु् तकवद्ववरव िवश्वत/आध्यवशत्िक 

सिवजव्यर््थेची (Permanent cycle of developement) 

सांकल्पनव िवांडली. यव सांकल्पनेद्ववरव कृशर्षसांबांधीत उद्योग ग्रवशिि 

िेत्वतच असवर्ते र् यवद्ववरव कृशर्षिेत् आधशुनक शर्कवसवच्यव 

िखु्य प्रर्वहवत आिवरे् ही सांकल्पनव िवांडली, ज्यविळेु िवांशतची 

अथाव्यर््थव शनिवाि होण्यवस गशत प्रवि होईल.  

(ग्रवशिि व्यर््थेलव शर्कवसवच्यव िखु्य प्रर्वहवत आिण्यवसवठी 

जपवनने यव सांकल्पनेलव कृशर्ष र् उद्योग यवांचे लग्न असे सांबोधले. 

जपवनिध्ये १९४८ िध्ये प्रवथशिक िेत्वतील टक्केर्वरी ५० होती. 

ती र्तािवनवत ३ टक्क्यवर्र खवली आली. ) 

 

भगर्तगीतव ज्ञवन कवलवतीत आहे. श्रीकृष्ट्िवने प्रवचीन व्यर््थेतील 

किा सांदभवातील "यज्ञ" ही सांकल्पनव (तत्कवलीन) र्तािवनवत 

सिशपात कवयवासवठी (व्यर््थवपन) र्वपरली. र् िनषु्ट्यवलव िवश्वत 

शर्कवसवची दृशि शदली. यवसवठी अध्यवत्ि शर्र्षयवलव 

शर्कवसवचे(व्यशक्त र् सिवज दोन्सहीसवठी) अशर्भवज्य अांग ठरशर्ले 

आह.े िनषु्ट्य र् सिवज यव सांदभवात "आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय 

च "िवश्वत शर्कवसवची दृशि ठरते. हीच दृशि "ॐ तत ्सत ्" यवद्ववरे 

भगर्तगीतव ्पि करत.े  

 



्र्तःच्यव शर्कवसवत Creativity यव सांदभवात र्तािवनवत 

आर्डीचव शर्र्षय, आर्डीचे कवया व्यवर्सवशयक उपयोगवत, 

सिवजोपयोगी कवयवात करण्यवसवठी ्र्तःलव कवयारत करवर्ेच 

लवगते. हचे सहजकवया िवश्वत शर्कवसवचे (अितृांगिय) सवधन 

ठरते.  

 

यवप्रिविे प्रवचीन व्यर््थेतील Strength (्र्भवर्शनयत कवया / 

आर्डीचे कवया) लिवत घरे्नु रोजगवरशनशिातीसवठी र्तािवनवत 

आशथाक सिि असिवरव (Economicaly viable) व्यर्सवय 

शनिवाि करिवर् यव व्यर््थेलव चवलनव दिेे अिी "शर्कवसवची 

योग्य दृशि" र्तािवनवत सिवजशर्कवसवसवठी प्रवि होते.  

 

 ******** 

  



(१८-४५) 

*********************** 

्रे् ्रे् किाशि अशभरतः सांशसशद्धां लभते नरः। 

्र्किाशनरतः शसशद्धां यथव शर्न्सदशत तत ्ििृ।ु 

*********************** 

 

(१८-४५): 

"्रे् ्रे् किाशि अशभरतः सांशसशद्धां लभते नरः" 

(शर्श्वसांचलनवत ्र्भवर्शनयत कवयवाची भशूिकव) 

 

"Make your education valuable. Apply what you 

learnt. Refuse to take the back seat and watch things 

happen. Join the change and be part of the change. " 

- Israelmore Ayivor,  

 

अजुान िरु असतो, धनशुर्ाद्येत पवरांगत असतो, चवांगलव िनषु्ट्य 

असतो. पि जेंव्हव त्यवच्यव गिुवची, कवयवाची सिवजवलव गरज 

असते तेंव्हव तो हवतपवय गवळुन बसतो.  

 



सिवजवत बरेच लोक शर्द्ववन असतवत, चवांगले असतवत पि 

आपल्यव गिुवचव उपयोग कवयवात करुन ते सिवजवपयांत पोहोचर् ु

िकत नवही. शकां र्व पोहोचत नवही. सिवजशर्कवसवतील ही त्टुी 

असते. भगर्तगीतव हीच त्टुी भरुन कवढते. ईश्वर यव सशृिचव 

अध्यि असतो, त्यवलव जग चवलर्वयचे असते. यवचसवठी ईश्वरवने 

श्रीकृष्ट्ि यव िनषु्ट्यरुपी अर्तवरवत येर्नु भगर्तगीतव ज्ञवन जगवलव 

उपलब्ध करुन शदल.े  

 

Transformation  

शर्श्वसांचलनवसवठी(सशृिचिप्रर्तानवसवठी) सहकवया करि ेयव 

सांदभवात ्र्तःच्यव ्र्भवर्शनयत कवयवाचे िहत्र् भगर्तगीतेने 

"यज्ञ" यव िब्दवद्ववरे ्पि केले आह.े  

 

यज्ञवथवात ्किािो अन्सयत् लोकोअयां किाबांधनः। 

तदथां किा कौन्सतेय िकु्तसांगः सिवचर।।(३-९) 

 

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तायतीह यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

 



यवचवच अथा Informatory ज्ञवनप्रवशि जोर्र कवयवात 

Transform होत नवही, तोर्र ते सिवजोपयोगी बनत नवही. ज्ञवन 

जगवत सर्ाश्रेष्ठ आह ेयवची जवशिर् दरे्नु भगर्तगीतव ज्ञवन ते कवया 

र् कवया ते ज्ञवन असे Transformation चे िवस्त्र सवांगत आह.े 

यविळेुच Knowledge vs Wisdom, सांख्यवत्िक vs गिुवत्िक 

ज्ञवन यवांतील भेद ्पि होतो.  

 

सर्ाकिा अशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

 शर्श्वसांचलनवस ्र्कवयवाचे सहकवया अथवात किवाद्ववरे ईश्वरभशक्त 

यव सांदभवातच किवाचे ज्ञवनवत शर्शलशनकरि अशभप्रेत आहे. यवच 

िवगवाचे ज्ञवन भगर्तगीतव दते आहे. यवच आधवरवर्र अजुानवचे 

अज्ञवन दिार्नु शदले.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यव िवगवार्र ्र्तःच्यव कवयवाचव एकशनिय असतो. Informatory 

knowledge लव (सांख्यवत्िक ज्ञवन) सिवजोपयोगी कवयवात 

बदलशर्िे आर्श्यक असते. ह े्र्भवर्शनयत कवया असत.े  

 



्रे् ्रे् किाशि अशभरतः सांशसशद्धां लभते नरः। 

्र्किाशनरतः शसशद्धां यथव शर्न्सदशत तत ्ििृ।ु(१८-४५) 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति।् 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।(१८-४६) 

 

सवर : 

 

ज्ञवन (शर्द्वत्तव) आह ेपि सिवजोपयोगी कवयवात Transform 

करतव न येिे हीच र्तािवनवतील सर्वात िोठी त्टुी असते. यविळेुच 

बेरोजगवरीसवरखे प्रश्न सिवजवत उपश्थत होतवत. म्हिनु सिवजवने 

यवच शर्र्षयवकडे गवांशभयवाने पवहिे आर्श्यक असते. ज्यविळेु ही 

त्टुी भरुन कवढण्यवसवठी शिििप्रिवशलत योग्य सधुवरिव करतव 

येईल.  

 

 ******* 

 

१८-४५/२ : 

"्र्े ्र्े किाशि अशभरतः " 

(Rising above the worldly troubles) 



 

"The new generation of researchers must be given 

the skills and values - not just scientific ideals, but 

also awareness of human weaknesses - that will 

enable it to correct its forebears' mistakes. "  

-Heinrich Rohrer 

 

According to Buddhist philosophy, the world is 

transient (anicca) and constantly changing. Within 

this transient world, sorrow (dukkha) is intrinsic to 

human existence. It is by following the path of 

moderation between severe penance and self-

indulgence that human beings can rise above these 

worldly troubles.  

 

 

*किा जीर्नशर्कवसवत सवधन : भगर्दगीतव  

 

व्यर्हवरवत (State of want - State of art) कवया सकवि 

असते. इच्छवपशुतासवठी कवया सवधन आह ेहव व्यर्हवर असतो. 



अजुानवलव दःुख िवले तेंव्हव आपल्यव शनयतकवयवािवगे असलेल्यव 

हतेचुव आढवर्व घेतलव. यवांत ्र्तःलव कवांही नको म्हिनु शनशककय 

रवहिे ही भशूिकव दःुखिशुक्तसवठी घतेो.  

 

भगर्दगीतव आसशक्त(Attachment) vs. अनवसशक्त 

(Detachment) यवचे logic सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा यव 

सांदभवात ्पि करते. यवद्ववरे जीर्नशर्कवसवत किा ह ेसवधन आहे. 

यवर्र शिक्कविोताब करते.  

 

*Rising above the worldly troubles : 

 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

अिवश्वतवचे attachment द्वन्सद्व/बांधन यवचे कवरि ठरते. तर 

बांधनिशुक्तसवठी िवश्वतवचव आश्रय यव सांदभवात ईश्वरवचव आश्रय ह े

logic ्पि केले. ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात िवश्वत ईश्वरवची ओळख 

शदली. ही ओळख िवश्वत, अव्यक्त- गिुवतीत, शर्श्ववचे िळु यव 

अथवाने आह.े  

 



"ज्ञवनसश्च्छन्सन सांियि ्" अथवात ईश्वरवचव आश्रय जीर्निवगवात 

करिे, यविळेु िवगा "अितृत्र्वय कल्पत"े असव होतो. सांिय शिटुन 

कवयवाचव शनिय होतो. ्र्धिवाचरिवत कवया ईश्वरवलव सिशपात 

करिे, शनिाय अशधकवर र्वपरुन कवयवाचव शनिय करिे र् फल 

ईश्वरवलव सिशपात करिे . अथवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त करिे. यव 

सांदभवात "अशभरतः " हव िब्द शनषे्ठने कवया करिे "Excellence " 

यव अथवाने आलेलव आह.े  

 

्रे् ्रे् किाशि अशभरतः सांशसशद्धां लभते नरवः।(१८-४५) 

 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति।् 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 

 

सवर : 

१. ज्ञवन : 

ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेु जगवतील प्रश्न सोडशर्िे िक्य िवले. तर 

जीर्नशर्कवसवत अध्यवत्िवशिर्वय ज्ञवनशर्ज्ञवन अपिुा ठरते ह ेसत्य 

भगर्दगीतव ्पि करीत आह.े  

 



२. किा: 

केर्ळ गरजवपशुतासवठी नव्ह ेतर सर्वांशगि शर्कवस, दःुखिशुक्त 

यवसवठी जीर्नशर्कवसवत किवाचे िहत्र् भगर्दगीतव सवांगत आह.े 

कवयाकौिल्यवचव सां्कवर यव सांदभवात सहजकवया (्र्भवर्शनयत 

कवया, ्र्े ्र्े किाशि अशभरतः, ्र्धिा, )शनिाय अशधकवर, 

कवयवाचव एकशनिय, शनष्ट्कवि किा ही धवरिव अशभप्रेत आह.े  

 

********** 

 

(१८-४५) /३: 

"्र्किाशनरतः शसशद्धां यथव शर्न्सदशत तत ्ििृ"ु 

(कतृात्र्, श्रेष्ठत्र् र् जीर्निलु्ये) 

 

सिवजवत "िनषु्ट्यवचे श्रेष्ठत्र्" यवशर्र्षयी कुतहुुल असते, आकर्षाि 

असते. पि सिवजवतील श्रेष्ठ होिे यव सांदभवात िनषु्ट्यवच्यव 

सांकल्पनव भौशतक असतवत. सविवन्सय र् श्रेष्ठ िनषु्ट्य यवांतील शनशित 

भेद भगर्दगीतव ्पि करते.  

िनषु्ट्यवचे कतृात्र्च जगवचव इशतहवस शलहीत असते. जगवतील श्रेष्ठ 

लोकवांनी िलु्य जपले असते र् पररिविवलव तोंड दणे्यवची िशक्त 



त्यवांच्यवत असते यवतनु िहवन कवयाही घडत असते म्हिनु ते श्रेष्ठ 

ठरतवत.  

१. "श्रीरविवने ्र्धिा(शपत्यवच्यव र्चनपशुतासवठी शपतआृज्ञव) िलु्य 

जपतवांनव र्नर्वस श्र्कवरलव. "जहवां सब भवांशत िोर बड कवज"ू यव 

िब्दवत (िवतेलव) र्नर्वसवच ेफशलत सवांगतवत. पढेु लांकवयदु्ध होते. 

असरुिशक्त परवभतु होतवत. " 

 

२. "आपल्यव िलुवलव जव्त िवक्सा द्यवरे् ही हडेिव्तरची इच्छव 

िॅगवसेसे धडुकवर्नु लवर्तो र् शििकवचव रवशजनविव दतेो. 

उदरशनर्वाहवसवठी दगड फोडतो. १२ र्र्षवाचव रॅिन शपत्यवलव 

सहकवया करतो. हवच रॅिन पढेु शफशलपवईनचव पांतप्रधवन होतो. " 

भगर्दगीतेत िनषु्ट्यवच्यव ्र्वभवशर्क किवालव(State of art) 

्र्धिा यव िलु्यवची जोड शिळते. धिा यव सांदभवात अजुान आपल्यव 

शनयतकवयवालव धिाशर्रोधी ठरशर्तो. तर यव शनयतकवयवालव 

्र्भवर्शनयतकवया यव सांदभवात ्र्धिा ठरशर्ले आह.े  

श्रेष्ठ जीर्निलु्यवांचव आदर करतवत. जीर्नयवते्त शर्चशलत होत 

नवही. यवच पवश्वाभशुिर्र अजुानवलव म्हटले,  

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अकीशताकरि ्अजुान।(२-२) 

 



धिा यव सांदभवात आपल्यव ्र्भवर्शनयत कवयवाद्ववरव ईश्वरभशक्त 

करिे यवसवठी ्र्धिा यव िलु्यवचे िहत्र् आह.े  

्र्किाशनरतः शसशद्धां यथव शर्न्सदशत तत ्ििृ।ु(१८-४५) 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति ्। 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत।् 

्र्भवर्शनयतां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि।्।(१८-४७) 

सवर : 

धिवात योग्य-अयोग्य असे द्वन्सद्व असते. अजुान योग्य कवय?यवचव 

शनिाय घेर् ुिकत नवही पररिविी द्वन्सद्वर्ि होतो. 

धिवालव(शनयतकवयवालव) अधिा र् अधिवालव(शनशककयतव) धिा 

ठरशर्तो. भगर्दगीतव सविवन्सय र् श्रेष्ठ यव सांदभवात द्वन्सद्वर्ि असिे 

vs. शनद्वान्सद्व असिे हव भेद ्पि करते. अथवात यवर्ेळी 

Tiebreakerची गरज असत.े र् ्र्धिा ह ेजीर्निलु्य यवच 

Tiebreaker ची पतुातव करत.े यवप्रिविे नीशत र् जीर्निलु्ये यव 

सांदभवात धिा र् ्र्धिा यवतील भेद ्पि होतो. (जगवतील)िनषु्ट्य 

कोित्यवही धिवात असलव तरी ्र्धिा िनषु्ट्यवची गरज असते.  

 ******** 

  



(१८-४६) 

*********************** 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति।् 

्र्किािव तिशभः अचा शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।। 

*********************** 

 

(१८-४६)/१ 

"यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति ्" 

 (The Source) 

 

भगर्तगीतेचे Logic  

१. ज्यव िळु तत्र्वपवसनु शर्श्वशनशिाशत आह,े त्यवच िळु तत्र्वकडे 

जीर्नवचव प्रर्वस आह.े यवच िळु तत्र्वचे (ईश्वर) र् िवगवाचे ज्ञवन 

भगर्तगीतव दतेे. यव िवगवार्र किवाद्ववरे ईश्वरवची भशक्त घडते. हव 

िवगा "आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च "/'अितृत्र्वय कल्पते 

'असव असतो. हव जीर्नशर्कवसवचव रवजिवगा असतो.  

 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति।् 

्र्किािव तिशभः अचा शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 



 

God as President ही ओळख होते, यव ज्ञवनवत रितो तेंव्हव 

बशुद्धयोग दतेो. यविळेु जीर्नयवत्व शर्कवसवच्यव रवजिवगवार्र 

असते.  

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते। (१०-८) 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।।(१०-१०) 

 

अजुान शनशककयतेचे सिथान करतो. (दःुखी असतवांनवही) ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. जीर्निवगवात (योग्य-

अयोग्य असव)सांिय आलव असतव शनशककय होिे र् योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरिे ही श्थशत अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरशर्िे 

असते.  

 

यवच पवश्वाभशुिर्र प्रश्न येतो, ज्ञवनवचे purpose कवय? किवाचे 

िहत्र् कवय?(यवच अनरु्षांगवने ज्ञवन, किा, भशक्त ह ेशर्र्षय आले. ) 

 

शर्कवसवचव रवजिवगा: 

*योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 



अथवात ज्ञवन सांियिशुक्तसवठी आह,े यविळेु कवयवाचव एकशनिय 

होतो. कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) ही भशक्त असते. सर्ा किवाचे अखेर 

ज्ञवनवत शर्शलशनकरि होते. हेच कवयाकौिल्य असते.  

 

*यां शह न व्यथयन्सततेे परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यव िवगवार्र व्यशथत होत नवही. Survival योगिेिवसवठी किा ह े

सवधन असते. हचे किा रवजिवगवार्र सवधन बनते. "गहनव किािो 

गशतः " किवाच्यव यव ज्ञवनविळेु  

 शर्कवसवच्यव रवजिवगवार्र यणे्यवसवठी किा यव सांदभवात 

Transformation होते. हवच लढव ठरतो.  

"िवि ्अनु् िर यधु्य च " 

 

*Survival िवगा vs. अितृत्र्वय कल्पत े

*इच्छवपशुतासवठी कवया vs. योगः किास ुकौिलि ् 

* सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा 

*िनोर्ि(Lower Consciousness) vs.  

 Higher Consciousness 



 

बोध:भगर्तगीतव िहवन आह.े सर्ा धिवाचे िळु आहे. जीर्न 

लढवई आह ेहे सर्ा आपि ऐकत असतो. म्हिनुच यवचे िळु 

Logic जविनु घेिे आपले दवशयत्र् ठरते.  

 

******** 

 

 

(१८. ४६)/२: 

"्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः" 

 

*कवयवाद्ववरे गरजवपशुता होते, प्रश्न सटुतवत. यव व्यवर्हवररक 

जवशिरे्तनु कवयवाचे िहत्र् िनषु्ट्य जवित असतो.  

*जगवत दःुख आह,े प्रश्न असतवत, यवतनुच ज्ञवनवची गरज भवसली, 

शर्ज्ञवनवचे िोध लवगले.  

*जीर्नवत दःुख आह,े म्हिनु भगर्तगीतव म्हिते,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 



यवप्रिविे जीर्नवत कवया, ज्ञवन, शर्ज्ञवन, अध्यवत्ि यवांची भशूिकव 

असते. हीच भशूिकव भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

"गहनव किािो गशतः"यव सांदिेवद्ववरे भगर्तगीतव जीर्नवत 

शर्कवसवसवठी "कवयवाचे िहत्र् " यवलव Priority दते आह.े  

 

"The great aim of education is not knowledge but 

action. " 

Herbert Spencer 

 

जीर्निवगवात अजुानवलव शनयतकवयवात दःुख जविर्ले म्हिनु दःुख 

टवळण्यवसवठी शनशककयतेलव"ज्ञवन" सांबोधतो.  

"There is solution to ignorance (of knowledge ) but 

there is no solution to illusion of knowledge" 

 अजुानवलव शनयतकवयवात(योग्य शक अयोग्य) सांिय उत्पन्सन िवलव 

ह ेर्व्तर् होते. तो अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो म्हिनु "ज्ञवन" हव 

शर्र्षय आलव. र् जीर्निवगवातील ज्ञवन यव सांदभवात "अध्यवत्ि" हव 

शर्र्षय आलव.  

 



 जीर्निवगवात ज्ञवनवद्ववरे कवयवातील सांिय छेदिे र् कवयािवगा दृढ 

करिे(एकशनिय) . यवचसवठी ्र्धिवाचरि/बशुद्धयोग आश्रय यवचे 

प्रयोजन आह.े यवद्ववरव कवयवाद्ववरव ईश्वरभशक्त सवधिे हव सांदिे आह.े  

 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदां तति।् 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 

 

* ****** 

  



(१८-४७) 

************************* 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत।् 

्र्भवर्शनयतां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।।  

************************* 

 

(१८. ४७)/१: 

"श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत ्" 

(Searching own Destiny) 

 

“It is better to live your own destiny imperfectly 

than to live an imitation of somebody else's life with 

perfection" 

 

"एक सवधिुहवरवज पवण्यवत डुबिवर् यव शर्ांचर्वलव र्वचर्तवत. शर्ांच ु

चवर्व घतेो र् परत पवण्यवकडे जवतो. िहवरवज पनुः र्वचर्तवत. 

शियव repeat होते, तेंव्हव शिष्ट्य कुतहुुलवने यवतील रह्य 

शर्चवरतवत. उत्तर शिळते, चवर्िे शर्ांचर्वचव धिा आह,े र्वचर्िे 

िविव धिा आह.े आम्ही दोघेही आपआपल्यव धिवाचे पवलन 



करीत आहो. "येथे धिा ्र्तःचव ्र्भवर्शनयत गिु, शनयतकवया 

दिाशर्तो.  

 

 "धिा" यव िब्दवलव िनषु्ट्यजीर्नवत शर्िेर्ष आशि गहन अथा 

असतो. पि सिवजवत लोक "धिा" यव िब्दवलव केर्ळ Religion 

यव अथवाने जवितवत. पवप-पणु्य यव आधवरवर्रच योग्य-अयोग्य 

ठरशर्ल्यव जवते. यदु्धकवया करिे अजुानवचव ्र्भवर्शनयत धिा होतव. 

प्रत्यि यदु्धिेत्वर्र त्यवचे शनयतकवया त्यवचव ्र्धिा ठरलव होतव. 

पि अजुान दःुखी िवलव असतव ्र्तःसवठी कवय योग्य आह ेयवचव 

िोध सरुु होतो(Thinking). तो म्हितो, पवपकिा न करिे हव 

िविव धिा आह,े म्हिनु िी युद्ध करिवर नवही.  

 

यव शर्श्ववत अज्ञवनविळेुच िनषु्ट्य द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत(बांधन) 

सवपडतो. यवच पवश्वाभशूिर्र (बांधन vs िशुक्त) "Searching your 

own destiny " हव भगर्तगीतेचव शर्र्षय बनतो.  

 

"Psychoanalysis - and any good therapy - is a 

method of increasing one's awareness of destiny in 

order to increase one's experience of freedom. " 

 Rollo May 



 

 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत।्(३-३५) 

्र्धिे शनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः।।(३-३५) 

्र्भवर्शनयतां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।। (१८-४७) 

१. As Tiebreaker (Lifevalue) 

्र्धिे शनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः।।(३-३५) 

प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्भवर्शनयत जगत असतो. अज्ञवनविळेु द्वांद्ववच्यव 

जवळ्यवत सवपडतो. यवच पवश्वाभशुिर्र "्र्धिा" येथे Tiebreaker 

यव अथवाने जीर्निलु्य दिाशर्ते.  

 

२. As prescribed duty 

्र्भवर्शनयतां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि ्।।(१८-४७) 

येथे ्र्धिा आर्डीचे कवया, ्र्भवर्शनयत कवया दिाशर्ते.  

िनषु्ट्यवने यव शर्श्ववत पदवपाि केले आह.े He is World पि तो 

सिवजवतील गदीत ्र्तःलव िोधतो, "िी कोठे आह?े"हव 

डबक्यवतील िोध असतो.  

 



शर्श्व ईश्वरवचे सांघटन आह.े िनषु्ट्य त्यवचे ईश्वरविी असलेल ेनवते 

जवितो, तेंव्हव तो (ईश्वरवच्यव)शर्श्वसांघटनेत ्र्तःची Destiny 

(जीर्नवचे शनशित प्रयोजन) िोधतो. अजुानवलव त्यवचे ईश्वरविी 

असलेले नवते(अध्यवत्ि) कळते र् शर्श्वरुपयोगवतनु ्र्तःच्यव 

Destiny चव िोध लवगतो.  

 

िद ्अनगु्रहवय परिां गहु्ि ्अध्यवत्ि सांशज्ञति ्। (११-१) 

अथवात अध्यवत्ि जविले.  

शनशित्तिवत्ां भर् सव्यसवशचन ्।(११-३३) 

अथवात त ुशनशित्तिवत् हो.  

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः।(११-५५) 

अथवात ईश्वरवचेच कवया जविनु ईश्वरवसवठी (भशक्त) करिे.  

 

 

"The chief condition on which, life, health and vigor 

depend on, is action. It is by action that an organism 

develops its faculties, increases its energy, and 

attains the fulfillment of its destiny. " 

- Colin Powell 



********** 

 

 

(१८-४७)/२: 

"्र्भवर्शनयतां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि"् 

 

 

"The meaning of life is not simply to exist, to 

survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to 

conquer. " 

Arnold Schwarzenegger 

 

जीर्न म्हिजे केर्ळ जीर्ांत असिे शकां र्व जीर्ांत रवहण्यवसवठी 

धडपडिे नव्ह ेतर सतत यव प्रर्वसवचव िोध घेिे, दःुखवर्र 

दबुालतेर्र शर्जय शिळर्नु उत्सवहवने (Destination कडे)प्रर्वस 

करिे.  

 

जेंव्हव अजुान जीर्न प्रर्वसवत शनरवि होतो, आपलव प्रर्वसच 

थवांबर्तो, तेंव्हव यवच प्रर्वसवत अजुानवची गवांठ श्रीकृष्ट्िवच्यव रुपवत 



सविवत ईश्वरविी होते. यवच घटनेतनु भगर्तगीतव जगवसिोर 

आली.  

 

जगवत िनषु्ट्य (्र्भवर्शनयत)प्रकृशतनसुवर जगत असतो. यवांत 

व्यर्सवयवचव सांबांध ्र्धिवािी येतो, तेंव्हव सहजकवया, 

्र्भवर्शनयतकवया State of Art असते. व्यर्सवयकवयवात State 

of Art र् State of Want ह ेशर्भवग असतवत. िनषु्ट्यवच्यव 

इच्छव असतवत. कवांही आर्श्यक गरजव (Livelihood) असतवत, 

तर कवांही Luxury(ऐश्वया) इच्छव असतवत. यवशिर्वय शकशता 

असते. यवांत Social Status असते. यवप्रिविे कतृात्र्वद्ववरे 

ओळख बनत असते. यवप्रिविे गरज यव सांदभवात 

योगिेि(Livelihood)/व्यर्सवय (Profession)/सविवशजक 

्थवन(Social position)/ओळख(Social status)िनषु्ट्य 

आपल्यव व्यर्सवकवयवाकडे पहवत असतो, यवांत Priority 

गरजवपशुता असते.  

 

 सिवजवतील ओळख यव सांदभवात चवांगले-र्वईट, श्रीिांत-गररब, 

श्रेष्ठ-कशनष्ठ अिी शर्भवगशि लोक करीत असतवत. िनषु्ट्यवची 

ओळख सिवजवतील असो र्व ्र्तःसवठी असो, ओळख 

प्रविखु्यवने कतृात्र्वद्ववरे बनते. यवच कतृात्र्वचव सांबांध िनषु्ट्यवच्यव 



गरजवांिी असतो. म्हिनु कवया किवसवठी? हव प्रश्न अजुानवसिोर 

उभव ठवकतो.  

 

इच्छव vs जीर्निलु्य े

जीर्नवांत शनभाय होण्यवसवठी जीर्निलु्यवांचव(Values) उपयोग 

होतो. Values driven Life शनभाय, Couageous जीर्न 

असते, तर जीर्नवत िवनशसक handicapped होिवरेexcuses 

चव र्वपर करतवत. शनशककयतलेव आदिा, दबुालतेलव िशक्त 

दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न करतवत.  

 

भगर्तगीतेची सरुुर्वतच "धिािेते् कुरुिेते् " अिी िवलेली आह.े 

किवाचव धिवािी सांबांध सर्ा लोकवांनी(धतृरवष्ट्रवसह) िवन्सय केलेलव 

असतो. पि अजुान यवच धिवाचव दवखलव दरे्नु शनशककयतचेे 

सिथान करतो. श्रीकृष्ट्ि अजुानवचे सविवशजक ्थवन(सिवजवतील 

ओळख) यव सांदभवात "श्रेष्ठवांनव दबुालतव िोभत नवही" असे भवष्ट्य 

करतवत.  

 

्र्धिा ह ेजीर्निलु्य आह ेज्यवद्ववरे िनषु्ट्य आपल्यव िवगवार्र 

्र्तःच्यव िांजरुीचे शिक्कविोताब करतो. रविवयिवत "र्चन" यव 

िलु्यवलव highlight केले आह.े र्चनपवलन यव सांदभवात दिरथ 



िहवरवज र् श्रीरवि यवांनव आव्हवन आलेले असते. र् यवनुसवर 

श्रीरविवलव र्नर्वस ठरलेलव असतो. तेंव्हव श्रीरवि आपलव ्र्धिा 

शनशितपिे जवितवत. "धरिधरुीन धरिगशत जवन"ु 

यवलव रविवयिवत धिागशत म्हटले आहे.  

 

यवच ्र्धिा सांदभवात भगर्तगीतेत ्र्तःच्यव कवयवािी सांबांध 

जोडलेलव आह.े कवया इच्छवपशुतासवठी होते. इच्छव(अतशृि, सांिय 

यविळेु) द्वांद्व शनिवाि करते. म्हिनु शनद्वांद्व(Tiebreaker) 

होण्यवसवठी ्र्धिवाचे प्रयोजन आह.े यवच अनरु्षांगवने म्हटले आह:े 

 

श्रेयवन ््र्धिो शर्गिुः परधिवात ््र्नशुष्ठतवत।् 

्र्भवर्शनयतां किा कुर्ान्सन आप्नोशत शकशल्बर्षि।्(१८-४७) 

सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्येत ्।(१८-४८) 

 

भगर्तगीतव शनभाय जीर्न जगण्यवचव सांदिे दतेे. र् यवचसवठी 

कवयवाद्ववरे योग /भशक्त/शनष्ट्कवि किा म्हटले आहे. यव िवगवात 

दृढशनिय असतो.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत।्(२-४०) 

तां शर्द्यवत ्दःुखसांयोगांशर्योगां योग सांशज्ञति ्।(६-२३) 



 

्र्धिा प्रयोजन दृढत्र्वसवठी उपयकु्त आह.े अथवात ्र्धिवाचव 

सांबांध सहजकवयवािी येतो, तेंव्हव द्वांद्व vs ्र्धिा यवांत ्र्धिा 

Priority असवर्ी. म्हिनु सहजकवया सांदभवात ्र्तःचव ्र्धिा " 

िलु्य "यव सांदभवात जवििे ्र्तःचे दवशयत्र् ठरते. र्तािवनवतील 

ज्ञवनशर्ज्ञवनयगुवत ्र्तःलव जो शर्र्षय आर्डतो, त्यव शर्र्षयवचव 

उपयोग होिवरे कवया सहजकवया बनशर्ले तर आत्िशर्श्ववसवने कवया 

करतो. हचे सहजकवया व्यर्सवयकवया बनशर्ले(ज्यव कवयवािळेु 

योगिेि सवध्य होतो) तर जीर्नप्रर्वसवत ्र्धिा िलु्यवचे िहत्र् 

कळत.े  

 

 

* ****** 

  



(१८-४८) 

************************* 

सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्येत ्" 

सर्वारम्भवशह दोरे्षि धिेुन ्अशग्नः इर् आर्तृवः।। 

************************* 

१८. ४८/१:: 

"सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्यते ्" 

 (State of Art) 

 

*सत्य ्र्ीकवरिे. Acceptance 

 

 र्तािवनवतील सत्य ्र्ीकवरिे म्हिजे ज्ञवन शकां र्व शर्कवसवची 

पशहली पवयरी आह.े  

 

कुिी िहविवनर् म्हितो, िी लोकवांनव चांद्र दवखशर्तो, परांत ुलोक 

िवझ्यव बोटवर्र लि कें शद्रत करतवत. चांद्र पवहण्यवचव आनांद 

घेण्यवचे लक्ष्य आह ेयवर्र दलुाि होते. जीर्नवचे सत्य न 

्र्ीकवरल्यविळेु िविसू िब्दवांत अडकतो आशि इतरवांनव गोंधळवत 

टवकतो.  



 

जीर्नशर्कवसवत जीर्नवचे सत्य ्र्ीकवरिे आर्श्यक आहे. 

अजुान जीर्नवचे सत्य लपर्तो आशि ्र्त: लव िब्दवांिध्य े

अडकर्तो . पि "ज्ञवन" यव सांदभवात अजुानवचव श्रीकृष्ट्िविी 

सविनव असतो. तेंव्हव तो सत्य ्र्ीकवरतो. प्रश्नवची पवरदिाकतव 

येते.  

 

 * जीर्नवची ओळख :Know thyself 

 "You are Hero of your story " 

एखवद्यव िहवन व्यशक्तबद्दल आपि म्हितो, "त्यवच्यवसवरखव कोिी 

िवलव नवही आशि कोिीही होिवर नवही . " खरां आहे, परांत ु

आम्ही शर्सरतो, आपल्यवसवरखव शकां र्व आपल्यवसवरखव कोिी 

नसतो आशि होिवरही नसतो. कवरि प्रत्येक िविसू Unique 

आह.े  

"We are each gifted in a unique and important way. 

It is our privilege and our adventure to discover our 

own special light. "  

~Evelyn Dunbar 

 



 जीर्नवची ओळख नसल्यविळेु, एखवद्यव व्यक्तीलव द:ुखवचव त्वस 

होतो. ज्यविळेु िविसू शचांतव, भीती, िोधवचव बळी पडतो, ही 

द्वांद्ववर््थव असते. नकवरवत्िकतव, शचांतव शकां र्व तिवर्वत व्य्त 

रवहण्यवचे हचे कवरि आह.े जीर्नवच्यव प्रर्वसवतील हवच अडथळव 

असतो. हव अडथळव दरू करण्यवसवठी श्रीकृष्ट्िवने भगर्तगीतेत 

जीर्नवची िवस्त्रोक्त(सत, रज, ति प्रकृशतगिु, परुुर्ष-आत्िव, 

परुुर्षोत्ति-परिवत्िव) ओळख शदली. र् "अितृत्र्वय कल्पते" हव 

शर्कवसवचव Standard िवगा सवांशगतलव.  

 

*Standard िवगा (अितृत्र्वय कल्पते) 

 जीर्नवच्यव उपरोक्त ज्ञवनवनसुवर जर िनषु्ट्यवने जीर्नवचव िोध 

घेतलव, सत्य श्र्कवरले तर तो ईश्वरवपयांत पोहोचिवरच. कवरि 

तेच प्रत्येक िनषु्ट्यवचे अांशति परि शनर्वस्थवन आह.े  

शजज्ञवसःु अशप योग्य िब्दब्रह्म अशतर्ताते।(६-४४) 

 

 यवचवच अथा िनषु्ट्यवचे जीर्न एक प्रर्वस आहे ज्यवचे लक्ष्य 

ईश्वरधवि असते. अथवात हव िवगा "अितृत्र्वय कल्पते" असव 

असतो.  

 

योअांतः सखुः अांतआरविः तथव अांतःज्योशतः एर् यः।(५-२४) 



 

यव िवगवाचव पवयव व्यवर्हवररक िवगवातील  

१्र्भवर्शनयत /शनयतकवया र्  

२. शनिाय (Determination) असते. ह ेकवया Standard 

िवगवार्र अनिुिे ्र्धिा र् किायोगवसवठी दृढशनियी कवया बनते. 

यव िवगवार्र भशक्त घडते.  

 

** भगर्तगीतव र् शिििप्रिवशलचे दवशयत्र्: 

 

भगर्तगीतेत जीर्नशर्कवस यव सांदभवात व्यवर्हवररक सकवि कवया 

र् शनष्ट्कवि कवया (Determination) असे दोन भवग पडतवत. 

शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात "अितृांगिय" हव शर्कवसिवगा असतो. यव 

िवगवाचव पवयव व्यवर्हवररक किाच असते. "अितृांगिय" यव 

िवगवार्र ्र्धिा र् किायोगवसवठी कवयवाचव दृढशनिय असतो. यव 

किवाच्यव दोन शनष्ठव असतवत.  

 १. ्र्भवर्शनयत कवया (State of art) र् २. शनिाय अशधकवर  

 

**्र्भवर्शनयत/सहजकवया /State of Art, सिवजव्यर््थव र् 

शिििप्रिवशल 



 

थवॅॅिस कवलवायल म्हितो, ज्यवलव आर्डीचे कवया 

व्यर्सवयकवया म्हिनु शिळवले आह ेत्यवलव दरे्वपवसनु कवांहीही 

िवगण्यवची गरज पडत नवही. तर भगर्तगीतव म्हिते, ज्यवच्यव 

सहजकवयवालव धिाकवयवासवठी सांधी शिळते त्यवलव ्र्गवाच ेद्ववरच 

उघडे असते.  

 

सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्येत ्" 

सर्वारम्भवशह दोरे्षि धिेुन ्अशग्नः इर् आर्तृवः।।(१८-४८) 

 जसव अशग्न धरुवने रे्ढलेलव असतो, तसेच सर्ाच कवयवात दोर्ष 

आढळतोच. अथवात यवत िहत्र्वचे Priority 

सहजकवया(आर्डीचे कवया) असते. त्यव कवयवालव शनयतकवयवाची 

सांधी शिळवली तर ्र्धिा (Self- approval, Tiebreaker) 

करिे, ज्यविळेु शर्चशलत होत नवही, एकशनिय असतो.  

 

 प्रवशचन सिवजव्यर््थेत जगतशहतवय कवया, सिहुशहतवय कवया, 

अथाप्रवशि सवठी अथाशर्र्षयक कवया, सेर्वकवया यवसवठी अनिुिे 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे कवया, Leadership (ईश्वरभवर्) कवया, कृशर्षउद्योग 

उत्पवदन व्यर्सवय, सेर्व अिी शर्भवगिी HRD सांदभवात होती. 



यवचव उद्दिे ्र्तःचे ्र्भवर्शनयत कवया/सहजकवया शर्कशसत 

करिे हव होतव.  

 

"The direction in which education starts a man will 

determine his future in life".  

-Plato 

*लॉडा िकॉलेने "सभ्यतव शििन" च्यव नवर्वने भवरतवसवठी 

िैिशिक प्रिवली तयवर केली. ह ेशििि घेर्नु भवरतीयवांनी 

आपल्यव उर्ाररत लोकवांनव सवांगवरे् की शब्रटीि भवरतीयवांचे कल्यवि 

करण्यवसवठी आले आहते. त्यवांचे ज्ञवन ह ेरै्ज्ञवशनक ज्ञवन आह ेजे 

आपल्यव शर्कवसवसवठी पोर्षक आह.े शब्रटीिवांची भवर्षव आशि 

सां्कृती उच्च दजवाची आह.े आपल्यवकडे कोितीही भवर्षव आशि 

सां्कृती असली तरी ती शर्कवस करण्यवस पोर्षक ठरत नवही. 

अथवात आिच्यवत अिी कोितीही िितव नवही ज्यविळेु इांग्रजवांनी 

जी शर्कवसवची र्वट दवखशर्ली आहे, ती अिवन्सय ठरर्ेल. भवरतवत 

हीनतेची भवर्नव यवच िवनशसकतेत रोर्ली गेली होती.  

 

"All of us have been trained by education and 

environment to seek personal gain and security and 

to fight for ourselves. Though we cover it over with 



pleasant phrases, we have been educated for various 

professions within a system which is based on 

exploitation and acquisitive fear. " 

Jiddu Krishnamurti 

 

उच्चशिशित होर्नुही बेरोजगवरी! हव दोर्ष किविळेु शनिवाि होतो? 

्र्वतांत्र्योत्तर कवळवत बर् यवच शििितज्ञवांनी हव प्रश्न उपश्थत 

केलव होतव. यवसवठी िेकॉलरे्र दोर्ष ढकलनु सटुकव केली जवते. 

पि प्रश्न तसवच कवयि रवहतो.  

 

"Small is beautiful" कवर ई. एफ . ििेुकरने गिुवत्िक 

शिििवची गरज प्रशतपवदन केली. ्र्वर्लांबनविळेु शनिाय- 

अशधकवर शिळतो. गिुवत्िक शिििवत ्र्वर्लांबनवसवठी 

Appropriate कवया (ििेुकर यवचव अथा जेर्ढव पवय तेर्ढव जोडव 

यव तत्र्वर्र सहजकवया) ची सांकल्पनव ्पि केली.  

 

यवचवच अथा सिवजवत सर्वांनव व्यवर्सवशयक ्र्भवर्शनयत कवया 

उपलब्ध होईल अिी व्यर््थव शनिवाि करिे र् त्यवच 

व्यर््थवशनशिाशतसवठी योग्य शिििपद्धशत (सांख्यवत्िक र् 

गिुवत्िक)शनिवाि करिे ह ेसिवजवचे दवशयत्र् असते.  



 

******** 

 

(१८-४८)/२: 

" सर्वारम्भव शह दोरे्षि धिेून अशग्नः इर्आर्तृवः" 

(Importance of courage) 

 

जे कवया आर्श्यक आह,े योग्य आह,े ते केलेच पवशहजे. हे कवया 

आनांदवने करतवत ते िहविे ठरतवत. तर अिकु कवया योग्य आह ेह े

जवितो पि आचरि करण्यवचे धैया नसते. कवरि िोह, भय, 

सकविर्शृत्त आडर्ी येते . र् आर्श्यक कवया टवळण्यवसवठी 

शनशित्तच शिळते. शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी ्र्तःचे 

तत्र्ज्ञवन तयवर करतवत . असेच अजुानवचे शनयतकवया र् 

शनशककयतेचे सिथान असते.  

 

अजुान योद्धव होतव. यदु्धवत लोक ितृ्यिुखुी पडतवत ह ेत्यवलव 

िवशहती होते. तरी शनशककयतव सिि शदसवर्ी यवसवठी धिवाचे 

तत्र्ज्ञवन र्वपरतो. येथे ्र्जनवांचव िोह आडर्व येतो. ह ेकवया योग्य 

असले तरी दःुख होईल ही त्यवची भशूिकव असते, म्हिनु कवयवाद्ववरे 

दःुखिशुक्त किी होईल? हव त्यवचव अप्रत्यिपिे प्रश्न असतो.  



 

सिवजवत चवांगले चवलत नवही, चवांगल्यवलव त्वस होतो, असे भवष्ट्य 

जेंव्हव ऐकतो, यवचवच अथा त्यव व्यशक्तलव योग्य कवय ह ेकळले पि 

आचरि करण्यवचे धैया नसत.े यवच िशक्तसवठी भगर्तगीतव 

िवगादिान करते. अजुान योग्य कवय? यवची िहवशनिव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह (अध्यवत्ि), प्रवत्यशिकवसह (शर्श्वरुप) करुन घेतो. 

ह ेकवया घडिवरच आह ेयवची खवत्ी शर्श्वरुपवतनु होते. आतव फक्त 

Courage हरे् असते. सकवि िवनशसकतेिळेु भय असते, 

चांचलतव असते उदव. शकशताइच्छव, लोकवांनी चवांगले म्हिवरे् ही 

सकवि िनोर्शृत्त असते, यविळेुच लोक कवय म्हितील यव भयवची 

शनशिाशत होते. र् योग्य-अयोग्य असव भ्रि होतो. म्हिनु शनष्ट्कवि 

किवाचे प्रयोजन आह.े हव िवगा म्हिजे दःुखिशुक्तसवठी कवयवाद्ववरे 

योगसवधनव ठरते.  

 

"We were born into this world and formed in the 

likeness and similitude of The Creator. This simply 

means that we have infinite and unlimited abilities 

to conquer any challenge we put our minds to. " 

 



All men's souls are immortal, but the souls of the 

righteous are immortal and divine.  

Socratese 

 

 

योग्य कवया केले तरी त्यवतील चकुव कवढुन त्यवलव highlight 

करिे ही रवजशकय िेत्वतील प्रर्शृत्त आपि अनभुर्त असतो. 

कवरि जसव धरुवर्वचनु अशग्न नवही, तसेच योग्य कवयवातही चकुव 

िोधण्यवची िनोर्शृत्त असली तर चकुवही सवपडते. यवचेच दिान 

रवजशकय िेत्वत होत असते.  

सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्येत।् 

सर्वारम्भव शह दोरे्षि धिेून अशग्न इर् आर्तृवः।।(१८-४८) 

  

सिवजवत चोरवलव चोरी करण्यवत अडथळव र्वटत नवही, अथवात 

दषु्ट्कृत्य करिवर् यवलव भय र्वटत नवही. पि िनषु्ट्यवलव योग्य कवया 

करण्यवचे भय र्वटते. ही सिवजवतील िोकवांशतकव असते. म्हिनु 

योग्य कवयवासवठी धैया िहत्र्वचे असते.  

 



Clear thinking requires courage rather than 

intelligence.  

Thomas Szasz 

 

* ****** 

 

(१८-४८)/३: 

"सर्वारम्भव शह दोरे्षि धिेून अशग्नः इर्आर्तृवः" 

(्र्धिा Tiebreaker) 

 

जीर्न सिथापिे जगिे हचे यिश्र् जीर्नवचे रह्य आह.े हचे 

ज्ञवन भगर्दगीतव सवांगत आह.े यि, ्ततुी यविळेु िनषु्ट्य सुख 

अनभुर्तो. अपयि, शनांदव यविळेु दःुख जविर्ते. यिश्र् 

जीर्नवचे रह्य न जविल्यविळेु जीर्नवत यि-अपयि, िवन-

अपिवन ह ेद्वन्सद्व कवयवात सांिय शनिवाि करतवत. यवच सांियवचव 

नवि करण्यवसवठी भगर्दगीतेने ज्ञवनवचे िहत्र् सवांशगतले. यव 

ज्ञवनविळेु कवयवाचव शनिय होतो. शर्श्ववसवने जीर्नयवत्व चवलते.  

 

"Everyone is hero of his own story. " 



प्रत्येक िनषु्ट्य शर्श्ववच्यव रांगपटवर्रील एक नवयकच असतो, पि 

अज्ञवनविळेुच पे्रिक रवहतो. यव अज्ञवनवचेही अज्ञवन असत ेहचे यव 

शर्श्ववतील र्व्तर् असल्यविळेु नवयक-पे्रिक अिी भशूिकव 

कवयि रवहते. जीर्नवतील र्व्तर् न श्र्कवरतव पे्रिकी भशूिकव 

श्र्कवरल्यव जवते. हचे दिान अजुानशर्र्षवदयोगवत होते. िनषु्ट्यवच्यव 

भशूिकेत हवच नवयक-पे्रिक भेद असल्यविळेु ्र्विी 

शर्रे्कवनांदवनी म्हटले होते, जग ही व्यवयवििवळव आह.े येथे िशक्त 

सांशचत करण्यवसवठी िनषु्ट्यजीर्न लवभले आह.े यवच िशक्तची 

ओळख भगर्दगीतव करुन दतेे.  

 

जगवत कवय र्वईट आह?ेजगवतील(इतर िनषु्ट्यवांच्यव) चकुव 

कोित्यव? अिकुवने असे करवरे्, असे कवां करीत नवही? असे 

Judgement thinking र्वपरुन सहजपिे िनषु्ट्य भवष्ट्य करीत 

असतो. हीच Judgement thinking ची सांर्य ्र्तःसवठी 

र्वपरतो तेंव्हव िवत् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी भवष्ट्य 

बोलतो.  

 

अजुान चवांगलव िनषु्ट्य असलव तरी जेंव्हव यदु्धिेत्वर्र दःुखी होतो. 

तेंव्हव ्र्तःलव लोभी दिार्नु यव लोभवपवयी शनयतकवया केले तर 

पवपीच ठरिवर असे शिक्कविोताब करतो. र् शनशककय रवहिे पसांद 



करतो. यवच कवरिव्तर् र्व्तर् न श्र्कवरतव पे्रिकी भशूिकव 

श्र्कवरतो.  

िनोदबुालतव सोडुन यदु्ध कर यव श्रीकृष्ट्िवच्यव भवष्ट्यवने अजुानवलव 

त्यवचे र्व्तर् श्र्कवरण्यवस भवग पवडले. येथे ्र्तःचे शनयतकवया 

योग्य कसे?हव त्यवचव िखु्य प्रश्न असतो र् यव कवयवातनु दःुखिशुक्त 

किी होईल?ही त्यवची Priority असते. यवनसुवर सिवधवनकवरक 

उत्तर शिळिे यवर्रच अजुानवचव यदु्ध करण्यवचव शनिाय अर्लांबनु 

होतव.  

शनशककयतव असनुही ्र्तःलव योग्य दिाशर्ण्यवसवठी ज्यव ज्ञवनवचव 

उपयोग करतो, त्यवसांदभवात धिा, ज्ञवन, सखुदःुख, 

्र्भवर्शनयतकवया असे शर्शर्ध शर्र्षय येतवत. यव सर्ा शर्र्षयवर्र 

सांर्वदवतनु चचवा होते.  

्र्धिा : 

जगवतील लोक ्र्भवर्शनयत कवयवानसुवर कवयारत असतवत. पि 

कवया कवम्य आहते म्हिनु कवम्य किवाचव त्यवग करुन सांन्सयवस 

घेिवरे सांन्सयविी म्हिनु ओळखले जवतवत. पि येथे अजुान 

शनयतकवयवाचव त्यवग "लोभी vs. त्यवगी " यव आधवरवर्र करतो. 

सिोरचव धिा पवळत नवही म्हिनु आपि धिा कवां पवळु नये? ह े

त्यवचे logic असते. "धिा " यव सांदभवातच ्र्भवर्शनयत कवयवालव 

्र्धिा सांबोधले आह.े  



अजुानवचे सहजकवया (State of art ्र्भवर्शनयत कवया) योद्धव 

(Warrior) असते. यवनसुवर ित्पुिवशर्रुद्ध लढिे हव त्यवचव 

्र्धिा असतो. पि यव कवयवातच त्यवलव दोर्ष आढळतो. जसव 

अशग्न धरुवने रे्ढल्यव जवतो, तसेच सर्ा कवयवात दोर्ष आढळत 

असतो. ्र्धिवाचरि आचरुनच ईश्वरभशक्त घडत असते. 

नैष्ट्किाशसशद्ध प्रवि होत असत.े  

 

सहजां किा कौंतेय सदोर्षि ्अशप न त्यज्येत।् 

सर्वारम्भव शह दोरे्षि धिेून अशग्नः इर्आर्तृवः।। 

असक्तबशुद्धः सर्ात् शजतवत्िव शर्गत्पहृः। 

नैष्ट्किाशसशद्धां परिवां सांन्सयवसेन ्अशधगच्छशत।।(१८-४९) 

"We are each gifted in a unique and important way. 

It is our privilege and our adventure to discover our 

own special light. " 

~Evelyn Dunbar 

 ******** 

  



(१८-४९) 

******************** 

असक्तबशुद्धः सर्ात् शजतवत्िव शर्गत्पहृः। 

नैष्ट्किाशसशद्धां परिवां सांन्सयवसेन ्अशधगच्छशत।। 

******************** 

(१८-४९): 

"नैष्ट्किाशसशद्धां परिवां सांन्सयवसेन ्अशधगच्छशत" 

(Attitude of Growth Mindset: 

शनशककयतव vs. नैष्ट्किाशसशद्ध) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत व्यवर्सवशयक कवया िहत्र्वची भशूिकव बजवर्ते. 

यवलव सहजकवया, ्र्भवर्शनयतकवया सांबोधले आह.े शर्श्ववत 

िनषु्ट्यवलव जे सहज जिते तचे कवया करतो. ही सहजतव िनषु्ट्य 

शिळशर्त(किवर्ीत) असतो. सांर्य सहजतेत बदलते. यव 

सहजकवयवाचव उपयोग शनयतकवयवात करतो, तेंव्हव तो ्र्धिा 

ठरतो.  

 

अजुानवचे सहजकवया योद्धव(Warrior) ह ेहोते. धिायदु्धवतील 

शनयतकवया त्यवचव ्र्धिा ठरते. यव ्र्धिवाद्ववरवच िनषु्ट्य कवयारत 



असतो. यवप्रिविे ्र्धिा Professional/Occupational 

Identity ठरते. हव ्र्धिा जीर्नशर्कवसवतील Mindsetचव 

िहत्र्वचव भवग बनतो. हव ्र्धिा सशियतव अथवात Growth 

mindset दिाशर्ते.  

“Mindset: The New Psychology of Success, ” (Carol 

Dweck) 

यवनसुवर जीर्नयवते्त Fixed mindset र् Growth mindset 

असे दोन प्रकवरचे Mindset कवयारत असतवत.  

 

1. Fixed mindset:  

You believe your abilities and intelligence are static, 

so you need to prove yourself over and over. You 

tend to avoid challenges, give up easily, and ignore 

useful, constructive feedback.  

 

2. Growth mindset: 

 You believe you have the ability to learn and grow 

through effort and practice because you embrace 

challenges, stay persistent in the face of setbacks, 

and welcome constructive feedback.  



 

जीर्नयवते्त अजुानवची भशूिकव Fixed mindset ची बनते. 

यविळेुच तो आपल्यव शनशककयतेलव धिवाची िांजरुी सवांगतो. 

(Need of approval). हव त्यवचव Comfort zone असतो. 

व्यशक्तगत सांदभवात हव शर्र्षय जबवबदवरी टवळण्यवचव असलव तरी 

(१) व्यशक्तगत सखुदःुख (२) िवनशसक ्र्व्थ र् शर्कवस 

(दबुालतव- सिितव) असव होतो. यवच पवश्वाभशूिर्र Growth 

mindset चे ज्ञवन भगर्तदगीतव दते आहे.  

 

*शनशककयतव vs नैष्ट्किाशसशद्ध 

Attitude of Fixed mindset vs. Growth mindset 

 

जसे एखवद ेव्रत आरांभनु शनरवहवर असले तरी शर्र्षयवची गोडी सटुत 

नसेल तर िन शर्चशलत होते. तसे Fixed Mindset िळेु शर्द्ववन 

िनषु्ट्यही शर्चशलत होतो.  

 

शर्र्षयव शर्शनर्तान्सते शनरवहवर्य दहेीनः।.. (२-५९) 

इांशद्रयवशि प्रिवथीशन हरशन्सत प्रसभां िनः।।(२-६०) 

यवचवच अथा शनशककयतव म्हिजे सिवधवन, िवांशत नव्ह.े  



यव पवश्वाभशूिर्र जीर्नयवते्तील Growth Mindset जवििे 

आर्श्यक ठरते. Growth mindset म्हिजे अिवांशत नव्ह.े  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

"Adopting a growth mindset can be challenging 

because it pushes you out of your comfort zone, but 

that comfort zone is a dead end. By taking a new 

attitude towards your personal growth, you open 

yourself up to greater possibilities. " 

 

Growth mindsetयव सांदभवात आत्िोन्सनशत हव िहत्र्वचव भवग 

आह.े यवच सांदभवात ईश्वरधवि, ईश्वरवची शनयतकवयवाद्ववरव 

(्र्धिवाचरि) भशक्त हव शर्र्षय आलेलव आह.े  

 

्रे् ्रे् किाशि अशभरतः सांशसशद्धां लभते नरः।(१८-४५) 

...  

असक्तबशुद्धः सर्ात् शजतवत्िव शर्गत्पहृः। 



नैष्ट्किाशसशद्धां परिवां सांन्सयवसेन ्अशधगच्छशत।।(१८-४९) 

 

नैष्ट्किाशसशद्ध यव सांदभवात अकिा, श्थतप्रज्ञ(शर्चशलत न होिे), 

द्वन्सद्विशुक्त, िनःिवांशत यव शर्शर्धिशक्तां चव सिवरे्ि होतो.  

 

सवर : 

"Change your attitude" हव Carrier शर्कवसवतही िहत्र्वचव 

शर्र्षय असतो. यवच सांदभवात भगर्दगीतेतील Fixed mindset 

vs. Growth mindset यवतील भेद जविनु घेिे उपयकु्त ठरते.  

 

 ******** 

  



 (१८-५६) 

************************* 

सर्ाकिवाशि सदव कुर्वािो िद ्व्यपवश्रयः। 

िद ्प्रसवदवत ्अर्वप्नोशत िवश्वतां पदि ्अव्ययि ्।। 

************************* 

 

 

(१८. ५६)/१ : 

"सर्ाकिवाशि सदव कुर्वािो िद ्व्यपवश्रयः" 

 

कवयवाच्यव सांदभवात जीर्नवत प्रत्येक ििवत कवया घडते. यव 

जीर्लोकवत िनषु्ट्य ्र्भवर्प्रकृशतनसुवरच कवयारत असतो. 

ईश्वरवचव अांि प्रत्येकवच्यव हृदयी श्थत आह.े यविळेु ईश्वर 

सर्वांसवठी Common असतो. यवच आधवरवर्र कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त घडिे Common प्रशियव ठरते. व्यशक्तित्र् शर्कवस यव 

सांदभवात "कवयवाद्ववरे भशक्त"यव Stanardard िवगवाचे रह्य कवय? 

 

सर्ाकिवाशि सदव कुर्वािो िद ्व्यपवश्रयः। 

िद ्प्रसवदवत ्अर्वप्नोशत िवश्वतां पदि ्अव्ययि ्।।(१८-५६) 



 

*सखुवसवठी िनषु्ट्य कवयारत असतो. दःुख आले शक अडचि 

जविर्ते. शचांतव, भय असते. दःुखविी deal करण्यवचे ज्ञवन नसेल 

तर व्यशक्तित्र् Disorder होते. शनशककयतेचे सिथान करतो 

यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. म्हिनु कवया र् ज्ञवन यवांचव सांबांध ्पि केलव 

आह.े  

"ज्ञवन" यव सांदभवात शनशककयतचेे सिथान करण्यवसवठी ज्ञवन? शक 

कवयवाचव दृढशनिय होण्यवसवठी ज्ञवन? हव प्रश्न उपश्थत होतो.  

 

*व्यर्हवरवत कवया घडत असते. इच्छवपशुतासवठी, प्रश्न 

सोडशर्ण्यवसवठी कवया करतो. व्यर्हवरवतील कवया र् कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त यवत कवया common आह.े व्यर्हवरकवया सकवि असते 

तर शनष्ट्कवि कवयवासवठी कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त असत.े (सकवि कवया 

ते शनष्ट्कवि कवया) 

 

*ज्ञवन र् ईश्वर यवांचव सांबांध: 

िनषु्ट्यवच्यव जीशर्त तत्र्वतील (Self) िवश्वत तत्र् ईश्वरवचव अांि 

असतो र् त्यवचे अांशति धवि ईश्वर असते म्हिनु िवश्वत 

शर्कवसवचव िवगा "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) म्हटलेले आह.े 

ईश्वर प्रकृशतचव अध्यि, ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े यवच ईश्वरवचव 



आश्रय करुन बशुद्धयोग धवरि होतो. कवयवाचव दृढशनिय होतो. 

कवया ईश्वरवलव सिपाि ही ईश्वरभशक्त असते. यवलवच भगर्तगीतव 

रवजधिा(९-२) अितृधिा(१२-२०), िवश्वत धिा(१४-२७) 

सांबोधत.े  

 

यव िवगवार्र दःुखवने शर्चशलत होत नवही. अडचि शर्कवसवसवठी 

कवयासांधी(Stepping stone) असते. यव सांदभवात ईश्वर 

"अशधदरै्" असतो(िनषु्ट्य र् ईश्वर यवांचव सांबांध दरै्-अशधदरै्). 

यवप्रिविे दःुखविी deal करण्यवसवठी ज्ञवन यव सांदभवात 

ईश्वरज्ञवनवचव उपयोग होतो.  

शचांतव आली तर िनषु्ट्य दबुळव होतो, Nervous असतो. तर 

अडचिीिी लढण्यवस तयवर िवलव तर आत्िशर्श्ववस असतो, 

शनभाय होतो. म्हिनु "कवयवाद्ववरे योग" यवचे रह्य सवांशगतले.  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्।(२-४०) 

 

 व्यशक्तित्र् शर्कवस यव सांदभवात शनत्य आत्िशर्श्ववस असिे, 

शर्कवसवची िवनशसकतव असिे आर्श्यक असते. हवच Growth 

Mindset असतो. र् यवचसवठी भगर्तगीतव Disorderly 

mindset(अिवांती, अश्थरतव) र् Orderly mindset(िवांत, 

श्थर) यवांतील भेद ्पि करते.  



 

व्यवर्हवररक बोध: सिवजवतील नकवरवत्िक भवष्ट्य सविवशजक 

Disorder चव पररिवि असतो. व्यर्हवरवत जगत असतवांनव 

आपले ित शिरोधवया िवनवरे् ही इतरवांची इच्छव अस ुिकते. पि 

्र्तः कसे जगवर्े ही आपली ्र्तःची Choice असते. आपलव 

शनिाय, कवया ्र्धिा जविनु आचरि करतो, तेंव्हव आपली 

भशूिकव लढर्य्यवची असते. हीच भशूिकव होण्यवसवठी 

भगर्तगीतव सांदिे दते आह,े  

 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि अनु् िर यधु्य च ।(८-७) 

 

******* 

(१८-५६)/२: 

"िदप््रसवदवत ्अर्वप्नोशत िवश्वतां पदि ्अव्ययि"् 

 

(Survival mode of life vs Progresive mode) 

 

आधशुनक यगु शर्कवसवचे आह,े शर्ज्ञवनवचे आह.े जगवतील धिवाची 

भशूिकव जीर्न सखुी व्हवरे्, सिवज सखुी व्हवर्व यवसवठी िवलेली 



असते. तर धिा, ईश्वर, अध्यवत्ि यव िब्दवांचव सांदिे यव कशथत 

आधशुनक शर्कवसवत अडथळव करते हव कवांही लोकवांचव सिज 

बनतो.  

 

सिवजवतील प्र्थवशपत System िध्ये िनषु्ट्य जगत असतो. 

िनषु्ट्यवच्यव जगण्यवच्यव सांकल्पनव त्यवच्यव सखुवच्यव आधवरवर्र 

बनलेल्यव असतवत. अजुान असवच Systemिध्ये जगत असतवांनव 

त्यवलव अडथळव जविर्तो. (्र्कीयवांिळेु)दःुखी होतो र् यविळेु 

शनशककयतव पसांद करतो. ह ेजगिे Survival mode िधील 

असते.  

 

 जगवत चवांगले-र्वईट, कतृात्र्र्वन-आळिी, गरीब-श्रीिांत, ज्ञवनी-

अज्ञवनी, ्र्कीय-परकीय असे शर्शर्ध लोक जगत आहते 

यवप्रिविे िनषु्ट्य जगवलव ओळखत असतो. यवच आधवरवर्र अजुान 

्र्तःचे सिथान करुन ्र्तःलव ज्ञवनी दिाशर्तो. यव भशूिकेलव 

भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वदी सांबोधते. अथवात चवांगलव असनुही अजुान 

Survival mode िध्ये जगत असतो.  

 

"Our own life is driven by our own Internal 

Guidance System. IGS. Our IGS is a largely 



untapped resource that we can now easily learn to 

understand and use. It is there to help us experience 

our highest purpose and at the same time to live a 

great life. " 

 

ह ेिनषु्ट्यजीर्न एकदवच िनषु्ट्यवलव शिळवले आह.े यव जीर्नवची 

शनशित ओळख होण्यवसवठी भगर्तगीतव िवगादिान करते. यवद्ववरे 

Progressive mode ची ओळख करुन दतेे. जीर्नशर्कवसवतील 

पढुील टप्पव Progressive mode of life हव असतो. हव टप्पव 

"अितृत्र्वय कल्पते", आत्िोद्धवर अिव िब्दवद्ववरे भगर्तगीतव 

व्यक्त करीत आह.े  

 

सर्ाकिवाशि सदव कुर्वािो िदव््यपवश्रयः। 

िदप््रसवदवत ्अर्वप्नोशत िवश्वतां पदि ्अव्ययि।्।(१८-५६) 

 

यव Verse िधनु िरिोत्तर िवश्वतपद शिळिे यवसवठी भगर्तगीतव 

िवगा सवांगत आह!ेअसे Interprete केले तर भगर्तगीततेील 

Progressive modeचे रह्यच कळिवर नवही.  

 



*It is not how we interprete Bhagwatgeeta but how 

we respond to it for betterment of our own life i. e. 

transforming our life in survival mode into 

Progressive mode.  

 

 अशनत्य असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

जीर्नशर्कवसवची Progressive mode ्पि करतवांनव 

ईश्वरवचव आश्रय जीर्नशर्कवसवसवठी आह,े शर्कवस 

थवांबशर्ण्यवसवठी नवही. हव भगर्तगीतेचव सांदिे दते आह.े 

सिवजवत ईश्वर यव िब्दवची ओळख र्ेगर्ेगळी असते. िनषु्ट्य 

Survival mode(योगिेि) जगतो. यवच mode िध्ये ईश्वरश्रद्धव 

असली तरी फलशसशद्धसवठी दरे्तवांनव भजतवत.  

ये यथव िवां प्रपद्यन्सते तवां्तथैर् भजवम्यहि ्।(४-११) 

कवङ््किन्सतः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तव।(४-१२) 

 

यवच ईश्वरश्रद्धेचव उपयोग जीर्नशर्कवसवच्यव ज्ञवनवसवठी 

(Progressive mode of life) भगर्तगीतेने केलेलव आह.े 

(Higher State of Mind). जीर्नवांत ईश्वरवचव शनत्य आश्रय 

म्हिजे Survival mode िधील व्यर्हवरिवगवालव Progressive 

mode िध्ये transform करिे. हव िनषु्ट्यवचव Response 



असतो. ही ईश्वरवची कृपवच असते, ज्यविळेु त्यवची जीर्नयवत्व 

(Towards िवश्वत पद) "अितृत्र्वय कल्पते"यव िहविवगवार्र 

असते. यव िवगवार्र व्यशथत(शर्चशलत) होत नवही.  

 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

 

 "The meaning of life is not simply to exist, to 

survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to 

conquer. ”  

– Arnold Schwarzenegger 

 

 ****** 

(१८-५६): 

"सर्ाकिवाशि सदव कुर्वािो िद ्व्यपवश्रयः। 

िदप््रसवदवत ्अर्वप्नोशत िवश्वतां पदि ्अव्ययि।्।" 

(Activation of higher consciousness चेतनव जवगशृत) 

 

व्यर्हवरवत किा शर्कवसवचे(गरजवपशुता) सवधन असते. यि शिळवर्े, 

सखु लवभवरे्, प्रश्न सटुवरे्त यव हतेनेु िनषु्ट्य कवयारत असतो. यव 



िवगवात किा किप्रद, दःुखदवयी र्वटते म्हिनु अजुान त्यवच े

शनयतकिा धिाशर्रोधी आह ेअसे जवहीर करतो . त्यवचव हते ुकिा 

टवळण्यवचव असतो. यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतव ईश्वरवची 

ओळख करुन दते आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

 

िनषु्ट्यवचे ज्यव ईश्वरविी अतटु नवते आह ेत्यव ईश्वरवची ओळख 

भगर्दगीतव करुन दते आह ेज्यविळेु िनषु्ट्यवलव ्र्तःची ओळख 

करतव यवर्ी. अध्यवत्िज्ञवन अिी यव ज्ञवनवची ओळख आह.े 

"्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते" 

 

िवश्वत ईश्वरवचव शनत्य आश्रय होण्यवसवठी भगर्दगीतव किवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्तचव सांदिे दतेे. यवची प्रशियव (किासिपाि, फलत्यवग) 

सवांगते. यवच सांदभवात िेर्टी शनत्य ईश्वरवचव करुन किा कर ज्यविळेु 

ईश्वरवची भशक्त लवभते र् जीर्निवगा िवश्वत पदवलव पोहोचतो.  

सर्ाकिवाशि सदव कुर्वािो िद ्व्यपवश्रयः। 

िदप््रसवदवत ्अर्वप्नोशत िवश्वतां पदि ्अव्ययि।्।(१८-५६) 

 

यवची प्रशियव Mind functioning यव सांदभवात (१८-५७ ते १८-

६२) ्पि केली आह.े  



 

 

*Higher Consciousness : 

 

अल्बटा आईन्स्टवइन म्हितो,  

"The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking we were at when we 

created them. " 

 

िन, बशुद्ध, शचत्त, अहांकवर यव Mind faculties आहते. िन 

Senses mind, शचत्त Memory mind, अहांकवर Ego mind र् 

बशुद्ध Intellegence असते. िनवलव Lower consciousness 

र् शचत्तवलव Higher consciousness असेही ओळखल्यव जवते.  

 

िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः।(३-४२) 

Higher consciousness यव सांदभवात शनत्य ईश्वरवचव आश्रय 

होण्यवसवठी ईश्वरवचे ्थवन जवििे र् त्यवलव िरि जविे आर्श्यक 

असते. यवची प्रशियव पशुढलप्रिविे ्पि केलेली आह.े  

 



*शचत्त, बशुद्ध र् अहांकवर : 

चेतसव सर्ाकिवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्।।(१८-५७) 

 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस।।(१८-५८) 

 

अहांकवर येथे अडथळव ठरतो. यवलव Lower Self (कतवा भवर्) 

म्हितव येईल.  

अहांकवर शर्िढूवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

 

*अहांकवर र् प्रकृशत: 

 

 यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 

  

्र्भवर्जेन कौंतेय शनबध्दः ्र्ेन किािव। 

कतुां न इच्छशस यत ्िोहवत ्कररष्ट्यशस अर्िोअशप तत ्।।(१८-६०) 

 



*प्रकृशत र् ईश्वर :(Replacement of ego) 

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशति ््थवनि ्प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(१८-६२) 

 

 *********** 

  

  



(१८-५७) 

************************* 

चेतसव सर्ाकिवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्।। 

 

************************* 

 

 

(१८. ५७)/१: 

"चेतसव सर्ाकिवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः" 

 (Right mental attitude) 

Nothing can stop the man with the right mental 

attitude from achieving his goal; nothing on earth 

can help the man with the wrong mental attitude.  

 

"Wrong mental attitude vs. Right Mental Attitude" 

is major subject dealt in Bhagwatgeeta .  

 

Facts of people & mental attitude 



 

1. The people of this world have long had a 

tendency to judge most everything in terms of  

light vs. darkness,  

good vs. evil,  

us vs. them 

 Our lives are filled with these and many other 

dualities. These dualities can easily lead to a 

polarization of beliefs and lifestyles.  

 

When we don't live with clear purpose and 

intentions, many people can be pulled down a 

destructive path by circumstances, become victim of 

dualistic paradigm behaviors. By developing clear 

purpose and intentions and following these to the 

best of our ability, we can shift from dualistic old 

paradigm behaviors to develop healthier, more 

harmonious ways of living with each other.  

 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 



तयोः न र्िि ्आच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

 

2. Nobody thinks that they're evil or bad, they think 

that they're doing the right thing. So many people in 

the world would rather stay in a situation that's 

painful but familiar because they're comfortable 

with it. Not a lot of people have the strength or heart 

to realize when something's not good for them and 

to turn around and be alone.  

 

 इच्छवदे्वर्ष सितु्थेन द्वांद्विोहने भवरत 

सर्ाभतूवशन सांिोहां सगे यवशन्सत परांतप।(७-२७) 

 

3. Right mental attitude : 

येर्षव त ुअांतगतां पवपां जनवनवां पणु्यकिािवि।् 

ते द्वांद्विोहशनिुाक्तव भजन्सते िवि ्दृढव्रतवः।।(७-२८) 

 

अथवात 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।्(२-४४) 



 

4. Advise 

Determination in mode of goodness 

a. Right mental attitude 

शनद्वांद्वो शनत्त्यसत्त्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।(२-४५) 

b. Right of decesion/ Devotion 

किाण्येर्वशधकवर्ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

 

शसशद्ध अशसद ्द्धोः सिो भतू्र्व सित्र् योग उच्यते।(२-४८) 

c.. Masterpath -"अितृत्र्वय कल्पत"े(२-१५) 

 

त्िवत सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुिवि ्अनु् िर यधु्य च।(८-७) 

Battle(यदु्ध) :Wrong mental atttude vs. Right mental 

attitude 

अथवात 

चेतसव सर्ाकिवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्।।(१८-५७) 

 

****** 



(१८-५७)/२ :  

बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्। 

(I. Raising Consciousness/Krishna Consciousness) 

 

 

*Change your Attitudes towards Problem 

 

"The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking we were at when we 

created them. " 

~ Albert Einstein 

 

 

The word "Problem "sounds negativity, that triggers 

feelings of fear and anxiety,  

 

 

Change the word "problem" to the positive word 

"Situation" or "Challange" or Opportunity.  



"Situation" is neutral.  

"Challenge" is a positive word. When you think of a 

challenge, you think of something that you rise to, 

something that brings out the best in you and others.  

 

Your job is to find the benefit, and this way of 

approaching a problem is determined by your 

attitude.  

 

 

 "Every problem or difficulty you face contains the 

seed of an equal or greater advantage or benefit. " 

-Napoleon Hill 

 

 

दःुख, अडचिी, प्रश्न जीर्नवचव अशर्भवज्य भवग आह.े पि यविळेु 

िनषु्ट्य कोिती भशूिकव घेतो र् कोिती भशूिकव घ्यवयलव हर्ी हचे 

भगर्तगीतेत अजुानवच्यव भशूिकेतनु ्पि होते. अजुानवसवठी 

Stepping stone सांशध असते. पि त्यवचव Lower Self (Self 



I)शनशककयतेचे सिथान करण्यवस भवग पवडतो. हव Lower self 

प्रश्नवची र्व्तशर्कतव न श्र्कवरतव प्रज्ञवर्वदी(Always 

complaining) भशूिकव घतेो. Higher Consciousness 

शर्र्षयी तो अनशभज्ञ असतो. ्र्तःची त्यवलव पिुा ओळख नसते. 

्र्तःची पिुा ओळख होण्यवसवठीच त्यवलव ही सांधी शिळवलेली 

असते.  

 

Lower Self :(अयकु्त) सकवि कवया, 

प्रज्ञवर्वदी(Complaintant) भशूिकव, अपिुा, अहांकवर आश्रय 

Higher Self : (यकु्त)शनष्ट्कवि कवया 

 

"Know Thyself " ्र्तःची ओळख 

 

Consciousness(Awareness), Self(िी)&Soul (आत्िव) 

 

There are two main aspects to our consciousness 

that are directly relevant and necessary to 

understand.  

 



The first is our conscious mind. The conscious mind 

is the aspect of our awareness (and our thoughts) 

which we are aware of at ordinary levels of 

consciousness. We try to use our conscious minds to 

plan our entire lives and to predict using logic and 

reason alone where we are going to end up and what 

actions we need to take in order to get there.  

 

It is this use of our minds which ends up getting in 

the way of the actualization of our true potential and 

who we really are.  

The reason being is that we have another aspect to 

ourselves called the higher self.  

 

Self I is incomplete self, Lower Self, Immature Self.  

Self II is complete Self, Creative Self, Higher Self.  

 

The higher self(Self II. Creative) is a higher and 

more evolved aspect of our own consciousness 

which organizes our journey of evolution 



throughout our life. Your Higher Self is, in simple 

terms, the highest aspect of you that can be attained 

and held in the physical body.  

 

Your Soul, on the other hand, had an enormous role 

in deciding upon and designing what you experience 

in this lifetime. Your Soul wanted to experience a 

certain set of experiences so it put in place a plan 

and process where it could - through you.  

 

Higher consciousness is spiritual or energetic 

awareness that transcends the mind’s normal 

preoccupation with the past and the future. As you 

raise your consciousness, you awaken to the eternal, 

unlimited nature of your being.  

 

Higher consciousness म्हिनु ओळखल्यव जविवरे 

्र्तःिधील God consciousness असते. यवलवच Krishna 

Consciousness म्हिनु ओळखल्यव जवते.  

यवच सांदभवात म्हटले,  



 

चेतसव सर्ाकिवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्।।(१८-५७) 

 

 ****** 

(१८-५७/३): 

"बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्" 

(II. Spiritual Wisdom) 

 

  

िहवभवरतवत धिायदु्धवसवठी अजुानवने श्रीकृष्ट्िवलव िवशगतले तर 

दयुोधनवने श्रीकृष्ट्िवचे सैन्सय िवशगतले. बवयबलिध्ये यवच प्रकवरची 

गोि आह.े  

 

"सलेुिवन यव यरु्कवलव दरे् प्रसन्सन होतो, दरे् म्हितो, तझु्यव 

हृदयवलव जे र्वटेल ते िवग. सलेुिवन िहविपिव िवगतो. दरे् 

म्हितो, ऐश्वया, कीशता, ित्चुव पवडवर्, शदघवायषु्ट्य यवपैकी त ु

कवांहीही न िवगतव त ुतझु्यवसवठी िहविपि िवशगतले. रवज्य 

चवलशर्ण्यवसवठी तलुव ते हरे् आह ेते िी प्रदवन करीत आह.े " 



 

यव गोिीतील िहविपिवचे ्पशिकरिच Spiritual Wisdomचे 

्पशिकरि आह े.  

 

"The fact that Solomon asked for (not just 

knowledge) but insight on how to apply the 

knowledge effectively, he was granted things like 

riches, wealth and honor. Why? -Because once you 

know what to do with what you have, the universe 

can entrust you with more. " 

 

भगर्तगीतेने यवच िहविपिवलव आध्यवशत्िक िहविपि 

(बशुद्धयोग) सांबोधले आह.े ही ईश्वरवची कृपव असते.  

 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िविउपयवशन्सत ते। 

तेर्षवां एर् अनकुम्पवथाि ्अहां अज्ञवनजां तिः । 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेनभव्र्तव।।(१०-११) 

 



प्रत्यि यदु्धवचे रे्ळी अजुान दःुखी होतो र् धिायदु्धवलवच पवपकिा 

ठरशर्तो. यवसवठी अनभुर्वतनु ऐकलेले ज्ञवन र्वपरतो. जे ज्ञवन 

त्यवची र्तािवनवतील जबवबदवरी पवर पवडण्यवस सिि नसते.  

“We are made wise not by the recollection of our 

past, but by the responsibility for our future. ”  

-George Bernard Shaw  

भगर्तगीतेने र्तािवनवतील, भशर्ष्ट्यवतील जबवबदवरी पवर 

पवडण्यवस ज्ञवन सवांशगतले. ह ेसर्ा ज्ञवन ऐकल्यवनांतर यवचव सवर 

श्रीकृष्ट्ि सवांगतवत, एकच सांदिे दतेवत,  

 

चेतसव सर्ाकिवाशि िशय सांन्सय्य ित्परः। 

बशुद्धयोगां उपवशश्रत्य ित ्शचत्तः सततां भर्।(१८-५७) 

सवर : 

Spiritual wisdom, is not just about knowing what's 

good for you, but applying that knowledge into your 

everyday life. When you do that, this is when you 

know that you are truly wise.  

 ******* 

  



(१८-५८) 

************************* 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस।। 

************************* 

(१८-५८)/१: 

"ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस" 

(ईश्वर vs. अहांकवर ) 

 

"Check your ego at the door. The ego can be the 

great success inhibitor. It can kill opportunities, and 

it can kill success. " 

-Dwayne Johnson 

 

*ह ेशर्श्व भर्सवगर जविले तर जसे पवण्यवत पडल्यवनांतर पोहिे 

जिले तर तरतो, अन्सयथव डुबतो. जसे डुब ुनये यवसवठी 

Lifejacket असते, तसे िनषु्ट्य ईश्वरवचव आश्रय करीत आलेलव 

आह.े यव जीर्नवत "तरिे " यव सांदभवात र्तािवनवतील Stability 

(State of mind) िहत्र्वची आह,े हव सांदिे भगर्तगीतव दतेे. र् 



भर्सवगर पवर करण्यवसवठी यवच ईश्वरवची शर्कवसिवगवातील 

(पोहण्यवसवठी) भशूिकव ्पि करते.  

 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस।।(१८-५८) 

 

 

* अहांकवर: 

िनषु्ट्यवचे यव शर्श्ववत Strength र् weakness यव दोन्सहीसह 

पदवपाि होते. Weakness र्र िवत करुन र्तािवनवत 

Stability(शर्चशलत न होिे) असिे िहत्र्वचे असते. १. 

प्रसन्सनतेिळेु बशुद्ध Stable असते, तर दःुखविळेु शर्चशलत होतो. 

तसेच २. शर्कवसिवगवार्र प्रर्वस करीत असतवांनव शर्चशलत होत 

नवही.  

प्रसन्सनचेतसो शह आि ुबशुद्धः पयार्शतष्ठते।(२-६५) 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। (२-१५) 

 

जीर्न आह ेतर प्रर्वस चवलचु रवहिवर. येथे आलेलव पिहुी जगत 

असतोच. िनषु्ट्य सखुी होण्यवसवठी Survival of the fittest यव 



न्सयवयवने जगत असतो. जीर्नवत अडचिी येतवत र् यवच 

अडचिीर्र िवत करण्यवसवठी िोध होतो.  

 

्र्तःच्यव जीर्नशर्कवसिवगवाचे ज्ञवन नसेल तर िनषु्ट्य ्र्तःचे 

तत्र्ज्ञवन बनर्तो. जीर्नवत अजुानवलव अडचि जविर्ली, 

शर्चशलत िवलव र् यदु्ध करिवर नवही यव भशूिकेलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी ्र्तःचे तत्र्ज्ञवन बनर्तो. अज्ञवन असले तरी िीच 

बरोबर ह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. येथे अहांकवरवचव 

आश्रय असतो.  

 

* ईश्वर: 

ईश्वर कतवा आह ेहे जविले र् िवन्सय केले तर अहांकवर सटुतो. हव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े यवचेच ्पशिकरि भगर्तगीतव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह दतेे. सांघटन, व्यर््थवपन यव सांदभवात ईश्वर 

शर्श्ववचव अध्यि असतो . शर्श्ववत शर्शर्ध सिहु कवयारत असतवत. 

यव शर्श्ववतील Strength र् Weakness यवांचव िोध घेतवांनवच 

ज्ञवनशर्ज्ञवन जगवसिोर आले.  

 



शर्कवसिवगवात (अितृत्र्वय कल्पते)आपले (व्यवर्हवररक) कवया 

ईश्वरवचेच कवया जविनु ईश्वरवलव सिशपात करतो, अथवात ईश्वरभशक्त 

करतो.  

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः स भतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

सवर: 

शर्ज्ञवनवने जगवत िवांशत केली ह ेसत्य सांपिुा शर्श्व जविते. 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव िहवसवगर असतवांनव कोित्यवही प्रश्नवर्र उपवय 

करिे आतव कशठि नसवर्े. िग अडचि कोठे आह?े 

 

यवचेच उत्तर भगर्तगीतव दतेे.  

 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव सांबांध िनषु्ट्यजीर्नवत "ईश्वर vs. अहांकवर" यव 

शर्र्षयविी आह,े यवची जविीर् केर्ळ भगर्तगीतव दतेे . जगवने 

"ज्ञवनशर्ज्ञवन" यव सांदभवात यवची दखल घेिे आर्श्यक आह.े  

 

"We are the only beings on the planet who lead such 

rich internal lives that it's not the events that matter 



most to us, but rather, it's how we interpret those 

events that will determine how we think about 

ourselves and how we will act in the future. " 

-Tony Robbins(American author, philanthropist, and 

life coach. ) 

* 

 

****** 

 

१८. ५८/२: 

"अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस" 

 (अहांकवर vs. ज्ञवन) 

 

अल्बटा आई ांन्स्टवईन केर्ळ िवस्रज्ञ नव्हते, तर दविाशनक तत्र्ज्ञ 

पि होते. एक भवशगलव िनु्सय बरोबर अनांत यव गशिती सतु्वच्यव 

आधवरवर्र एक भवशगलव ज्ञवन बरोबर अहांकवर यव सतु्वची ओळख 

आई ांन्स्टवईनने शदली.  

 



यव सतु्वनसुवर शजतके ज्ञवन किी शततकव अहांकवर जव्त ह ेगशिती 

सतु् बनत.े यवतील ज्ञवन हव िब्द गिुवत्िक आह.े 

शिििवतील(िवळव, कॉलेजिशधल) ज्ञवन सांख्यवत्िक असते. तर 

िनषु्ट्य यव जगवत कसव interact करतो, यवचव सांबांध ज्यव ज्ञवनविी 

येतो, ते गिुवत्िक ज्ञवन असते. जीर्निलु्ये र्वपरुन िनषु्ट्य ्र्तःची 

उांॅांची र्वढशर्तो र् अहांकवरवर्र शर्जय शिळशर्तो. यवच ज्ञवनवची 

ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे.  

 

सिवजवत व्यर्हवर असतो. चवांगले-र्वईट, योग्य-अयोग्य असे भेद 

आपि ऐकत असतो. भगर्तगीतेत ज्ञवनी-अज्ञवनी हव भेद 

र्वपरलेलव आह.े अजुानवलव आपल्यव िवगवात सांिय आलव, पि 

यवची कबलुी न दतेव तो जी भशूिकव घेतो, ती आदिा भशूिकव 

आह,े हे शसद्ध करण्यवचव प्रयत्न करतो. अज्ञवनविळेु िनषु्ट्य आपलव 

दोर्ष, अज्ञवन कबलु न करतव, िी योग्य आह ेअसे सिजनु, आपली 

भशूिकव योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी (सांख्यवत्िक) ज्ञवन 

र्वपरतो. सिवजवत असेच भवष्ट्य चवलत असते. म्हिनु असे भवष्ट्य 

Argumentचव िदु्दव नसतो. म्हिनु त्यव भवष्ट्यविवगील भशूिकेचे 

(Intention) खरे ्र्रुप श्रीकृष्ट्िवने उघड केले.  

 

िनषु्ट्यजीर्नवांत दःुखविी सविनव करण्यवचे िि  



येतवत. पि सखुवच्यव अपेिनेे दःुख टवळत प्रर्वस करण्यवचव 

िनषु्ट्यवचव प्रयत्न असतो. हवच अजुानवचव प्रयत्न होतव. म्हिनु यदु्ध 

न करण्यवची शनर्ड करतो . अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु यव 

भशूिकेलव ज्ञवनी भशूिकव दिार्तो. अथवात अज्ञवनी भशूिकेलव ज्ञवनी 

ठरशर्तो. नेिकी ही चकु केल्यविळेु "ज्ञवन"challange होते. 

(What is wisdom?) 

 

यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधले. हव ज्ञवनवचव आश्रय नसनु 

अहांकवरवचव आश्रय असतो. शर्श्ववसवसवठी ज्ञवन हरे् असते. म्हिनु 

ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय  

करण्यवचे िवस्त्र सवांशगतले. दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी ह ेिवस्त्र 

असते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

जसव एखवदव िनषु्ट्य जन्सिवने आांधळव असतो, यवत त्यवचव दोर्ष 

नसतो, तसेच अहांकवरवचव आश्रय अज्ञवनवचे कवरि असते. म्हिनु 

यवच अज्ञवनवची भगर्तगीतव ओळख करुन दतेे र् जीर्नवांत 

ज्ञवनवचव आश्रय यवर्र भवष्ट्य होते.  

 

न शह ज्ञवनेन सदृिां पशर्त्ि ्इह शर्द्यते।(४-३८) 



 

ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव िळु स्त्रोतआह ेह ेज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पष्ठ होते. 

िनषु्ट्यवचे शजशर्त तत्र् िवश्वत ईश्वरवचव अांि आह.े र् िेर्टी 

ज्ञवनवत अथवात अनांतवत शर्लीन होते (तिसो िव ज्योशतगािय). हचे 

िवस्त्र भगर्तगीतचेव आधवर आह.े  

 

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

िनषु्ट्यवलव जीर्नयवते्त शर्कवस करण्यवसवठी किा सवधन 

शिळवलेले आह.े किा हव त्यवचव अशधकवर आह.े किवाचे ज्ञवनवत 

शर्शलशनकरि हव जीर्नशर्कवसवचव हते ुिनषु्ट्यवची ज्ञवनी भशूिकव 

होण्यवस िवगादिान करते. यवचसवठी िेर्टी ज्ञवनवचव आश्रय 

होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय शक (default) अहांकवरवचव आश्रय 

असे Option सवांशगतले.  

 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस।  

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस।।(१८-५८) 

 

 

सवर : 



िब्दवांतील गोंधळ िनषु्ट्यवलव सांभ्रिवत टवकते. अहांकवर, गर्ा र् 

आत्िशर्श्ववस यविध्ये असवच गोंधळ होतो. गशर्ाि व्यशक्तलव 

अहांकवरी सांबोधण्यवत येते. आत्िशर्श्ववस नसेल तरी त्यव व्यशक्तलव 

शनरअहांकवरी सांबोधण्यवत येत.े यविळेु खरव गोंधळ अहांकवर र् 

आत्िशर्श्ववस यवतच असतो. यवच गोंधळविळेुअजुान ्र्तःच्यव 

intention लव ्र्वथी, लोभी असे lable लवर्तो र् त्यवलव 

guilty feel होते. यविळेु शनशककयतचेे सिथान करतो.  

 

Selfish र् Self interest यव िब्दवतील गोंधळ शिटशर्ण्यवसवठी 

सॅम्यअुल ्िवईल यव ्कवॅशॅटि तत्र्ज्ञवने Self help हव िब्द 

योशजलव. भगर्तगीतेने ्र्तः ्र्तःचव बांध ुव्हव, ित् ुबन ुनकव हव 

सांदिे शदलव. र् यवचसवठी "आत्िोन्सनशत "चे िहत्र् ्पि िवले.  

 

सखुवच्यव अपेिेने दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी Shortcut र्वपरिे . 

अज्ञवनवचव श्र्कवर न करतव अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्िे, यव प्रशियेत 

्र्तःचव भ्रि होतोच पि इतरवांचवही बशुद्धभेद होत असतो. यवच 

प्रर्शृत्तिळेु ्र्तःलव Mental Wellness चव अभवर्(अिवांती) 

असतो र् सिवजवत नकवरवत्िकतव पसरते. म्हिनु शर्द्ववन असलव 

तरी शनशककयतेचे सिथान करुन सिवजवत बशुद्धभेद करु नय ेहव 

सांदिे भगर्तगीतव दतेे.  



 न बशुद्धभेदां जनयेत ्अज्ञवनवां किासांशगनवि।् 

जोर्षयते ्सर्ाकिवाशि शर्द्ववन यकु्तवः सिवचरन ्।।(३-२६) 

 **** 

 

(१८-५८)/३ : 

"ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस" 

(ईश्वरज्ञवनवश्रय) 

 

१. ईश्वरज्ञवन : 

शर्श्ववचव अध्यि अिी ईश्वरवची ओळख भगर्दगीतेने शदलेली 

आह.े ्र्वभवशर्कच ईश्वरवची िशक्त, त्यवचे शदव्य कवया(Design) 

जविनु घणे्यवची (भक्त, ईश्वरश्रद्ध) िनषु्ट्यवलव उत्सकुतव असते. 

शर्श्ववचे सांचलन यव सांदभवात ईश्वरवची भशूिकव ्पि करतवांनव 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवची Theory भगर्दगीतव ्पि करत.े तरी ईश्वरवचे 

शदव्यकवया (Design), र् िनषु्ट्यवचे कवया ह ेरविवयिवतनु शर्शर्ध 

प्रकवरे ्पि होते. ह ेज्ञवन (अशनत्य- दहेधवरी)िनषु्ट्यवच्यव 

अहांकवरवचे हरि करते. आत्िशर्श्ववस जवगर्ते. िनषु्ट्यवलव कवयारत 

करते र् ह ेकवया ईश्वरवचे जविनु (शनषे्ठने) करतो.  



 

जन्सिकिा च िे शदव्यां एर्ां यो रे्शत्त तत्र्तः। 

त्यक्त्र्व दहे पनुजान्सि नैशत िविेशतसो अजुान ।(४-९) 

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

२. अहांकवरवचे हरि : 

भगर्दगीतव -  

 

ित ्शचत्तः सर्ादगुवाशि ित ्प्रसवदवत ्तररष्ट्यशस। 

अथ चेत ्त्र्ि ्अहांकवरवत ्न श्रोष्ट्यशस शर्नङ्कक्ष्यशस।(१८-५८) 

 

रविवयि- 

 

सीतेचव िोध घणे्यवसवठी र्वनरसेनव शनघते. तेंव्हव सम्पवशत (शगद्ध) 

भेटतो. र्वनरसेनेलव भयशभत करतो. अांगद म्हितो, जटवय ुसवरखव 

धन्सय नवही ज्यवने ईश्वरवचे(रवि) कवया करतवांनव प्रवि त्यवगल ेर् 

परिधविवलव पोचलव. तेंव्हव सम्पवशत अभय दतेो र् जटवयचुी 



िवशहती घेतो. जटवयचुे कवया ऐकुन सम्पवशत म्हितो, तमु्ही 

िलव(जटवयलुव शतलवांजशल दणे्यवसवठी) सिदु्रवपयांत घेर्नु चलव. 

बदल्यवत तिुच्यव सीतविोध कवयवात सहवय्य करेल .  

 

"यवर्ेळी सम्पवशत म्हितो, िी दहेसांबांधी अहांकवरविळेु सयुवाजर्ळ 

पोहोचलो. तेजविळेु पांख जळवले र् कोसळलो. िवझ्यव अहांकवरवचे 

एकव िशुनने हरि केले.  

"बहु प्रकवर तेशहां ग्यवन सनुवर्व।दहे जशनत अशभिवन छडवर्व।" 

 श्रीरविवचे कवया तझु्यव हवतनु घडेल र् पांख परु्ार्त होतील . ह े

र्चन आज सत्य होत आह.े ( शगद्ध लवांबचे पवहु िकतो. )सीतेचे 

लांकेतील शनशित ्थवन सवांगतो. " 

 

२. व्यर््थवपन : 

 

रविवयि : 

यवप्रिविे सिदु्रवजर्ळ सर्ा र्वनरसेनव येते. पि सिदु्र पवर 

करण्यवसवठी जरतरची भवर्षव(सांिय) सरुु होते. (पवर जवइ कर सांसय 

रवखव). तेंव्हव अांगद तयवरी दिाशर्तो. पि जवांबरु्न्सत म्हितो, तझु्यव 

योग्यतबेद्दल सांिय नवही. पि त ुसेनवनवयक आह,े तलुव पवठशर्िे 

योग्य नवही.  



 

 रविवयिवतील Motivation 

 जवांबरु्न्सत हनिुवनवलव त्यवच्यव िशक्तची आठर्ि करुन दतेो. 

(सयूवाजर्ळ जवण्यवच्यव घटनेिळेु ्र्िशक्तचव शर्सर पडतो) 

 

कहइ रीछपशत सनु ुहनिुवनव।कवचपु सवशध रहउे बलर्वनव ।। 

पर्न तनय बल पर्न सिवनव।बशुध शबबेक शबग्यवन 

शनधवनव।।(शकशष्ट्कन्सधवकवण्ड) 

 

जगवत असे कोितेच कशठि कवया नवही जे हनिुवन करु िकत 

नवही. दहेधवरी असलव तरी पर्नसिवन िशक्त आह.े बशुद्ध, शर्र्ेक, 

शर्ज्ञवनवची खवि आह.े यवप्रिविे जवम्बरु्न्सत Motivation करतो.  

 

तेंव्हव हनिुवनवची िशक्त परु्ार्त जवगतृ होते र् दतु म्हिनु शनशित 

कवय करवयचे यव सांदभवात जवांबरु्न्सत म्हितो, त ुफक्त सीतलेव पवहुन 

बवतिी द.े  

 

यवनांतर श्रीरवि सर्ा र्वनरसेनव सोबत घेर्नु रविसवचव सांहवर 

करतील. र् सीतेलव ्र्तः सोबत घेर्नु येतील. यवप्रिविे 



जवम्बरु्न्सत ्र्तः श्रीरवि, नवयक, दतु यवांच्यव कवयवाची शनशित 

भशूिकव ्पि करतो.  

 

भगर्दगीतव :(ईश्वरवचेकवया र् भशक्त ) 

यदव यदव शह धिा्य ग्लवशनःभर्शत भवरत।(४-७) धिासां्थवपनवथवाय 

सांभर्वशि यगुे यगुे।(४-८) 

 

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र् 

शजत्र्व ित्नू ्भङ्ु्कक्ष्र् रवज्यां सिदृ्धि ्। 

ियव एर्तैे शनहतवः परू्ािेर्  

 शनशित्तिवत्ां भर् स व्यसवशचन ्।।(११-३३) 

 

 *********** 

  

  



(१८-५९) 

************************* 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वां शनयोक्ष्यशत।। 

************************* 

 

 (१८-५९) /१ : 

 "यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे"  

(The Third Option) 

 

अजुानवसिोर असव शर्शचत् प्रसांग उभव होतो, कवया केले तर िोक 

र् न केले तर अपरवशधक भवर्नव!अथवात येथे दोन Option 

असतवत,  

१. ठरल्यवप्रिविे (शनयत)कवया करिे शकां र्व 

२. शनशककय रवहिे.  

म्हिनु यव श्थशततील Tie सोडशर्ण्यवसवठी अजुान शनशककय 

रवहण्यवचे Option श्र्कवरतो. यवच प्रश्नवर्र भगर्तगीतव ज्ञवनवचे 

द्ववर उघडते.  

 



"The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking we were at when we 

created them. " 

~ Albert Einstein 

 

न शह कशित ्ििि ्अशप जवत ुशतष्ठशत अकिाकृत ्। 

कवयाते शह अर्िः किा सर्ाः प्रकृशतः जगैुािे।।(३-५) 

 

कवया घडिे ही प्रकृशतची शियव आह.े अहांकवरवचव आश्रय 

असल्यविळेु यव जगी कवया करण्यवचे त ुठरशर्ले कवय शकां र्व न 

ठरशर्ले कवय, कवया घडिवरच आह.े  

 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वां शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 

 

सिवजवत इतरवांनी कवय करवरे् र्व करु नये यवशर्र्षयी सहज भवष्ट्य 

होते. पि ्र्तः कवय कवय करवरे् यवशर्र्षयी सांभ्रि आलव तर ते 

्र्तःचेच अज्ञवन ठरते. म्हिनु हव Tie सोडशर्ण्यवसवठी 

भगर्तगीतव शतसरे Option दतेे.  



 

Professional कवया, ्र्धिा र् किायोग: 

 

योगिेिवसवठी िनषु्ट्य Professional कवया करतो, ह ेव्यशक्तचे 

दवशयत्र् असते.  

शनयतां कुरु किा त्र्ां किा ज्यवयो शह अकिािः। 

िरीरयवत्व अशप च तेन प्रशसद्धयेत ्अकिािः।।(३-८) 

 

आधशुनक ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे शििि, उद्योगप्रधवन व्यर््थव यविळेु 

सिवजव्यर््थेत बदल घडुन आलेत र् Employment िब्दवलव 

िहत्र् आले. HRD सांदभवात Employment िवसशकय नीशतचे 

दवशयत्र् ठरले. थवॅॅिस कवलवायल म्हितो, प्र्थवशपत व्यर््थेत 

ज्यवलव आर्डीचे कवया (्र्भवर्शनयत) करण्यवची सांधी 

"Professional कवयवात" शिळवली त्यवलव ईश्वरवकडुन कवांशहही 

िवगण्यवची गरज उरत नवही. तर ्र्धिा यव सांदभवात श्रीकृष्ट्ि 

म्हितवत, आर्डीचे (सहजकवया) कवया धिाकवया करण्यवची सांधी 

शिळिे, ह े्र्गाद्ववर आह.े  

 

यदृच्छयव चोपपन्सनां ्र्गाद्ववरि ्अपवर्तृि ्।(२-३२) 



 

यवप्रिविे ्र्तःलव कवयारत करण्यवचे दवशयत्र् ्र्तःचे असते.  

 

कवयवाचे "शतसरे Option" यव सांदभवात किवाची बशुद्धयोगशनष्ठव 

िहत्र्वची आह.े  

 

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदां तति ्। 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 

 

सशृिची िळु प्रर्शृत्त र् (त्यवचव कतवा परुुर्ष र् अांशति धवि)ईश्वर 

यवचे ज्ञवन जविनु जीर्नशर्कवसवचव िहविवगा (अितृांगिय) जवििे. 

यव िवगवार्र कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य करिे. यव प्रशियेत 

-ईश्वरवचव आश्रय अहांकवरवलव replace करते.  

 -कवया शनषे्ठने घडते, म्हिनु कवयवाचव पक्कव शनिय असतो.  

 

कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवध्य करिे हचे जविण्यवलवयक 

"कवयाकौिल्य" ज्ञवन(योगः किास ुकौिलि ्) आह.े हवच 

गिुवत्िक ज्ञवनवचव िहत्र्वचव भवग आह.े  

 



अजुानवसिोर आतव तीन Options येतवत.  

१. शनशककय रवहिे.  

२. ठरल्यवप्रिविे रवज्यप्रवशि हतेनेु कवया करिे.  

र्रील दोन्सही Option सकवि श्थशतत असतवत. म्हिनु प्रकृशतर्ि 

अर््थव बनते. यव अर््थेतच त्यवलव Tie येतो. केले तरी िोक, 

न केले तर चकु!म्हिनु शतसरे Option: 

 

३. ईश्वरभशक्तसवठी कवया करिे. ईश्वरवने सोपशर्लेले कवया शनषे्ठने 

(शनष्ट्कवि)करिे. (आत्िनो िोिवथा जगत ्शहतवय च) 

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तवः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िविेशतपवांडर्।।(११-५५) 

******** 

 

(१८. ५९)/२: 

"शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत" 

 (Men argue and Nature acts) 

 



आज जगवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. यवचव आश्रय करुन ज्ञवन बोलल्यव 

जवत.े पि जे प्रत्यिवत घडते, तेच र्व्तर् असते.  

 

जगवतील िवनर् शर्कवसवच्यव इशतहवसवत "धिा, ज्ञवनशर्ज्ञवन यवांचे 

योगदवन " यव सांदभवात सां्कृशतत दोन िहत्र्वचे पैल ुआढळतवत,  

१. आज्ञव सां्कृशत(Obey) र् 

२. शनिाय सां्कृशत(Reasoning) 

 

र्रील दोन सां्कृशतचे सांदभवात तत्र्ज्ञ शनट्शिने Herd morality 

र् Master morality असे र्शगाकरि केले. धिा यव सांदभवात 

"आज्ञव "सां्कृशतचे प्रवबल्य (To obey the order of God) 

यवचव प्रभवर् highlight होतो. यरुोपिध्ये ज्ञवनशर्ज्ञवनविळेु १५रे् 

ितक Age of reasoning म्हिनु घोर्षीत केले.  

 

िवनर्ी सां्कृशतत यव दोहोंचव सिन्सर्य सवधलेलव असतो. यविळेु 

पर्पर सहकवया, व्यशक्तगत शर्कवस सवध्य होतो. यवचव आदर 

करुनच भगर्तगीतव जीर्नशर्कवस यव सांदभवात ्र्तःच्यव िवगवालव 

र् यवद्ववरव शनिाय सां्कृशतलव highlight करते.  

 



जगवत घटनव घडतवत. कुिी कवय करवयलव नको होते र् कवय हर्े 

होते?यवर्र र्तािवनवत सहज भवष्ट्य होते. "रविवयिवत िवयवर्ी 

हररिवसवठी सीतेचव आग्रह असतो. तीच्यव सिवधवनवसवठी श्रीरवि 

हररिवचव पवठलवग करतवत र् सीतेचे हरि होते. "यव घटनेत 

स्त्रीहट्ट जविनु श्रीरविवने जवयलव नको होते, !अिव ्र्रुपवचे भवष्ट्य 

आपि ऐकत असतो.  

 

िनषु्ट्य भवष्ट्य(Argument)करतो र् शनसगवात घटनव घडत 

असतवत. "Man argue Nature acts. " 

 

भतूकवळवत जी चकु जविर्त,े र्तािवनवत सधुवरवयलव हर्ी ह े

अपेशित असते. अथवात र्तािवनवत ज्ञवन उपलब्ध असते. तरी 

शनशककयतेचे सिथानभवष्ट्य "ज्ञवनी" यव भशूिकेत चवलत असते. 

िवनर्ी जीर्नवतील यवच िदु्यवलव भगर्तगीतव प्रकविवत आिते, 

र् शनिायसां्कृशत highlight करते. यवसवठी िवनर्ी जीर्नवचे 

ज्ञवनशर्ज्ञवन highlight िवल ेआह.े यवत प्रकृशतची(शनसगा) 

भशूिकव, ईश्वरवची भशूिकव, िनषु्ट्यवची भशूिकव ्पि होते.  

 

आपल्यव जीर्नवतील घटनवांर्र शनयांत्ि कुिवचे?ह ेजविनुच िनषु्ट्य 

्र्तःचव शनिाय करीत असतो. िनषु्ट्य ्र्भवर्प्रकृशतने बद्ध आह.े 



यव प्रकृशतलव र्ि रवहुनच कवया घडत असते. यदु्धवत शनयतकवया 

श्र्कवरले तरी श्र्कवरलेले कवया िोकप्रद आह ेह ेजविनु अजुान " 

िी यदु्ध करिवर नवही अिी भशूिकव घेतो. शनशककयतेचे सिथान 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. यव अर््थेत अहांकवरवचव आश्रय 

असतो.  

प्रकृतेः शियिविवशन गिुःै किवाशि सर्ािः। 

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवा अहि ्इशत िन्सयते।।(३-२७) 

जसे यांत् उजेर्र चवलते. तसे यव शनसगवाच्यव कवरखवन्सयवत 

िनषु्ट्यवच्यव हृदयी असलेले ईश्वरतत्र् जीर्नवलव चवलशर्त असते.  

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।(१८-६३) 

अथवात शनयांत्क प्रकृशत(शनसगा)नसनु ईश्वर(Supreme controler) 

असतो. अशधदरै् यव अथवानेही ईश्वरवची ओळख भगर्तगीतव 

दतेे(परुुर्षि अशधदरै्ति)्. िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवत जे (शप्रय, अशप्रय) 

घडते, त्यवलव व्यर्हवरवत दरै् म्हिनु जवितो. म्हिनु अशधदरै्, 

दरै्वचव Supreme शनयांत्क ईश्वर ठरतो.  

दरै्वचव सांदभा घतेलव तरी (अशधदरै्) ईश्वर Supreme, ज्ञवनशर्ज्ञवन 

सांदभा घेतलव तरी (ज्ञवने पररसिवप्यत)ेईश्वर ज्ञवन(स्त्रोत), धिा सांदभा 

घेतलव तरी ईश्वर (तद ्धवि परिां िि ्) अांशति लक्ष्य. यवप्रिविे 

कोितवही सांदभा घेतलव तरी शर्श्ववचव Supreme िवश्वत ईश्वर 

ठरतो. हचे सत्य भगर्तगीतेन े्पि केले.  



तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशतां ्थवनां प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(१८-६२) 

 

अथवात जीर्निवगवात ईश्वरवची भशूिकव जविनु कवयवाचव शनिय, 

कवयवाद्ववरे भशक्त, शनष्ट्कवि किा यवचे िहत्र् जविनु शर्कवसिवगवार्र 

असिे र् िवांशत अनभुर्िे .  

 

प्रकृशतर्ि कवयारत असिे(Operated by senses 

mind/Lower Self) र् आत्िर्ि कवयारत असिे (Operated 

by True/Higher Self) यवांतील भेद जविनु शनिाय करवयचव 

असतो. अथवात जीर्ननवर् र्वर् यवने र्वहिे र् नवर्ेर्र command 

घेर्नु र्ल्हर्िे यवांतील भेद कळतो. हचे ज्ञवन भगर्तगीतव 

यवप्रिविे highlight करते.  

 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

 ****** 

  



(१८-६०) 

************************* 

 

्र्भवर्जेन कौंतेय शनबध्दः ्र्ेन किािव। 

कतुां न इच्छशस यत ्िोहवत ्कररष्ट्यशस अर्िोअशप तत ्।। 

************************* 

 

(१८-६०)/१: 

"्र्भवर्जेन कौंतेय शनबध्दः ्र्ेन किािव" 

 (प्रकृशत vs ज्ञवन) 

 

भगर्तगीतेत जन्सि-ितृ्य ुयव सांदभवात अिवश्वत vs िवश्वत हव शर्र्षय 

आलेलव आह.े "अिवश्वत vs िवश्वत" यवच शर्र्षयवच्यव अनरु्षांगवने 

प्रकृशत vs ज्ञवन;अहांकवर vs ज्ञवन;अहांकवर vs ईश्वर यव शर्र्षयवर्र 

प्रकवि टवकलेलव आह.े अहांकवर vs ज्ञवन यव शर्र्षयवतनु अहांकवर 

vs आत्िशर्श्ववस;अहांकवर vs अशधकवर यवांतील भेद ्पि िवलव 

आह.े  

 

प्रत्येक िनषु्ट्य ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर जगत असतो. कवयारत असतो.  



 

्र्भवर्जेन कौंतेय शनबध्दः ्र्ेन किािव।(१८-६०) 

 

प्रकृशत यवच सांदभवात म्हटले आह,े शर्द्ववन असो शक चवांगलव, तोही 

्र्भवर्प्रकृशतनसुवर जगत असतो र् जीर्निवगा चवलतो.  

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृते ज्ञवनर्वनअशप।(३-३३) 

...  

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

यवच िवगवात प्रकृशत द्वांद्ववचे जवळे हव Barrier तयवर करते. र् 

िवगवार्रुन घसरतो. हीच अजुानवची अर््थव दिाशर्ली आह.े दःुख 

टवळण्यवसवठी र्व्तर् न श्र्कवरतव शनयतकवया टवळतो. 

शनशककयतेचे सिथान करण्यवसवठी "ज्ञवन" र्वपरतो र् अज्ञवनवलव 

ज्ञवन दिाशर्तो. हवच अहांकवर ठरतो. यवच अहांकवरविळेु चकुीचे 

शर्चवरही conditioned िवलेले असतवत.  

 

ज्ञवन सर्ाश्रेष्ठ आह ेहव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े ज्ञवनवनेच प्रश्न 

सटुतवत. िवगवातील सांिय दरु होतो. म्हिनु जीर्नवत अज्ञवन र् ज्ञवन 

यवतील भदे जवििे आर्श्यक असते.  



अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

िनषु्ट्यजीर्नवत अहांकवरवचव आश्रय असतो. यविळेुच अज्ञवनवलव 

ज्ञवन सिजतो र् िोह पवर्तो. यवद्ववरव ज्ञवनी अर््थव vs अज्ञवनी 

अर््थव यवांतील भेद ्पि होतो. ज्ञवनी अर््थेत दःुखवने शर्चशलत 

होत नवही, अडचिी शर्कवसवच्यव सांशध जवितो. म्हिनु जीर्नवत 

ज्ञवनवचव आश्रय होण्यवसवठी भगर्तगीतव जीर्नवचव शर्कवसिवगा 

सवांगते.  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

यव िवगवात ईश्वरवचे जीर्नविी असलेले नवते भगर्तगीतव सशर्ज्ञवन 

्पि करत.े ह ेनवते जविनु िवगा "अितृांगिय" होतो. यवचसवठी 

बशुद्धभ्रि vs बशुद्धयोग ्पि होतो. यव िवगवार्र शनयतकवया 

"्र्धिा" जवितो. शनिायअशधकवर जवितो. हवच अशधकवर र्वपरुन 

कवयवाचव दृढशनिय करतो. यवद्ववरे कवया ईश्वरभशक्त(Towards 

Goal) सवठी (सिपाि, योगवसवठी- शनष्ट्कवि किा)होते. यविळेु 

शनभाय होतो र् आत्िशर्श्ववसवने िवगा चवलतो.  

 



"Great thoughts speak only to the thoughtful mind, 

but great actions speak to all mankind. " 

Theodore Roosevelt 

******* 

(१८. ६०)/२: 

"कतुां न इच्छशस यत ्िोहवत ्कररष्ट्यशस अर्िोअशप तत ्" 

 

 

"जीर्नशर्कवस यव सांदभवातील Empowerment" 

 

 Que Sera sera! Whatever will be, will be!डॉररस डे यव 

अिेररकन गवशयकेचे ह ेप्रशसद्ध गविे शकां र्व "ठेर्ीले अनांत ेतैसेची 

रहवर्े, शचत्ती अस ुद्यवरे् सिवधवन" ह ेसांदिे र्तािवनवतील 

सखुिवांती सांदभवात आहते. यवच सांदभवात भगर्तगीतेतील हव 

िहत्र्वचव सांदिे जविनु घ्यवयचव आह.े  

 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।(१८-५९) 

कतुां न इच्छशस यत ्िोहवत ्कररष्ट्यशस अर्िोअशप तत ्(१८-६०) 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।(१८-६१) 



 

 

यव सशृिचे सांचलन प्रकृशतचव खेळ र् ईश्वरवची िशक्त( उजवा) यवद्ववरव 

होत असत.े प्रकृशतच्यव यव कवरखवन्सयवतील सर्ा यांत्वांनव ईश्वरवची 

उजवा चवलशर्त असते. हचे प्रकृशत र् ईश्वर यवांचे ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह 

भगर्तगीतव ्पि करते. जीर्नप्रर्वसवतील शर्कवस यव सांदभवात 

आत्िोन्सनशत, Empowerment यवचे रह्य ्पि होते.  

 

जे घडले ते घडिवरच होते र् जे घडिवर ते घडिवरच!ह ेसर्ा घडत 

असतवांनव आपले attitude जसे असते, तेच आपले व्यशक्तित्र् 

(State of Mind) घडर्ीत असते! र्तािवनवतील सखुिवांशतसवठी 

हचे िहत्र्वचे कवरि ठरते.  

 

जीर्नवत सखुदःुख असते. सखुविळेु िशक्त अनभुर्तो पि 

दःुखविळेु दबुालतव अनभुर्तो. यवच दबुालतेर्र िवत करण्यवसवठी 

अजुान ्र्तःलव Empower करण्यवचव प्रयवस करतो: 

*यदु्ध टवळले तर दःुख होिवर नवही म्हिनु यदु्ध न करिे ही शनर्ड 

करतो.  

*िी योग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी यदु्ध करिे चकुीचे आह ेहव 

Stand घतेो.  



*सिथानवसवठी उपलब्ध ज्ञवनवचव र्वपर करतो.  

 

 ्र्तःलव Empower करण्यवसवठी हव सर्ा प्रयवस असतो. पि यव 

दबुालतेलव सिि दिाशर्ण्यवचव हव प्रयवस ठरतो. यव प्रयवसवत 

अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. "ज्ञवन" यव सांदभवात ही उलट प्रशियव 

आल्यविळेु "ज्ञवन" हवच शर्र्षय भगर्तगीतव ्पि करते र् 

चवांगलेपिव दबुालतव नसनु िशक्त असते. हव िहत्र्वचव सांदिे दतेे.  

 

सांियवत्िव शर्नश्यशत। 

ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि।  

यवद्ववरव ज्ञवनवचे िहत्र् सवांगते र् यवच अनरु्षांगवने िनषु्ट्यजीर्नवचे 

सांपिुा ज्ञवन शर्ज्ञवनवसह ्पि करते. यवत ज्ञवनवसह प्रकृशततील 

किवाची भशूिकव ्पि करते.  

 

योगसांन्सय्त किवािां। (किवाद्ववरे Empowerment) 

 

*किा यव सांदभवात यदु्ध करिे योग्य शक अयोग्य यव सांियवचे 

र्व्तर् अजुान कबलु करतो. किा भोगऐश्वयवाचे सखु प्रवशिसवठी 

आह.े िलव कवांही नको ही अजुानवची भशूिकव असते. अहांकवरविळेु 



्र्तःलव Empower करण्यवसवठी दबुालतेलव सविर्थया घोर्षीत 

करतो. म्हिनु "अहांकवर आश्रय vs ईश्वरज्ञवन" यवतील भदे ्पष्ठ 

केलव आह.े  

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे।(१८-५९) 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत।(१८-६१) 

 

ईश्वरवचव आश्रय असल्यविळेु बशुद्धयोग प्रवि होतो. "बशुद्धयोग vs. 

बशुद्धभ्रि "यवतील भेद ्पि होतो. तसेच अितृांगिय हव िवश्वत 

शर्कवसवचव(आत्िोन्सनशत) िवगा जवितो. यव िवगवार्र शर्श्ववसवने 

कवयारत होतो.  

 

*्र्धिा Tiebreaker असतो. शनयतकवयवार्र ्र्तःचे approval 

असते. अथवात ्र्तांत्तव असते. ्र्धिवाचरि म्हिजे ईश्वरवलव 

किासिपाि . ज्ञवनकिासांन्सयवस अथवात किा अकिा होिे.  

 

*शनिायअशधकवर िनषु्ट्यवचे Bornfree resource आह.े 

्र्वतांत्र्यवची हीच िलुभतू पे्ररिव ठरते. (Beggars are not 

choosers). यवचिळेु कवयवाचव दृढशनिय होतो. चांचलत्र्विळेु 

दृढतव नसत.े जीर्निलु्यविळेु (्र्वर्लांबन, र्चन, ्र्धिा, 



बशुद्धयोग इ. ) दृढतव असते. "योगः किास ुकौिलि ्" 

(Empowerment)यवद्ववरव शनष्ट्कवि कवयवाचे िहत्र् कळते.  

 

यवप्रिविे जीर्नवत सखुिवांशत अनभुर्ण्यवसवठी बशुद्धर्रील सां्कवर 

र् कवयासां्कवरवचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

अथवात सखुिवांशतसवठीच जीर्नशर्कवस यव सांदभवातील 

Empowerment चे शनशित ज्ञवन भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

 

 ****** 

  



(१८-६१) 

************************* 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत । 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव ।। 

************************* 

(१८-६१) /१: 

" ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत" 

(Part I- God, The Barrier breaker) 

जीर्नवत शर्कवसवलव िहत्र् असते. यव अथवाने जीर्न 

शर्कवसिवगाच असते, िग हव शर्कवस ऐश्वयवाचव असो, 

Creativityचव असो, Innovator व्यशक्तित्र्वसवठी असो. यव 

िवगवात Barriers(Weakness) कोिते?Motives(Strength) 

जविले तरच खर् यव अथवाने शर्कवसिवगवार्र जीर्नयवत्व घडते.  

 प्रकृशत(जड) र् परुुर्ष(चेतन, िवश्वत Energy) यव दोहो शिळुन 

जीशर्त सशृि बनलेली आह.े जीर्नवत जग कळते, जीर्न कळते, 

जीर्ांत तत्र्ही कळते पि िनषु्ट्य जीर्ांत तत्र्वलव शर्सरतो र् 

प्रकृशतत शलि होतो. ितृ्य ुकळतो पि अितृ कळत नवही.  



प्रकृशत यांत्वप्रिविे कवयारत असते. पि जसे यांत् Power शिर्वय 

सांचवशलत होत नवही तसेच जीर्नवत जीर्ांत तत्र्वची Powerची 

भशूिकव असते.  

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत । 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव ।।(१८-६१) 

 

प्रकृशतत इच्छव(State of want)-कवया(State of Art) असते. 

कवयवाद्ववरे िरीरयवत्व चवलते, इच्छवपशुता होते. जीर्नवत कवय सवध्य 

करवर्यवच,े केले यव आधवरवर्र त्यवचे शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन असते. 

यवच ज्ञवनवनसुवर अजुान भवर्ी दःुखविळेु गोंधळतो. शनशष्ट्ियतेचे 

सिथान करुन त्यवलवच शर्कवसिवगा ठरशर्तो.  

येथे इच्छव "कवि" िध्ये, कवयवातील द्वांद्ववत पररर्शतात होते. र् 

शनशककयतेचे सिथान करतो. इच्छेची अतशृि दःुख, शचांतव, भय 

शनिवाि करते ह ेआपि जवितो. म्हिनु जीर्नवच्यव शर्कवसिवगवात 

Barrier तयवर होतो.  

 

िनोशर्ज्ञवन शर्कवसिवगवातील " State of want - कवया" यव 

सांदभवात Desire, want, need, interest, motives अिव 

शर्शर्ध पवतळीर्र अभ्यवसवअांशत कवयवातील 



Barrierकोिते?Trap कोितव? र् त्यवर्र उपवय( Barrier 

breakers)सवांगते.  

 

भगर्तगीतेने म्हिनुच इच्छवशनशिात "कवि" लव barrier म्हटले  

("जशह ित् ुिहवबवहो कविरुपि ्दरुवसदि ्"अथवात Desires 

have no limitations) 

र् कवयवातील द्वांद्ववलव Trap म्हटले.  

(तयो न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ") 

 

यव आधवरवर्र "ितृ्योिवा अितृांगिय" हव िवश्वत शर्कवसिवगा 

सवांगते र् कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यवचे रह्य सवांगते. यवद्ववरव जीर्ांत 

तत्र्वची शर्कवसवत भशूिकव ्पि करते. यव सांदभवात िरीर 

कवया(िेत् )र् िेत्वलव जवििवरव िेत्ज्ञ म्हटल.े जीर्नवचव िेत्ज्ञ 

िनषु्ट्य ्र्तः असतो. र् सर्ा (जग)िेत्वलव जवििवरव िेत्ज्ञ ईश्वर 

असतो. यवप्रिविे िनषु्ट्यवचे ईश्वरविी नवते ्पि होते. र् 

(िोिवचव)शर्कवसिवगा जवितो. हव िवगाच Barrier breaker 

ठरतो.  

 

िेत्िेत्ज्ञ योः एर्ां अांतरां ज्ञवनचिरु्षव। 



भतू- प्रकृशत- िोिां च ते शर्दःु यवशन्सतः ते परि ्।।(१३-३५) 

 

Life isn’t about finding yourself. Life is about 

creating yourself. ”  

~G. B. Shaw 

 

*********** 

(१८-६१)/२ : 

"ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत" 

( Part II-Survival life vs. Higher life) 

 

एखवदव कवरखवनव चवलतो, तसे ह ेजग कवरखवन्सयवप्रिविे सरुु 

असते. कवरखवन्सयवतील यांते् उजेर्र चवलत असते, तसेच 

िनषु्ट्यजीर्न जीशर्त तत्र्वतील ईश्वर यव उजेर्र चवलत असते.  

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

यथेे यांत् प्रकृशत र् उजवा ईश्वर म्हटले आह.े उजेिळेुच ्िशृत असते 

अथवात ज्ञवन असते. िवश्वत उजवा ज्ञवनवचव स्त्रोत ठरते. 



(जीर्ांतपिविळेुच जवशिर् असते) . िग जीर्न कोि चवलशर्ते 

प्रकृशत(यांत्) शक( ईश्वर )जवि असलेली उजवा? 

 

प्रकृशत यांत्र्त कवयारत असत.े िधिविी िधशनशिाशत करते, 

यवसवठी कोितेही ज्ञवन( Training) घतेले नसते. प्रकृशतची ती 

दिे असते. यव सशृित सर्ा लोक आपवपल्यव प्रकृशतनसुवर, 

्र्भवर्गिुवनसुवर जगत असतवत.  

 

सदृिां चेिते ्र््यव प्रकृतेः ज्ञवनर्वन अशप।(३-३३) 

 

श्रेष्ठत्र् शकां र्व शर्कवस यव सांदभवात जीर्नवतील चवांगलेपि असो, 

ज्ञवन असो, जिी Belief system असते तसव जगतो. अजुान 

असेच जीर्न जगत असतवांनव यदु्धिेत्वर्र दःुखी होतो. दःुख 

टवळण्यवसवठी शनशककयतचेे सिथान करतो. सिथानवसवठी आपल्यव 

श्रेष्ठत्र्वच्यव Belief system नसुवर ज्ञवन र्वपरतो. यवचवच अथा 

जीर्नशर्कवसवत पढुचे पवउल कळत नवही. येथे द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत 

अडकतो. म्हिनुच ह ेSurvival life ठरते (Higher life ठरत 

नवही). म्हिनुच जगवत लोकवांनी ज्यवांनव श्रेष्ठ ठरशर्ले असते, ते पि 

हतवि िवलेल(े अिी अनेक उदवहरिे) आढळतवत.  

 



शर्कवसिवगवात कवया प्रकृशतची strength आह,े तर द्वांद्व 

weakness ठरतो.  

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

 *श्रेष्ठ जीर्न (Higher life) कवय आह,े यवर्र श्रीकृष्ट्ि भवष्ट्य 

करतवत.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

अथवात जीर्नवत िवश्वत र् अिवश्वत ही दोन तत्रे् जविनु 

शर्कवसिवगा अिवश्वतवकडुन िवश्वतवकडे(ितृ्योिवां अितृांगिय) 

ठरतो.  

 

जीर्न आशि ितृ्य ुयव सांदभवात ही दोन तत्रे्च (अिवश्वत-िवश्वत) 

शर्कवसिवगा ठरशर्ण्यवचे Logic भगर्तगीतव ्पि करते. ज्यवचव 

नवि होत नवही ते सत र् जे नवशिर्ांत(अल्पकवळ) ते असत.् यव 

तत्र्वर्र सत-असत यव दोहोतनु सत जविनु ज्ञवनी शर्कवसिवगवार्र 

कवयारत असतो. यव तत्र्वर्र शनष्ट्कवि किा िवस्त्र आह(ेअिवश्वतवचे 

non attachment) 



न असतो शर्द्यते भवर्ो न अभवर्ो शर्द्यते सतः। 

उभयोः अशप दृिो अन्सतः त ुअनयोः तत्र्दशिाशभः (२-१६) 

 

शर्कवसिवगवात (िवश्वत)ईश्वरवचव आश्रय जविलव नवही तर 

अहांकवरवचव आश्रय असतोच. ही प्रकृशतर्ि अर््थव असते. 

यविळेु यांत्(प्रकृशत) ्र्तःलव कतवा सिजते. दःुख टवळण्यवसवठी जे 

सिथानभवष्ट्य बोलतो त्यवलव ज्ञवन दिाशर्तो (्र्ितवांध). पि ह े

Survival life चे ज्ञवन असते.  

 

अज्ञवन तिस(अांधवर) ठरते तर ज्ञवन प्रकवि असतो. म्हिनु ज्ञवनवचे 

सांदभवात ह ेजीर्न अांधवरवकडुन प्रकविवकडे (तिसो िव 

ज्योशतगािय) असव प्रर्वस करीत असते. म्हिनु जीर्नवत िवगवालव 

प्रकवशित करिवर् यव ज्ञवनवचव आश्रय आर्श्यक असतो.  

 

यवप्रिविे जीर्नशर्कवसिवगवात ईश्वरवचव आश्रय जवििे, अनभुर्िे 

म्हिजेच िवश्वतवचव आश्रय, ज्ञवनवचव आश्रय, कल्यविवचव(सत) 

आश्रय असतो. यव िवगवात िवांशत अनभुर्तो. (अिवश्वतवच े

attachment कवरि असलेल्यव)दःुखवने शर्चशलत होत नवही. 

(सिदु्रिवांशत) 



आपयुािविि ्अचल प्रशतष्ठि ्सिदु्रि ्आपः प्रशर्श्यशन्सत यद्वत ्।(२-

७०) 

 

******** 

(१८-६१)/३:"भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव" 

 

व्यर्हवर vs ्र्तःचव शर्कवस(SELFHELP): 

सिवजवत व्यर्हवर असतो, तसेच ्र्तःचव शर्कवस असतो. कवय 

हरे्?कवय करवर्े?यव सांदभवात जेंव्हव इतरवांनव Challange करिवरे 

भवष्ट्य होते तेंव्हव तो व्यर्हवर असतो.  

व्यर्हवरवनसुवर िहवभवरतवत धिायदु्ध ठरते. पि प्रत्यि कृती 

करतवांनव यदु्ध करिे योग्य र्व अयोग्य यव प्रश्नवने अजुान सांभ्रशित 

होतो र् सरळ यदु्ध न करिे ही शनर्ड करतो.  

 

चवांगलेपिवची शनशककयतव र् ्र्ितवांधतेचे भवष्ट्य यव सांदभवात 

्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी Paradize lost िधील सैतवनवचे उदवहरि 

शदले. सैतवन आत्िशर्श्ववसवने लढत असतो र् लढतच ितृ्य ु

पत्करतो. यवउलट सिवजवतील कशथत चवांगल्यव िनषु्ट्यवची(सांिय, 

भयविळेु) शनशककयतव सिवजवतील िोकवांशतकव ठरते.  



 

भवष्ट्य Communicationचे सवधन असते. जसे पविी उतवरवकडे 

र्हवते, तसव जीर्नप्रर्वह असतो, यव प्रर्वहवत िनषु्ट्य योग्य 

सिजनुच कवयारत असतो. पि कवयवात सांिय आलव, शनशककय 

िवलव तरी अजुान योग्य आह ेह ेसिजनुच सिथान करतो. येथे 

र्व्तर् न श्र्कवरतव सरळ शनशककय होतो, अज्ञवन न श्र्कवरतव 

सरळ उपलब्ध ज्ञवनवचव आधवर घेर्नु ्र्तःलव ज्ञवनी सिजतो. 

यविळेु ्र्तःच्यव शर्कवसवलव शखळ बसते. येथेच भगर्तगीतव 

पवरदिाकतव आिते.  

 अथवात ्र्तःचे र्व्तर् न श्र्कवरतव शनशककयतेचे सिथान करिे 

ही श्थशत ्र्तःच्यव शर्कवसवलव challnge असते. म्हिनु 

भवष्ट्यवत र्व्तर्वची पवरदिाकतव येिे आर्श्यक असते.  

 

्र्तःचव शर्कवस(SELFHELP) 

 

"The spirit of self-help is the root of all genuine 

growth in the individual. " 

Samuel Smiles 

िनषु्ट्यवलव सखुिवांशत हर्ी यवसवठीच कवयारत असतो, ईश्वरवलव 

भजतो. सखुिवांशत यव सांदभवात व्यवर्हवररक सखु र् 



(िवश्वत)आशत्िक सखु असे दोन भवग जविले तर भगर्तगीतव यव 

दोहोंचव सिन्सर्य सवधते ज्यवत कवया सवधन असते. व्यवर्हवररक 

सखुवत प्रवशिसवठी कवया अथवात गरजव, इच्छव हव हते ुअसतो म्हिनु 

कवयारत असतो. तर आशत्िक सखु(योग, दःुखवन्सत) कवयवाद्ववरे योग 

अथवात exercise ठरते.  

भगर्तगीतेनसुवरच कवया ठरिे हव व्यर्हवर होतव तर प्रत्यि कृती 

करतवांनव कवयवाद्ववरे योग ही exercise सवध्य करिे हव आशत्िक 

शर्कवसवचव(आत्िोन्सनशत) भवग असतो. यवचसवठी 

Transformation आह.े  

 

Transformation 

"The perennial wisdom of the Bhagavad Gita can 

teach us how to transform our character, conduct 

and consciousness to meet the challenges of 

everyday life. " 

-C Leonard Perlmutter 

शर्श्व हव ईश्वरवचव कवरखवनव जविलव तर ईश्वर प्रकृशतचव अध्यि 

असतो. यांत्वर्र शफरशर्ल्यवप्रिविे जगवलव सांचशलत ठेर्तो. यवच 

ईश्वरवचव र्वस हृदयी असतो र् त्यविळेु जीर्न सांचशलत असते.  

 



ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन ्सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।।(१८-६१) 

 

अहांकवर vs ईश्वर 

 

अज्ञवनविळेु अहांकवरवचव आश्रय असतो.  

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते। 

 

आशत्िक सखुवसवठी ईश्वरवचव आश्रय म्हटले तर हव आश्रय 

ज्ञवनवचव असतो. ज्ञवन यव सांदभवात ईश्वरवची ओळख िवली तर 

अज्ञवनवचव श्र्कवर होतो(र्व्तर् श्र्कवरतो) . शर्कवसिवगा 

(अितृत्र्वय कल्पत)े जवितो. यव िवगवार्र शनयतकवया ्र्धिवात 

transform होते. शनिायवचव अशधकवर जवितो. कवयवाचव 

दृढशनिय होतो. कवया शर्श्ववसवने र् शनषे्ठने करतो. अथवात 

जीर्नयवते्त ईश्वरवचव आश्रय (व्यवर्हवररक सकवि कवया शनष्ट्कवि 

कवयवात )transformation करते.  

 ****** 

  



 (१८-६२) 

************************* 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशति ््थवनि ्प्रवप््यशस िवश्वति ्।। 

************************* 

(१८-६२)/१ 

 : "तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत" 

 

प्रकृशत(सशृि, जगत) र् परुुर्ष(िवश्वत तत्र्-Energy, प्रवितत्र्)यव 

दोहोद्ववरे सशृिचि प्रर्शतात असते. िनषु्ट्यवचे जीर्न सांचशलत 

असते.  

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।(१८-६१) 

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत।(१८-६२) 

म्हिनु शनत्य ईश्वरवलव िरि असिे अथवात जीर्नवचे 

व्यर््थवपनवतील भशूिकव जविनु व्यर््थवपनवलव ईश्वरविी जोडिे.  

 

* "ज्ञवन" यव सांदभवात 

अज्ञवनने आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 



अथवात अज्ञवनविळेु िोशहत होतो म्हिनु ज्ञवनवने सांिय छेदिे र् 

शर्कवसवसवठी(भशक्तसवठी)िवगा दृढ करिे.  

ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्।(४-४१) 

सर्ाकिवाचे अखेर ज्ञवनवतच शर्शलनीकरि होते.  

सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

*"किा" सांदभवात 

एर्ां प्रर्शतातां चिां  न अनरु्तातीय यः। 

अघवय ुइांशद्रयरविः िोघां पवथा स जीर्शत।।(३-१६) 

सशृिचिवचे रह्य जविनु भक्त िविेच कवया िलव सिशपात 

करण्यवसवठी करतो.  

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तवः सांगर्शजातः।(११-५५) 

सशृित घटनव घडतवत. कवया घडते. यव घटनवांनव "िी" जोडतो, 

तेंव्हव ियवादव जविर्ते. नकवरवत्िक होतो. पि ईश्वरविी जोडतो, 

तेंव्हव ्र्तः शनशित्त(Instrument) जवितो. अनवसक्त असतो. 

म्हिनु 

"िवि अनु् िर यधु्य च "(८-७) 



अथवात Lower conscious(Senses िन) र् Higher 

conscious(Spirit िन) यवांतील Internal Battle जवििे. र् 

ईश्वरवलव ्िरुन जेतव होिे.  

* "भशक्त" यव सांदभवात 

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९- 

अथवात दःुखिशुक्तसवठी भशक्त र् यवद्ववरे शनभाय होिे.  

योगसांन्सय्त किवािां (४-४१) 

 (अ)िवगा 

 Destination: तद ्धवि परिां िि ्(८-२१) 

म्हिनु अितृांगिय िवगा असतो. सखुदःुख जीर्नवचवच भवग 

असतो. दःुख Upstepping सवठी सांशध असते. म्हिनु यव 

(अितृांगिय)िवगवार्र दःुखविळेु भ्रि होत नवही.  

सिदःुखसखुांधीरां सो अितृत्र्वय कल्पते।(२-१५) 

 

 (ब) Shifting/Transformation 

 

अजुान शनशककयतेचे सिथान करतो र् यवलवच ज्ञवन सांबोधतो. येथेच 

त्यवच्यव अज्ञवनवचे शनदवन होते. जीर्नशर्कवस ज्ञवन जवितो. म्हिनु 

त्यवची दःुखी अर््थव Upstepping चव इिवरव असतो. अथवात 



ह ेUpstepping अजुानवसवठी Shift of consciousness असते.  

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।(८-२७) 

******** 

(१८-६२)/२ 

"तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशति ््थवनि ्प्रवप््यशस िवश्वति ्"  

(पररश्थशतलव िरि शक परिवत्म्यवलव िरि?) 

"We must learn to see that life's trials are nothing 

but passing circumstances and that something can 

be done to overcome them. " 

 Kevin Johnson,  

पररश्थशतलव िरि जविे र् पररश्थशतर्र िवत करण्यवसवठी 

्र्तः(िवगा/शनिाय) ठरशर्िे (यवचसवठी ईश्वरवलव िरि जविे )हव 

भेदच भगर्तगीतव ्पि करत.े यवच दोन Choiceचे ज्ञवन 

अजुानवलव शिळते.  

*No Choice No Decesion 

पवांडर्वांनी र्नर्वस, शर्जनर्वस भोगल्यवनांतर िेर्टी धिायदु्धवची 

सांशध शिळत.े यदु्धवचव शनिय होतो. अजुान उत्सवहीत होर्नु 

यदु्धिेत्वर्र येतो. उत्सवहीत होर्नु प्रसन्सन िनवने कवया करण्यवत 

िनषु्ट्य आनांद, सखु अनभुर्तो. हव आनांदवचवच प्रर्वस असतो. 



दःुखवचव, किवचव प्रर्वस िनषु्ट्य टवळत असतो. अजुान जेंव्हव दःुखी 

होतो, तेंव्हव त्यवलव शनयोशजत प्रर्वस दःुखवचव र्वटतो. पि धिायदु्ध 

करिे आर्श्यक असते, यवांत choice नसते. पररश्थशत िवत् 

दःुखी करत.े "नव रह ेबवांस नव बजे बवांसरुी" यव न्सयवयवनसुवर अजुान 

यदु्ध करिेच टवळतो, यवलवच धिवाची भशूिकव शसद्ध करतो. येथे 

अजुान पररश्थशतलव िरि जवतो कवरि ही श्थशत शनिय करण्यवस 

अनकुुल नसते.  

"Analysis paralysis or paralysis by analysis is the 

state of over-analyzing (or over-thinking) a situation 

so that a decision or action is never taken, in effect 

paralyzing the outcome. " 

 

 

*शनिय करण्यवसवठी Choice चे ज्ञवन: 

 

अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो. यदु्ध करिे योग्य असेल तर यव कवयवाने 

दःुखिशुक्त किी होिवर? हव त्यवचव प्रश्न असतो. ज्ञवन, किा, भशक्त 

यव शतन्सही सांदभवात भगर्तगीतव अजुानवच्यव प्रश्नवचे शनरवकरि करते.  



ज्ञवन- ज्ञवनी शर्श्ववसवने िवगा चवलतो. शर्चशलत होत नवही. अज्ञवनी 

सांियविळेु शनशककयतचेे सिथान करतो. ्र्तःलव योग्य 

ठरशर्ण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो.  

योगसांन्सय्त किवािां ज्ञवनसांश्च्छन्सन सांियि ्।(४- ४१) 

किा-१. किा टवळुन इच्छव करिे र् शचांतव करिे, दःुखी होिे. ही 

अज्ञवनी श्थशत असते. तर िनवर्र शनयांत्ि करुन कवयारत असिे 

ही सां्कवरीत श्थशत असते.  

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतः िवांशतां अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

भशक्त-सकवि किा र् शनष्ट्कवि किा यवतील भेद र् िहत्र् भशक्तिळेु 

्पि होते.  

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 

*Your Choice of Action 

अजुानवसिोर आतव दोन Option येतवत. पररश्थशतचव गलुवि 

होर्नु जगिे र्व पररश्थशतर्र शर्जय शिळशर्िे! 

यद ्अहांकवरि ्आशश्रत्य न योत््य इशत िन्सयसे। 

शिर्थयव एर्ष व्यर्सवयः ते प्रकृशतः त्र्वि ्शनयोक्ष्यशत।।(१८-५९) 



अहांकवरवचव आश्रय असल्यविळेु प्रकृशतर्ि असतो र् यविळेु 

पररश्थशतलव िरि असतो. पररश्थशतर्र शर्जय शिळशर्ण्यवसवठी 

ईश्वरवलव िरि जविे ही Choice असते.  

तिेर् िरिां गच्छ सर्ाभवरे्न भवरत। 

तत ्प्रसवदवत ्परवां िवांशति ््थवनि ्प्रवप््यशस िवश्वति ्।।(१८-६२) 

यवप्रिविे १. पररश्थशतलव िरि रवहुन दःुखी, किी जीर्न जगिे 

शक २. िवांशतचव, सखुवचव प्रर्वस शर्श्ववसवने करिे.  

ह ेदोन Choice भगर्तगीतव ज्ञवनविळेु अजुानवसिोर येतवत.  

 

"The self is not something ready-made, but 

something in continuous formation through choice 

of action. " 

-John Dewey 

 

 ****** 

  



 (१८-६३) 

 

************************* 

इशत ते ज्ञवनां आख्यवतां गहु्वत ्गहु्तरां ियव। 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।। 

************************* 

 

 

****** 

(१८-६३)/१: 

"इशत ते ज्ञवनां आख्यवतां गहु्वत ्गहु्तरां ियव" 

 

 

जन्सिवपवसनु ितृ्यपुयांत जीर्नप्रर्वस सरुु असतो. सखुी जीर्न 

िनषु्ट्यवलव आर्डते. पि दःुख आले शक जीर्न एक 

कोडेच(रह्य) ठरते. हचे रह्य भगर्तगीतव उलगडते. म्हिनु यव 

ज्ञवनवलव गहु्वत गहु्ज्ञवन(Secret amongst secret) यव िब्दवचे 

प्रयोजन केले आह.े  

 



इशत ते ज्ञवनां आख्यवतां गहु्वत ्गहु्तरां ियव। 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।।(१८-६३) 

 

येथे योग्य कवय? ह ेजविनु शनिाय ्र्तःलव घ्यवयचव आह.े शनिाय 

घेतवांनव (Conditioned)िरिोत्तर पवप-पणु्यवचव सांिय असलवच 

तर पनुः गहु् सवांशगतले. ह ेशर्िेर्ष गहु् केर्ळ (दृढशनष्ठ)भक्तवांसवठी 

आह.े  

सर्ागहु्तिां भयुः ििृ ुिे परिां र्चः। 

इिो अशस िे दृढि ्इशत ततो र्िवशि ते हीति ्।।(१८-६४) 

 

आशि ह ेरह्य आह,े  

(१)सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वि ्सर्ापवपेभ्यः िोक्ष्यशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

सर्ाधिवात जगतचवलक ईश्वरवची भशक्त श्रेष्ठ आह.े हीच भशक्त 

अनन्सयभवर्वने सवध्य होते.  

 

(२)य इदां परिां गहु्ां िद ्भके्तर्ष ुअशभधव्यशत। 

 भशक्तां  िशय परवां कृत्र्व िविैर् एष्ट्यशत असांियः।।(१८-६८) 

अथवात "भगर्तगीतव ज्ञवनवची िहशत " यव सांदभवात ह ेगहु् आह.े  



 

*सिवजवने व्यवर्हवररक सत्य श्र्कवरले असते. र्तािवनवतील 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवच्यव पवश्वाभशूिर्र अध्यवत्ि, ईश्वर यवचव व्यवर्हवररक 

उपयोग कवय?यव प्रश्नवचे शनशित उत्तर केर्ळ भगर्तगीतनेे शदलेले 

आह.े यवसवठीच ईश्वरवने श्रीकृष्ट्िरुपवत अर्तवर धवरि केलव. यदु्ध 

शजांकण्यवसवठी अजुानवलव श्रीकृष्ट्िवर्रच शर्श्ववस होतव. म्हिनु सेनव 

शक श्रीकृष्ट्ि ?यवांत श्रीकृष्ट्िवची शनर्ड केली होती. ज्ञवनवचव 

अशधपशत सविवत ईश्वर अजुानवसोबत होतव.  

 

ईश्वरवने गहु्ज्ञवन योग्यरे्ळीच अजुानवलव सवांशगतले. ज्ञवनवची गरज 

शनिवाि िवली तरच िनषु्ट्य(Listner ) ऐकण्यवच्यव िनःश्थतीत 

असतो. अन्सयथव भवर्षिवऐर्जी प्रत्यि सहकवया हर्े असते. यवपरु्ी 

अजुान अनेक अडचिीत सवपडलव होतव, त्यवरे्ळी इतर बांध ु

त्यवच्यवबरोबर होते. पि जेंव्हव ्र्तः(शनिाय करण्यवसवठी)एकटव 

असतो, अडचिीलव दरु करण्यवऐर्जी (दःुखविी deal करिे) 

ज्ञवनी सिजनु शनशककयतेचे सिथान करतो, यवद्ववरव नकवरवत्िक 

भवर्नेचे र् शर्चवरवचचे प्रदिान होते. "अज्ञवनवलव ज्ञवन "दिार्नु 

सिवजवलव भ्रशित करण्यवत यतेे.  

 



तेंव्हव ज्ञवन म्हिजे कवय? ज्ञवनी कोि?हवच प्रश्न उपश्थत होतो. र् 

यवचे उत्तर भगर्तगीतव दतेे.  

 

*िनषु्ट्य व्यवर्हवररक सत्य जवितो र् त्यवप्रिविे शर्चवर करतो( 

Judgement thinking). यवच व्यवर्हवररक शसशद्धसवठी 

दरे्तवभशक्त करतवत. पि ईश्वरवची ओळख नसते. हीच ओळख 

दणे्यवसवठी "गहु्" हवच िब्द शर्शिि सांबोधनवसवठी र्वपरण्यवत 

आलव आह.े  

 

१. इदां त ुते गहु्तिां प्रर्िवशि अनसयुरे्। 

ज्ञवनशर्ज्ञवनसांहीतां यद ्ज्ञवत्र्व िोिसे अिभुवत ्।।(९-१) 

 

सिहुवत व्यर््थवपन असते. यव सांदभवात ईश्वर सशृिचव अध्यि 

असतो. िनषु्ट्यवचे कवया यवच व्यर््थवपनवचव भवग असतो. 

आपली भशूिकव करतवांनव यवच ईश्वरवची अनन्सयभवर्वने भशक्त 

सवधिवरव योग्यच असतो. अथवात अांशति सवध्य ईश्वर(धवि) 

असते. यव िवगवार्र दःुखविळेु शर्चशलत होत नवही.  

 

२. इशत गहु्तिां िवस्त्रां इदां उक्तां  ियव अनघ।(१५-२०) 



 

िर-अिर यव सांदभवात "प्रकृशत-परुुर्ष",  

अिरश्रषे्ठ (अिरवत ्अशप च उत्तिः) यव सांदभवात  

"परुुर्ष-परुुर्षोत्ति" यवप्रिविे ईश्वरवची( परिवत्िव ) परुुर्षोत्ति 

ओळख आह.े यवद्ववरव (सगिु)जीर्वत्िव र् शनगुाि परिवत्िव यवची 

ओळख शदली. ईश्वरविळेुच उजवा असते, प्रकवि असतो. सशृित 

उजवा पोर्षि करते. ईश्वर हृदयठवयी र्सलेलव असनु उजवारुपवनेच 

िरीरवतील (पचन)शियेस सहवय्य करतो. (अहां रै्श्ववनरो भतू्र्व). 

ही सांपिुा सशृि िहवर्िृवसवरखी असेल तर यवच ईश्वरवच्यव 

भशक्तसवठी शनष्ट्कवि किा "असांगिस्त्र" म्हटले आह.े  

 

 

व्यवर्हवररक बोध: 

 

र्तािवन ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आह.े प्रश्नवचे शनदवन िवले तर उपवय 

शिळिवरच. पि असे होत नवही!्र्तःच्यव दःुखवलव, अडचिीलव 

deal करण्यवऐर्जी (्र्तःच ेसिथान करण्यवसवठी) इतरवांर्र शटकव 

करिे हव िवगा आकर्षाक र्वटतो. यविळेु सिवजवत प्रश्नवांनव रवजशकय 

रांग दणे्यवत यतेो. सिवजवतील ह ेकटुसत्य जविनु ्र्तःच्यव 

जीर्नवचे िहत्र् जविवर्े. यवच सांदभवात भगर्तगीतेचे िहत्र् आह.े  



 

र्तािवनवत सखुी जीर्नवचे रह्य हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े 

भगर्तगीतव जीर्नवची ओळख दतेे. ्र्तःच्यव जीर्नवचव सन्सिवन 

करण्यवचव सांदिे दतेे. दःुखवच्यव भयवने शनशककय न होतव दःुखविी 

सविनव(dealing) करण्यवचे ज्ञवन सवांगते.  

 

हचे सत्य जगवतील िहवन तत्र्र्ेत्तव सॉिेशटस यवने "KNOW 

THYSELF" यवद्ववरव सवांशगतले.  

 

 

**** 

(१८-६३)/२ : "यथव इच्छशस तथव कुरु" 

 

"Self-directed "informs you that a self-directed 

person is “under one’s own control, ” and “showing 

initiative and the ability to organize oneself. ”  

 

िनषु्ट्य ्र्तःच्यव ्र्भवर्प्रकृशतनसुवर, दृशिनसुवर ्र्तः शनर्ड 

करतो, शनिाय करतो. शनिाय योग्य आह ेशक अयोग्य हव Tie आलव 



तर र् हव Tie सटुु िकत नवही अिी धवरिव िवली असतव, 

शनशककय होिे र् त्यवचे सिथान ज्ञवनी सिजनु करिे ही िनुष्ट्यवची 

Escape अर््थव असते.  

 

अजुानवने हीच Escape भशूिकव घेतली. सखुदःुख अनभुर् 

असतो. िब्दवने िनोरांजन होते. नकवरवत्िक भवष्ट्य करुन िनषु्ट्य 

िनोरांजन करुन घेतो. िनषु्ट्य जरी आपल्यव अज्ञवनी अर््थेलव 

ज्ञवनी दिाशर्तो, तरी त्यवलव Wrong म्हटले तर त्यवचव Ego 

दखुवर्तो. ही प्रकृशत असते. प्रकृशत अिीच कवयारत असते र् 

्र्ितवांधतेिळेु सांर्वद होत नवही.  

 

अज्ञवनवच्यव गटवरवतनु िनषु्ट्य कवां शनघत नवही यवचव बोध यथेे होतो. 

सॉिेशटस म्हितो, "िलव कवांहीच िवहीत नवही ह ेिविे ज्ञवन आह.े 

"अज्ञवन कबलु िवले तर ज्ञवनवचे द्ववर उघडे होते.  

 

"If you think you can win, You can ह ेउत्तर असते. तर If 

you think you can't यवचे उत्तर You are right असत.े 

"अिव श्थतीत उद्वेग होिवर नवही अिव भवष्ट्यवत Motivator/गरुु 

लव अज्ञवन दिार्वर्े लवगते. श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, "तझु्यवसवरख्यव 

श्रेष्ठवांनव" िनोदबुालतव अिोभशनय आह.े  



 

अजुान अज्ञवन कबलु करतो. र् प्रश्न करतो, ज्यव कवयवात िविव 

कवांहीच लवभ नवही, ज्यवत धिा शक अधिा बोध होत नवही, असे 

दःुखदवयी कवया िी कवां करवरे्? 

 

सखुदःुख र्तािवनवतील अनभुर् आह.े अजुानवचे भवष्ट्य िवशब्दक 

िनोरांजन असते. (हव प्रकृशततील अहांकवरवचव आश्रय असतो. 

)सिवधवनवचव, िवांतीचव, सखुवचव अनभुर् नसतो. हवच सखुवचव 

अनभुर् होण्यवसवठी र्तािवनवत ज्ञवनवचव आश्रय करिे र् उपवसनव 

करुन दःुखवन्सत(योग) श्थशत अनभुर्िे यवचे भगर्तगीतव ज्ञवन दतेे. 

कवयवाद्ववरे नैष्ट्किाशसशद्ध, योग अनभुर्िे, यवचे िवस्त्र सवांगत.े  

 

न किािवि ्अनवरांभवन ्नैष्ट्कम्यां परुुर्षो अश्नतुे।(३-४) 

 

अथवात किा टवळल्यवने नैष्ट्किाशसशद्धचव अनभुर् होत नवही.  

 

्र्धिवाचरि यवांत शनयतकवयवालव ्र्धिवाचे शिक्कविोताब करुन 

्र्तःचव िवगा बनशर्िे र् (िवश्वत ईश्वरवलव)सिपाि र्शृत्तने कवया 

करिे अशभप्रेत आह.े शकां र्व 



बशुद्धयोग (ईश्वर) आश्रय करुन कवयवाचव दृढशनिय करिे र् 

योगवसवठी (शनष्ट्कवि) कवया करिे .  

यवद्ववरे र्तािवनवत कवयवाद्ववरे उपवसनेचे िवस्त्र भगर्तगीतव ्पि 

करते.  

 

ज्ञवन सवांशगतल्यवर्र श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, तलुव जे योग्य र्वटते, ते 

करण्यवस त ु्र्तांत् आह.े  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

 

भगर्तगीतव ्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन दतेे. येथे दरुवग्रह नवही. शनिायिितेचे 

ज्ञवन आह.े हचे भगर्तगीतेच ेसौंदया आहे.  

 

“We are the creative force of our life, and through 

our own decisions rather than our conditions, if we 

carefully learn to do certain things, we can 

accomplish those goals. ”  

—Stephen Covey 

****** 

 



 

(१८-६३)/३: 

"शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु" 

 

जीर्नवच्यव लढवईतनु 'िी यदु्ध करिवर नवही' ही भशूिकव घेर्नु 

अजुान withdraw होतो. शर्श्ववतील ्र्वथा-परिवथा, धिा-अधिा, 

चवांगले-र्वईट यव सांदभवात अजुानवलव आपि सर्ा ्र्वशथा, लोभी 

आहोत ही िांकव येते. सिोर उभे ठवकलेल्यवांनव यवतील अधिा, 

पवप शदसत नवही. पि आपि िहविे आहोत नव!आपि यव 

पवपवपवसनु शनर्तृ्त व्हवर्े यवतच िहविपि आह.े  

 

कथां न जे्ञयां अ्िवशभः पवपवद ्अ्िवन ्शनर्शतातिु ्।(१-३८) 

 

चवांगलेपिव जर यव शर्श्ववच्यव पटलवर्रुन शनर्तृ्त (Withdraw) 

िवलव तर ते जगतशहतवय तर नसतेच पि ्र्शहतवय नसते. जगवत 

परिवथा, चवांगलेपिव, धिा यव सांदभवात "्र्वथा vs ्र्शर्कवस 

"यवांतच िनषु्ट्यवचव गोंधळ होतो.  

 



१९ व्यव ितकवत सॅम्यअुल ्िवईल यव ्कवॅॅशटि लेखकवचे 

"SELFHELP" ह ेपु् तक जगभर गवजले. यरुोपवत बवयबलनांतर 

यवच पु् तकवलव िहत्र्वचे ्थवन शिळवले. जपवनने ्र्भवर्षेत 

भवर्षवांतरीत करुन यवचव व्यर््थवपनवत उपयोग करुन घेतलव. 

(Kaizen म्हिजे चवांगली सांर्य करिे). ह ेपु् तक ्र्शहतवसवठी, 

जगतशहतवसवठी चवांगल्यव सांर्यीशर्र्षयी भवष्ट्य करते.  

 

जीर्नशर्कवसवत व्यर्हवर र् ्र्शर्कवस ह ेदोन भवग असतवत. 

व्यर्हवरवत कताव्य असते, तर ्र्शर्कवस ्र्तःप्रशत दवशयत्र् 

असते. भगर्तगीतव यव ्र्शर्कवसवशर्र्षयीच भवष्ट्य करीत आह.े 

धिायदु्ध ठरिे हव व्यर्हवरवचव भवग होतव. पि प्रत्यि कृती 

करण्यवची रे्ळ आली असतव अजुान withdraw होतो, ्र्तःलव 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. येथेच 

व्यर्हवर(कवय शिळेल?)vs ्र्शर्कवस(दवशयत्र्) यवर्र भवष्ट्य होते.  

 

One reason why it has become harder to promote 

the beneficial side of emotions such as anger is that 

the moral vocabulary of good and bad has been 

replaced by the self-help lexicon of positive and 

negative thinking.  



 Julian Baggini 

 

अजुान ज्यव धिवाचव आधवर घेर्नु योग्य-अयोग्य ठरशर्तोंॅां, त्यवच 

धिवाची ियवादव भगर्तगीतव दिार्नु दतेे. र् धिा-अधिा हव Tie 

सोडशर्ण्यवसवठी ्र्धिवाचरि हव पयवाय(Tiebreaker) सवांगत.े 

अथवात द्वांद्ववर्र िवत करते .  

व्यर्हवरवत सकवि कवया असते, म्हिनु सांिय, द्वांद्व असतो तर 

्र्शर्कवसवत आत्िशर्श्ववस असतो. अथवात ्र्धिवाचरि कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त असते. यविळेु कवया शनषे्ठने घडते.  

 

It is not eminent talent that is required to ensure 

success in any pursuit, so much as purpose - not 

merely the power to achieve, but the will to labour 

energetically and perseveringly.  

Samuel Smile 

 

सिवजवत यि्र्ी लोकवांबद्दल बोलतवांनव पैसव(पैसव आह ेम्हिनु 

यि शिळवले!), Talent शकां र्व पर्पर सहकवयवाचे पवठबळ अिव 

factorचव उल्लेख होतो. पि ्र्शर्कवसवसवठी जीर्निलु्यवांचे 

िहत्र् जवििे, त्यवची सांर्य करिे हचे ्र्शर्कवसवलव अपेशित 



असते. भगर्तगीतव ्र्शर्कवस यव सांदभवातच जीर्निवगवातील 

िनोर्ि(्र्तःचव ित्)ु शक आत्िर्ि( ्र्तःचव बांध)ु ! अर््थव 

यवांतील भदे ्पि करते.  

 

*र्चन पवळिवर् यवर्र जग शर्श्ववस ठेर्ते.  

*्र्वर्लांबनविळेु शनिायअशधकवर शिळतो (Beggars are not 

choosers) 

म्हिनुच "प्रयत्न करिवर् यवांची हवर होत नवही" असे आपि ऐकत 

असतो.  

 

जगवत फुकट सल्लव दिेवरे बहु शिळतील, पि "्र्शर्कवस" 

सांदभवात िनषु्ट्यवलव शनिायअशधकवर असतो. ्र्वतांत्र्यवचे त ेसवधन 

आह.े भगर्तगीतव िनषु्ट्यवच्यव यवच अशधकवरवचव सन्सिवन करीत 

आह.े (किाण्येर् अशधकवरः ते)यवचिळेु जीर्निवगवात कवयवाचव 

शनिय होतो.  

 

चवांगलव िनषु्ट्यही शनशककय िवलव तरी िी योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो र् अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. हचे 

Delusion असते. हव knwledge trap असतो. ्र्शर्कवस यव 

सांदभवात ज्ञवन सांियिशुक्तसवठी असते, ज्यविळेु कवयाशनिय होतो.  



 

अजुानवलव जीर्न र् िवगवाचे िहत्र् सवांशगतले. जीर्निवगवात 

आत्िोन्सनती(्र्शर्कवस) यवचे िहत्र् सवांशगतले. "अितृत्र्वय 

कल्पते"(२-१५) हव शर्कवसवचव रवजिवगा असतो, यव िवगवार्र 

शनष्ट्कवि कवया(फल ईश्वरसिपाि) सवध्य होते. ्र्भवर्शनयतकवया 

जगतशहतवच्यव िहत्र्वच्यव कवयवासवठी उपयोगवत यवर्े यवसवठी 

अजुानवलव ही सांशध चवलनु आलेली असते. अथवात ्र्शर्कवसवची 

ही सांशध असते. (आत्िनो िोिवथा जगतशहतवय च). यवप्रिविे 

्र्शर्कवसवचे ज्ञवन सवांगनु िेर्टी म्हटले,  

 

इशत ते ज्ञवनां आख्यवतां गहु्वत ्गहु्तरां ियव। 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छसे तथव कुरु।।(१८-६३) 

 

 ****** 

 

 

(१८-६३)/४ : 

"किाण्येर्वशधकवर्ते -(ते)-यथव इच्छशस तथव कुरु" 

(Right to Choice) 



 

शनर्ड र् शनिाय ह ेदोन रे्गळे िब्द आहते. जेंव्हव अनेक पयवाय 

उपलब्ध असतवत, तेंव्हव योग्य शनर्ड करण्यवची जबवबदवरी येते. 

ही जबवबदवरी योग्य ररतीने पवर पडवर्ी यवसवठी Choice 

Architecture यव िब्दवची योजनव नोबेलशर्जेतव प्रवां ररचडा थॅलर 

यवांनी केली. अथािवस्त्रवलव िवनसिवस्त्रवची जोड दिेे आर्श्यक 

आह,े हे त्यवांनी "Improving Decesions about Health, 

Wealth &Happiness यव पु् तकवतनु व्यक्त केले.  

िनषु्ट्यवलव ग्रवहक यव भशूिकेतनु शनर्ड करवयची असते, तर 

शर्िेतव, सां्थव यवांनव आपले उशद्दि सवध्य करतवांनव ग्रवहकवचे 

शनर्ड्र्वतांत्र्य लिवत घेर्नु ग्रवहकवचे र् सिवजवचे हीत सवध्य 

व्हवरे् ही पवश्वाभशूि Choice Architecture यविवगे आह.े  

िनषु्ट्यवचव आध्यवशत्िक शर्कवस िवनशसक िशक्तिी सांबांशधत आह.े 

जीर्नशर्कवस यव सांदभवात िनषु्ट्य िवनशसक िशक्तशर्र्षयी बेशफशकर 

असतो. यविळेु अनशभज्ञ असतो. यवचवच पररिवि िोध, भय, 

शचांतव यव नकवरवत्िक भवर्नेलव (Negative emotion) आश्रय 

शिळतो. र् बशुद्धचे हरि होते. यवच रोगवशर्र्षयी भगर्तगीतव सवर्ध 

करते.  

िोधवत ्भर्शत सांिोहः सांिोहवत ््िशृत शर्भ्रिः। 

्िशृतभांिवत ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।।(२-६३) 



 

सखुदःुख िवनशसक िशक्तच्यव शर्कवसवत िहत्र्वचव दरु्व सवधते यव 

सांदभवात ते सवधन ठरते. िवगवात दःुख आले असतव कवय श्थशत 

होते ह ेकुरुिेत्वर्रील अजुानवची िवनशसकतव र् त्यवचव 

प्रज्ञवर्वद(सिथानवथा भवष्ट्य) यवचे दिान होते.  

अजुानवचे ्र्वतांत्र्य (शनिायअशधकवर, शनर्डअशधकवर) अबवशधत 

ठेर्नु त्यवचव ्र्तःचव िवनशसक( आध्यवशत्िक) शर्कवस सवध्य 

व्हवर्व, जगतहीत सवध्य व्हवर्े यवसवठी धिवाचे प्रयोजन ही 

सांकल्पनव भगर्तगीतव सिजवर्नु दतेे. सशृि अध्यि यव नवत्यवने 

श्रीकृष्ट्ि Choice Architect ठरतवत. ज्यवांनी अजुानवलव योग्य 

शनर्ड करण्यवसवठी शनर्डिवस्त्र (Choice Architecture ) 

सिजवर्नु सवांशगतले.  

आपलव यदु्धवचव शनिाय आपल्यव कुटुांब पररजनवांसवठी दःुखदवयी 

आह ेहव शर्चवर अजुानवलव दःुखी करतो.  

यविळेु यदु्ध करवर्े शक टवळवरे् यवांत शनर्ड करण्यवची त्यवचेर्र 

जबवबदवरी येते. ही जबवबदवरी टवळुन यदु्ध करिे त्यवचेसवठी अधिा 

आह ेअसे घोर्षीत करतो.  

 

िनषु्ट्य कवया करतो. ्र्तःचे हीत सवध्य करतवांनव त्यवचे कवया 

सिहुहीत(-कुटुांबहीत, सिवजहीत, दिेहीत, जगतहीत) यवांनव 



प्रभवशर्त करीत असते. प्रत्यके टप्प्यविी िनषु्ट्यवचव ्र्तःचव 

शर्कवस (भौशतक, िवनशसक)शनगशडत असतो. म्हिनु 

शनिायअशधकवर असतो, शनर्ड्र्वतांत्र्य असते. सिहुवत जगतहीत 

िेर्टचव टप्पव असतो. यव टप्प्यविी ईश्वर(सशृिचव अध्यि) यवचे 

नवते िवन्सय केले तर धिा र् िनषु्ट्यवचव िवनशसक (आध्यवशत्िक) 

शर्कवस यवच टप्प्यविी सांबांशधत असतो. म्हिनु जीर्नशर्कवसवत 

धिा यव सांदभवात "्र्धिा" यव जीर्निलु्यवचे िहत्र् 

Tiebreaker(द्वांद्विकु्त) यव अथवाने ्पि करते.  

यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतव (कवयवाचव)शनिायअशधकवर र् 

शनर्डअशधकवर यव सांदभवात ्पि आपले ित दते आह.े  

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

र् िेर्टी म्हटले,  

"यथव इच्छशस तथव कुरु"(१८-६३) 

"The Hebrew word, timshel—‘Thou mayest’— that 

gives a choice. It might be the most important word 

in the world. That says the way is open. " 

****** 

  



 (१८-६४) 

*********************** 

सर्ागहु्तिां भयूः ििृ ुिे परां र्चः । 

इिोअशस िे दृढि ्इशत ततो र्िवशि ते शहति।् 

************************* 

 

(१८-६४)१ : 

" सर्ागहु्तिां भयूः ििृ ुिे परिां र्चः" 

(जीर्नशर्कवसवचे रह्य) 

 

जीर्नशर्कवसवचे सांदभवात  

*Automatic(प्रकृशतचे Automation)vs (कवयवाचे) 

Intention,  

*Controllable(शनयांत्ि होर् ुिकते) vs 

Uncontrollable(उदव. ितृ्य)ु,  

*Choice(उदव. कवयवाचव अशधकवर)vs No choice (उदव. 

किाफल result) 

 

यवप्रिविे भगर्दगीतव Awareness दतेे.  



 

*Automatic(प्रकृशतचे Automation) vs. (कवयवाचे) 

Intention,  

 

प्रकृशतचे Automation:(automatic action र् intentional 

action) हव िवनसिवशस्त्रय अभ्यवसवचव शर्र्षय आहे.  

 

िनषु्ट्यजीर्नवांत शनिाय घेिे र् िवगा चवलिे यवांतील शनिाय घेिे ही 

Intentional शियव असते. ही शियव घडली नवही तर जे घडते 

त्यवचव श्र्कवर करवर्वच लवगतो. र् िनषु्ट्य सखुदःुख अनभुर्तो.  

 

अजुानवलव कवयवात दःुख आढळते. तो कवया टवळतो. र् सिथान 

करतो. ही (Behavior)र्वगिकू Automatic शियव असते. 

अजुानवचे सिथान दःुखिशुक्तसवठी असते. ही शियव त्यवचे 

Attitude दिार्ते. यवांत कवयवाच्यव Intention चव आढवर्व घेतो.  

 

िलव सखुवसवठी कवांशहही नको. रवज्य(ऐश्वया, पैसव)नको म्हिनु 

कवयवाची(शर्कवस)गरज नवही अिी अजुानवची भशूिकव असते. पि 

दःुखी अर््थव शर्कवसवची गरज दिाशर्ते. यवच िवगवाचे अजुानवलव 

अज्ञवन असते, तरी (अहांकवरविळेु) ्र्तःलव ज्ञवनी ठरशर्तो. कवांही 



नकोच तर अिव घोर कवयवाच ेप्रयोजन व्यथा आह.े उलट पवप 

होईल ह ेशसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन सवांगतो.  

 

जीर्नवत सखुवसवठी िनषु्ट्य कवयारत असतो, पि यव प्रर्वसवत 

दःुखी िवलव असतव प्रज्ञवर्वद(आपली भशूिकव ज्ञवनी आह ेअसव 

अट्टहवस) बोलत असतो. त्यवचे र्वगिकुीत तलुनव, शटकव, 

नकवरवत्िकतव, द्वेर्ष, ित्सर यवचव सिवर्ेि असतो. ज्ञवनवच्यव 

अभवर्विळेु सविवन्सयतः असेच िनषु्ट्यवचे Automation होते. 

यवच ज्ञवनवच्यव अभवर्विळेु िहवभवरतवत कुरुिेत्वर्र अजुान कवया 

टवळतो.  

 

(यदु्ध)कवया टवळिे अजुानवचे automation असते. कवयवाचव 

पररिवि िोक आह ेम्हिनु तो कवयवाच्यव Intention िध्य ेसांिय 

व्यक्त करतो. र् यवर्र भवष्ट्य करतो. आिच ेIntention लोभ 

आह!े 

 

 िनषु्ट्य्र्भवर्वचे हचे automation आह.े िनषु्ट्यवच्यव सखु, 

शर्कवस यवशर्र्षयवच्यव सांकल्पनव जिव असतवत, तसे ह े

automation बनत असते. यवच Automationिळेु िनषु्ट्य दःुख, 



शचांतव करीत असतो, तरी जसव जगतो, हवच िविव शर्कवसिवगा 

आह,े असव त्यवचव सिज असतो.  

 

प्रत्यिवत यवििी (त्यवलव करवर्यवच्यव कवयवाच्यव) Intention 

िधील सांिय कबलु केल्यवर्र अजुान िेर्टी प्रश्न करतो, प्र्ततु 

कवयवाचव पररिवि दरे्वचे रवज्यही असलव तरी िोक नि कसव 

होईल हव प्रश्न िलव भेडसवर्त आह.े येथे िोकिशुक्त त्यवची गरज 

ठरते.  

 

जीर्नप्रर्वसवतनु िनषु्ट्य सखुदःुख अनभुर्तो. सखुवच्यव शदिेनेच 

आपलव प्रर्वस र्ळर्ीत असतो. आपलव प्रर्वस दःुखिशुक्तच्यव 

शदिेने र्ळशर्ण्यवच्यव हतेनेुच अजुानवने यदु्ध न करण्यवचे ठरशर्ले. 

आपली भशूिकव ज्ञवनी आह ेअसे दिार्तो. ज्ञवनवशर्र्षयी होिवरव 

असव गैरसिज दरु करण्यवसवठी भगर्दगीतव जगवसिोर आली.  

 

सखुवसवठी िनषु्ट्य कवया करतो. योगिेि, भोगैश्वया, परिवथा यवसवठी 

कवया अजुान जवितो पि िोकिशुक्तसवठी कवया जवित नवही. 

Acceptance of reality ह ेशर्कवसवचे प्रथि पवऊल आह.े 

अजुान दःुखवची िवनशसक श्थशत, अज्ञवन श्र्कवर करतो र् 

शर्कवसिवगवाचे ज्ञवन ग्रहि करतो.  



 

*Controllable(शनयांत्ि होर् ुिकते) vs 

Uncontrollable(उदव. ितृ्य)ु,  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

ईश्वरः सर्ाभतूवनवां हृद्दिेे अजुान शतष्ठशत। 

भ्रवियन सर्ाभतूवशन यांत्वरुढवशन िवययव।। 

 

हृदयवतील ईश्वर - परिेश्वर, िहशे्वर 

 आत्िव - परि ्आत्िव 

 परुुर्ष - परुुर्षोत्ति ् 

 

नकवरवत्िक शर्चवरवचे कवरि िनवची दःुखी, दबुळी अर््थव 

असते. म्हिनु सकवरवत्िक शर्चवरवसवठी शनत्य ईश्वरशचांतन ह े

replacement असते र् हचे शर्भशूतयोगवतनु ्पि होते. (यवांत 

सशृि सांचवलनवतील सिदृ्ध, उजवायकु्त शर्भशूतचे शचांतन आह)े.  

 

 बशुद्धची Stable अर््थव प्रवि होण्यवसवठी कवयवाद्ववरे भशक्त किी 

करवयची यवची कलव र् िवस्त्र सवांगतवत.  



 

*Choice(उदव. कवयवाचव अशधकवर)vs No choice (उदव. 

किाफल result) 

 

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।(२-५०) 

 

अथवात कवया करण्यवसवठी ्र्तःचव शनिाय अशधकवर जवििे. र् 

कवयवाद्ववरे योग(दःुखवन्सत) हचे कौिल्य सवध्य करिे.  

 

The basic intention of life is to connect with God. यव 

रह्यवचव उलगडव होतो. (ईश्वर)ज्ञवनवने Intention िधील सांिय 

नि करिे र् कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त करिे, यवद्ववरे िोकिशुक्त(योगः 

किास ुकौिलि ्)चे रह्य सवांशगतले. यवचसवठी ज्ञवन र् ईश्वर यवचव 

सांबांध भगर्दगीतेत ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह ्पि केलेलव आह.े म्हिनु 

िेर्टी शनर्ड शदली, Automation प्रिविे जगत रवहिे शकां र्व 

ईश्वरवचव आश्रय करुन ईश्वरभशक्तसवठी ( Intentionaly)कवया 

करिे.  

 



सर्ागहु्तिां भयूः ििृ ुिे परिां र्चः।(१८-६४) 

िन्सिनव भर् िद ्यवजी िवां नि्कुरु।(१८-६५) 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।(१८-६६) 

 

********** 

 

(१८-६४)/२: 

"इिोअशस िे दृढि ्इशत ततो र्िवशि ते शहति"् 

 

भवष्ट्य Communicationचे िहत्र्वचे िवध्यि असते. कुिी 

सकवरवत्िक भवष्ट्य बोलनु Motivate करतवत तर कुिी 

नकवरवत्िक भवष्ट्य बोलनु Demotivate करतवत, जे पवय ओढिे 

यव सांदभवात ओळखले जवते. यव पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीतेतील 

सांर्वदकौिल्य जविनु घेिे िहत्र्वचे आह.े  

'िी तझु्यव भल्यवसवठी सवांगत आह'े, असे भवष्ट्य सिवजवत ऐकत 

असतो. लोकवचे भले होईल असे भवष्ट्य शर्द्ववन बोलत असतवत 

तर लोक ऐकतच नवही अिी व्यथवही शर्द्ववन बोलनु दवखर्तवत. 

भवष्ट्यकवरवलव जो उपवय सवांगवयचव असतो, तो ग्रहि करण्यवची 

श्रोत्यवची िवनशसकतव हर्ी. 'िी तझु्यव भल्यवसवठी सवांगतो', यवच 



सांदभवात प्रथि रविवयिवतील िनथरव-कैकयी सांर्वद जविनु घेिे 

िहत्र्वचे आह.े कैकयीने दोन र्र Cash करवर्े र् िहवरविीपद 

्र्तःकडे घ्यवर्े हव िनथरेसिोरील Task होतव.  

यव Task िध्ये कैकयीलव श्रोतव करिे ह ेप्रथि पवउल होते. 

रवज्यवशभरे्षकवच्यव आनांदवचे ििी िनथरव कशि चेहरव करुन फवटके 

र्स्त्र घवलनु कैकयीचे लि ्र्तःकडे रे्धते. कैकयी शतच्यव 

दःुखवचे कवरि शर्चवरते. िवझ्यव दःुखवने नव्ह ेतर तझु्यव दःुखवने िी 

दःुखी िवले अिी ्पितव िनथरव दतेे. यव सांर्वदवतनु 'तझु्यव 

शर्रोधवतील िहवरवजवचे कवर्थवन ' असे ऐकल्यवर्र कैकयीचव 

रवग अनवर्र होतो.  

यविळेु दसुरे पवउल असते, कैकयीची िवनशसकतव 

दबुळी(भयशभत) करिे. िनथरव ििव िवगते. र् आपलव कोितवही 

्र्वथा नवही ह े्पि करुन ्र्तःच्यव ददुरै्ी जीर्नवचे र्व्तर् 

सवांगते. िनथरेलव फक्त कैकयीची शचांतव आह ेअसव कैकयीलव 

शर्श्ववस होतो. तेंव्हव तझु्यव िनवत हव शर्चवर कसव आलव अिी 

शर्चवरिव करते. तेंव्हव श्रीरविवचव रवज्यवशभरे्षक असतवांनव भरतवलव 

िविवकडे पवठशर्िे यव कटवची सतु्धवर कौिल्यव आह े. सवर्त् 

सांबांधवतील कटुत्र् शसद्ध करण्यवसवठी िेकडो कहवन्सयव सवांगते. 

कैकयीचे हृदय बांद पडिवर यव भयवने कहवन्सयव बांद करते. अथवात 

िवनशसकतव बदल यव सांदभवात कैकयीचव बशुद्धभ्रि पिुापि ेिवलेलव 

असतो.  



आतव िेर्टचे पवउल असते कैकयीने कवय करवरे् ह ेशनिटुपिे 

िवन्सय करिे. िनथरव म्हिते, शचांतव करु नको, ज्योशतष्ट्य म्हितवत 

तचु िहवरविी रवहिवर!उपवय आह,े ऐकलव तरच सवांगनु उपयोग 

आह.े यवर्र कैकयी म्हिते, त ुशर्शहरीत उडी िवर म्हिशिल तरी 

िी िवरेल कवरि तझु्यवशिर्वय िलव कुिवर्रही शर्श्ववस नवही. ज्यव 

िवनशसकतेची, ििवची िनथरव र्वट पहवत होती. ती र्ेळ आली. 

अथवात बीजपेरिी यवच िवनशसकतेत होते. येथे बशुद्धभ्रि करुन 

बीजपेरिी होते.  

 भगर्तगीतेतील शर्र्षय कोित्यवच बीजपेरिीचव नवही, तर 

बशुद्धभ्रि िवलेल्यव अजुानवलव बशुद्धयकु्त (Higher 

consciousness) अर््थेत आििे(Lower िवनशसकतव 

Higher िध्ये बदलशर्िे) हव श्रीकृष्ट्िवच्यव सिोरील Task 

असतो. िनथरेने सखुी कैकेयीलव दःुखी केले, तर श्रीकृष्ट्िवने 

दःुखी अजुानवलव दःुखवचव सविनव करण्यवचे ज्ञवन सवांशगतले. "प्रेि" 

यव सांदभवात दःुखी करिे र् Motivate करिे यवांत फरक आह.े  

 

If you judge people, you have no time to love them. 

’The more you judge, the less you love. ' 

— Honor de Balzac 

र्व्तर् vs Judgement 



अजुानवलव दःुख टवळण्यवसवठी यदु्ध टवळवयचे होते. र् यदु्ध करिे 

पवप आह ेअसे Judgement करतो. यव Judgementचव आधवर 

धिा आह ेअसे ्पि करतो. श्रीकृष्ट्िवने आधीच दःुखी असलेल्यव 

दःुखी केले नवही तर तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठवलव अिव प्रसांगी िोह, 

दबुालतव अिोभशनय आह ेअसे भवष्ट्य करतवत . " श्रेष्ठ" चे शनशित 

Standardअसते. अथवात श्रीकृष्ट्िवच्यव Judgementचव आधवर 

श्रेष्ठवांची िवनशसकतव असते. ज्ञवन vs अज्ञवन हव शर्र्षय चचेलव 

येतो.  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

 

अजुान र्व्तर् (अज्ञवन)श्र्कवरतो र् त्यवच्यवच प्रश्नवनसुवर 

उत्तरवद्ववरे ज्ञवन सवांगण्यवत यतेे. ज्ञवन सवांशगतल्यवनांतर शनिाय तलुव 

घ्यवयचव आह े. येथे अजुानवचे ्र्वतांत्र्य अबवशधत आह.े  

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

 

िनषु्ट्य अिवश्वतविी जोडलेलव असतो. पि यवच अिवश्वतवच्यव 

िवध्यिवतनु िवश्वत ईश्वरविी जोडण्यवची कलव भगर्तगीतव सवांगते. 

येथे Theory सांपते. र् अगदी िेर्टच्यव टप्प्यवत भगर्तगीतव येते. 

(What others to do) जो श्रीकृष्ट्िवचव िहत्र्वचव Task होतव. 

िवश्वत ईश्वरविी जोडिे ज्यविळेु (बशुद्धभ्रिवस कवरि ठरलेली) 



िवनशसकतव बदल शनशित होईल (Higher consciousness) . 

र् कोित्यवही सांदहेवलव जवगव शिळिवर नवही. (गतसांदहेः) 

कुिी धिवाचव आधवर घेर्नु आपले शर्चवर लवदतवत. भगर्तगीतव 

शर्चवर लवदत नवही. उलट धिवातील एखवद्यव शर्चवरवने बशुद्धत 

शनिवाि िवलेलव सांिय शिटशर्ण्यवसवठी गहु् ज्ञवन सवांगते.  

इिोअशस िे दृढि ्इशत ततो र्िवशि ते शहति।्(१८-६४) 

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यः िोक्ष्यशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

अजुानवचे श्रीकृष्ट्िविी दृढ नवते असले तरी यवच िवध्यिवतनु 

िवश्वतवलव जोडण्यवची त्यवलव सांशध होती. म्हिनु म्हटले, िी 

तझु्यव भल्यवसवठी सत्य सवांगतो. सिपािभवर् धवरि होण्यवसवठी हव 

िहत्र्वचव सांदिे होतव. अथवात ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवर् यवसवठीच 

हव सांदिे आह.े ज्यवद्ववरे जीर्नवत िवश्वत ईश्वरवची भशूिकव र् त्यवचे 

(िवनशसकतव बदल होण्यवसवठी) िहत्र् कळते.  

"Practicing psychiatry without faith in God is like 

meeting a hungry man and giving him a toothpick. 

"-Unknown 

**** 

(१८-६४)/२: 



"इिोअशस िे दृढि ्इशत ततो र्क्ष्यवशि ते शहति ्" 

Part II 

(Knowledge Trap vs Wisdom: 

बांधन vs िोि) 

आपि आदिा जवितो असे सिजनु लोक इतरवांच्यव आदिवालव, 

Valuesलव Challange करतवत, शटकव करतवत. अथवात कुिी 

कवय करवर्े र् करु नये असे भवष्ट्य सिवजवत चवलत असते.  

जीर्नवच्यव िवगवार्र चवलत असतवांनव त ुचकुीच्यव िवगवाने जवत 

आह,े असे कैकयीच्यव िनवत सांिय पेरलव र् िनथरेने जो िवगा 

सवांशगतलव तो िवगा कैकयीने िकुवट्यवने श्र्कवरलव. यवच सांदभवात 

रविवयिवत "िी तझु्यव शहतवच ेसवांगत आह"ेअसे भवष्ट्य िनथरेने 

कैकयीसवठी केले.  

"िी तझु्यव भल्यवसवठी सवांगत आह"े हचे भवष्ट्य श्रीकृष्ट्ि 

अजुानवसवठी शर्शर्ध verses िधनु करतवत.  

यते्तअहां प्रीयिविवय र्क्ष्यवशि शहतकवम्ययव।(१०-१) 

इिोअशस िे दृढि ्इशत ततो र्क्ष्यवशि ते शहति ्।(१८-६४) 

 



जीर्न म्हिजे जीर्नयवत्व आह.े यवत ्र्तःचव िवगा चवलत 

असतो. ्र्तःच्यव िवगवातील कवया यव सांदभवात (सिहुवत) ्र्धिा, 

व्यशक्तगत शनिायअशधकवर ही सवधने असतवत.  

 

जीर्नवच्यव यवच िवगवार्र चवलत असतवांनव अजुान म्हितो, यदु्ध न 

करिे हव िविव ्र्धिा आह.े हव आदिवाचव Trap असतो. र् 

योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. हव Knowledge trap 

असतो.  

"Man is the only kind of varmint sets his own trap, 

baits it, then steps in it. " 

John Steinbeck 

चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव जीर्निवगवात सांिय येतो, तेंव्हव तो 

आदिवाच्यव Trap िध्ये सवपडतो.  

सदृिां चेिते ्र््यव: प्रकृते ज्ञवनर्वनअशप।(३-३३) 

तयोः न र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।(३-३४) 

 

िनषु्ट्य जीर्नयवते्त trap िध्ये सवपडतो, तेंव्हव हव trap िवगवातील 

Barrier ठरतो. यव Trap िधनु िनषु्ट्यवलव ्र्तःच बवहरे पडवरे् 

लवगते. अथवात ्र्तांत् (Trapfree) ्र्तःच व्हवर्े लवगत.े हचे 

ज्ञवन भगर्तगीतव दतेे.  



*्र्धिा barrier नसनु Tiebreaker असतो.  

*चवांगलेपिव िनषु्ट्यवची िशक्त असते. पि यवच चवांगलेपिविळेु 

अजुान थबकतो, (चवांगलेपिवच्यव) trapिध्ये सवपडतो. यव trap 

िधनु िशुक्तसवठी ईश्वरज्ञवन सहवय्यक ठरते. चवांगलेपिव(सत) र् 

ईश्वरज्ञवन यवांचे नवते भगर्तगीतव ्पि करते. र् ईश्वर िनषु्ट्यवचव 

हीतशचांतक आह.े तो सवहस र्वढर्तो. िशक्त र्वढर्तो. ह े्पि 

होते.  

सिोअहां सर्ाभतुेर्ष ुन िे दे्वष्ट्यो न अश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवि ्भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।।(९-३०) 

*आदिवाच्यव Trap िध्ये सवपडल्यविळेु चवांगलव िनषु्ट्य िवगवात 

सांियी होतो, र् शनशककयतव श्र्कवरतो. तेंव्हव त्यवलव 

आत्िशर्श्ववसवची गरज असते. हवच आत्िशर्श्ववस श्रीकृष्ट्ि दतेवत. 

आदिा, goodness यव सांदभवात पिुा शर्श्ववस दतेवत.  

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यः िोक्ष्यशयष्ट्यवशि िव िचुः।(१८-६६) 

"The greatest trap in our life is not success, 

popularity or power, but self-rejection. " 

Henri Nouwen 

 ****** 

  



(१८-६६) 

*********************** 

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।। 

************************* 

 

(१८. ६६)/१ : 

"सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज" 

 (Belief system vs Self confidence) 

 

र्तािवन िनषु्ट्यवचे जीर्न घडशर्त असते. र्तािवनवत िनषु्ट्यवची 

सजगतव(State of mind) किी आह ेही पररिव केर्ळ 

अशटतटीच्यव प्रसांगी होत असते. पविी र्रुन ्र्च्छ शदसले तरी 

खडव टवकल्यवस गवळ असेल तर र्र येतोच.  

 

अजुान अशटतटीच्यव प्रसांगी(यदु्धवचव प्रसांग!) गोंधळतो, अिवांत 

होतो. त्यवचे गवत् शिशथल होतवत. यथेे प्रत्यिवत शियव घडलेली 

नसते, घडवयची असते र् घडशर्िवरव आपि ्र्तः आह ेह े

सिजनुच अजुान (पररिविभयवने) दःुखी होतो. र् शनशककयतव 



श्र्कवरतो. अिवांत िनवलव िवांत करण्यवसवठी (धिवातील) ज्ञवनवचव 

(Belief system) र्वपर करतो.  

 

येथे प्रश्न उपश्थत होतो, हव गोंधळ धिवािळेु(प्र्थवशपत 

ज्ञवन)शनिवाि िवलव शक अजुानवच्यव व्यशक्तगत 

सखुदःुखविळेु?(misunderstanding!) 

 

प्रत्यिवत अजुानवच्यव बशुद्धतील गोंधळ व्यशक्तगत सखुदःुखविळेु 

असतो. र् प्र्थवशपत ज्ञवन हव गोंधळ दरु करु िकत नवही. यव 

ज्ञवनवचव उपयोग िवत् अिवांत िनवलव िवांत करण्यवसवठी करतो, ह े

Thinking ्पि होते. यविळेुच र्व्तर्वतील प्रश्न, कवयाशनिय हव 

शर्र्षय दलुाशित होतो.  

 

सिवजवत अिवच thinking र् भवष्ट्यवचव अनभुर् होतो. तलुनव 

करुन सिवधवन घेिे, ्र्सिथान र् परशटकव भवष्ट्यवचव सरवास 

उपयोग होतो, अथवात ह े(र्व्तर् न श्र्कवरतव )Judgement 

thinking असते. र्तािवनवत अिवांत िनवलव िवांत करण्यवसवठी, 

िनोरांजनवसवठी अिव thinking चव उपयोग होतो. यविळेु 

नकवरवत्िकतव असते.  



"नरकवतही सौंदया असते, पि िखुा तेथे गेले असतव यवच सत्यवचे 

त्यवांनव अज्ञवन असते. ईश्वरवने हीच शििव त्यवांनव केलेली असते. " 

 

 शनशककय होण्यवचे कवरि कवयवाचव शनिय न होिे असते, यवचे 

कवरि अिवांत िन असते. म्हिनु हव प्रश्न  

"अिवांत िनवलव िवांत करण्यवसवठी प्रज्ञवर्वदी भवष्ट्य(यवांत 

प्र्थवशपत उपलब्ध ज्ञवनवचव उपयोग करि)े vs कवयाशनिय 

होण्यवसवठी ज्ञवन" असव असतो. " 

 

 यव प्रश्नवचे श्रीकृष्ट्ि प्रथि शनरवकरि (प्रज्ञवर्वदवांि भवर्षसे) करतवत 

र् जीर्नवत शर्कवसवसवठी ज्ञवनवची भशूिकव ्पि करतवत. ज्ञवन 

सवांशगतल्यवनांतर िेर्टी िखु्य दोन प्रश्नवने सवांगतव होते.  

१. शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।(१८-६३) 

अथवात शनिाय तलुव घ्यवयचव आह.े  

 

२. कशित ्अज्ञवन सांिोहः प्रनिः ते धनांजय।(१८-७२) 

अथवात र्तािवनवतील सजगतव(- "Are you ready?) 

 



Talent alone won't make you a success. Neither will 

being in the right place at the right time,  

unless you are ready. The most important question 

is: 'Are your ready?'  

 

(Johnny Carson)  

 

प्रकृशत जीर्नवत किा घडशर्त.े प्रकृशतची िळु प्रर्शृत्त(उगि)ईश्वर 

आह,े तोच ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े "ज्ञवन"यव सांदभवात ईश्वरवचव 

आश्रय सांियिकु्त करते.  

 

"भरोसव ह ैखदुवपर, तो र्ही होतव ह ैजो खदुव शलखतव ह।ैखदुपर 

भरोसव ह ैतो खदुव र्ही शलखगेव जो तिु चवहोगे।" 

 

्र्तःर्र शर्श्ववस असेल तरच कवयवाचव शनिय होतो. ्र्तःर्र 

शर्श्ववस येण्यवसवठी ईश्वरिरितव(ज्ञवनवचव आश्रय)आह.े म्हिनु 

श्रद्धव ईश्वरवर्र पि शर्श्ववस ्र्तःर्र असव येथे बोध आहे.  

 



ईश्वरवची ओळख किा सांदभवात अशधयज्ञ (दहेधवर् यवांचे किा र् 

त्यवचव अशधपशत) आलेली आह.े कुिी कवया करण्यवसवठी दरै् 

िब्द र्वपरतवत(दरै्वत जसे असेल तसे होईल!). दरै् सांदभवात हीच 

ओळख "अशधदरै् "आलेली आह.े यवप्रिविे शनष्ट्कवि किवासवठी 

ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव आश्रय असतो. म्हिनु ्र्तःर्र सांपिुा 

शर्श्ववस येण्यवसवठी ज्ञवन आह ेर् यवसवठी म्हटले,  

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

 

******** 

 

 

 

(१८-६६)/२ : " ्र्धिे शनधनां श्रेयः" 

 vs 

 "सर्ाधिवान ्पररत्यज्य" 

 



नीशत आशि जीर्निलु्य यवतील भेद भगर्तगीतव ्पि करते. 

धिवाचव बोध नीशत होतो तर ्र्धिा जीर्निलु्य असते. जीर्निलु्य 

्र्तःच्यव िवगवाचे िलु्य(िहत्र्) शर्कशसत करते. िवगवातील सांिय 

शिटर्ते.  

 

नीशत शनयि, Ethics यव सांदभवात असते. शर्र्षवदयोग यव प्रथि 

अध्यवयवत "धिा" यव सांदभवात भवष्ट्य आह.े पवांडर्वांनव न्सयवय 

शिळण्यवसवठी अखेरचे िस्त्र धिायदु्ध असते. म्हिनु Warfield 

लव धिािेत् सांबोधले. अजुान दःुखी होतो र् ्र्तःचे सिथान 

करतवांनव यदु्ध करिे त्यवचेसवठी पवप आह ेम्हिनु आपली भशूिकव 

धिाशर्रोधी आह ेअसे ्पशिकरि दतेो. िेर्टी यवच धिवाचव 

"नीशत" यव सांदभवात सांजय उल्लेख करतो.  

धरृ्व नीशतः िशतः िि ्(१८-७२) 

 

श्रीकृष्ट्ि अजुानवच्यव भवष्ट्यवलव प्रज्ञवर्वद सांबोधतवत. र् अजुानवच्यव 

Belief system नसुवर असलेल्यव धिवाची दसुरी बवज ु्पि 

करतवत. अजुान सिथान भवष्ट्यवत शकशता, ्र्गाप्रवशि यवचव उल्लेख 

करतो. श्रीकृष्ट्ि म्हितवत, धिवासवठी ्र्धिवाचरि केले नवही तर 

शकशता, ्र्गा दोहोपवसनु र्ांशचत होिील.  

 



अथ चेत ्त्र्ि ्इिां धम्यां सांग्रविां न कररष्ट्यशस। 

ततः ्र्धिां कीशतां च शहत्र्व पवपि ्अर्वप््यशस।।(२-३३) 

 

यवप्रिविे नीशतचे दोन्सही बवजनेु(शनशककयतव र् सशियतव) सिथान 

होते. पि िनषु्ट्यवलव शर्कवसवसवठी त्यवचव िवगा चवलिे िहत्र्वचव 

असतो. नीशततील सांियविळेु शनशककय होतो. म्हिनु िेर्टी 

ईश्वरज्ञवनवने िवगवातील सांिय शिटर्िे यवसवठी 

"सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज "(१८-६६) 

 

असव उल्लखे आलेलव आह.े अथवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त यवलव 

प्रवधवन्सय शदले.  

 

*"्र्तःचव िवगा" यव सांदभवात धिवाचव(कवयवाद्ववरे भशक्त) हते ु्पि 

होतो.  

-शनभाय होिे, दःुखवन्सत(योग) यवसवठी किायोग धिा : 

"्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत ्"(२-४०) 

 

-अनन्सययोग यव सांदभवात(िवश्वत) सखुवसवठी आचरण्यवचव 

(रवज)धिा: 



"प्रत्यि अर्गिां धम्यां ससुखुां कतुां अव्ययि ्।"(९-२) 

 

-गिुवशतत होण्यवचव िवश्वत धिा: 

िवश्वत्य च धिा्य सखु्य एकवशन्सत्य च।(१४-२७) 

 

*"्र्धिा" हव िब्द जीर्निलु्य यव अथवाने ्र्तःची ओळख 

बनशर्ते र् ्र्तःचव िवगा दृढ करण्यवसवठी Tiebreaker ची 

भशूिकव करते.  

 

्र्तःची ओळख: 

"्र्तःची ओळख" यव सांदभवात ्र्धिवाचे जीर्निलु्य यव अथवाने 

िहत्र् जवििे िहत्र्वचे आह.े सिवजवत ्र्भवर्शनयत कवयाच 

िनषु्ट्य करीत असतो. यव सांदभवात "्र्धिा" िळु भवर् असतो 

(Unique). कवया िनषु्ट्यवची Professional ओळख असते. िरु 

धनधुवारी(पवरांगत) अिी अजुानवची ओळख असते. धिायदु्ध 

त्यवच्यव कवयवालव शिळवलेली धिवाची सांधी म्हिनु ्र्धिवाचे 

िहत्र् असते. (Application of State of Art for 

Goodwork).  

 



जे कवया आपि सहज करु िकतो, त्यवलव शर्कशसत करि ेर् 

त्यवचव शर्कवसवसवठी िवगवात उपयोग करिे आर्श्यक असते. जे 

करु िकत नवही, ते दसुर् यवच ेकवया परधिा म्हटले, म्हिनु कठीि 

र्वटते. यव अथवाने भवष्ट्य आह:े 

्र्धिे शनधनां श्रेयः परधिो भयवर्हः।।(३-३५) 

 

* Tiebreaker 

कवयवाव्यशतररक्त सिवजवत श्रषे्ठ -कशनि, श्रीिांत-गरीब, चवांगलव-

र्वईट अिीही ओळख बनत असते. यवच अनरु्षांगवने सिथान- 

शटकव चवलत असते. अजुान चवांगलव असतो(दरै्ी). श्रीकृष्ट्ि "श्रेष्ठ" 

यव सांदभवात म्हितवत, श्रेष्ठ िवगवात दःुखवने शर्चशलत होत नवही. 

म्हिनु चवांगल्यव िनषु्ट्यवने जीर्नशर्कवसवच्यव िहविवगवार्र असिे 

आर्श्यक आह.े  

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ। 

सिदःुखसखुांधीरां स अितृत्र्वय कल्पते।।(२-१५) 

 

यवच िवगवासवठी ्र्धिवाचे Tiebreaker यव अथवाने िहत्र् ्पि 

केले. कवरि सांिय, भय िवगवात द्वांद्व शनिवाि करतवत. म्हिनु ्र्धिा 

्र्तःच्यव िवगवार्रील शनयतकवयवार्र शिक्कविोताब असते.  

 



कवयवाचव िवगा दृढ न होण्यवच ेकवरिच चांचलतव असते. 

्र्धिवाचरिवत िवगा दृढ होतो र् कवया ईश्वरवलव सिशपात केल्यवने 

नैष्ट्किाशसशद्ध लवभते.  

 

(ईश्वर)ज्ञवनवने सांिय शिटतो. भशक्तसवठी िवगा दृढ होतो. शनषे्ठने कवया 

execute होते. हव भगर्तगीतेचव िहत्र्वचव सांदिे आह.े म्हिनु 

सकवि vs शनष्ट्कवि िवस्त्र सवांशगतले.  

 

************ 

 

(१८-६६) /३: 

" सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज" 

(आत्िोन्सनशत-Self empowerment) 

 

यव शर्श्ववत धिा आलेत, िहविवनर् आलेत. यवशर्र्षयी ्र्विी 

शर्रे्कवनांदवांचे भवष्ट्य िहत्र्वच ेठरते. सिदु्रवलव भरती-ओहोटी 

असते तसे यव शर्श्ववत सिवजवतील पतन-उत्थवन चवल ुअसते. 

जेंव्हव पतन होते, तेंव्हव सर्ा िशक्त सांपल्यवसवरखी र्वटते. पि यव 

पतनवचे कवरि िोधत असतवांनवच कुठेतरी िशक्त सांचयन होत 



असते. लवटवर्र आरुढ होउन िहविवनर् िवगादिाक बनतो. 

अर्वाशचन धिवाचे सर्ा धिवाचे सां्थवपक हचे िहविवनर् होते.  

 

धिवाची िळु सांकल्पनव ज्यव धिवात आह,े त्यवलव भगर्दगीतव 

िवश्वतवचव, अितृवचव धिा सांबोधत आह.े  

िवश्वत्य च धिा्य सखु्य ऐकवशन्सतक्य च।(१४-२७) 

 

जगवतील कोित्यवही धिवाचव हते ु१. सविवशजक सांचलन र् 

शनयांत्ि( Social control) र् २. सविवशजक सविांज्य (Social 

cohesion) असते. यवशिर्वय भगर्दगीतेनसुवर शतसरव हते ु

्र्तःचे सििीकरि अथर्व आत्िोन्सनशत आह.े यवर्रच 

भगर्दगीतव प्रकवि टवकत आह.े  

 

१. अजुान जो धिा जवितो त्यव धिवाच्यव सांकल्पनेत पवप-पणु्य, 

्र्गा-नरक यव सांकल्पनव असतवत. यदु्धिेत्वर्र दःुखी िवल्यवर्र 

आपले शनयतकवया शनशर्षद्ध ठरशर्ण्यवसवठी यवच धिवाचव आश्रय 

करतो. यव भशूिकेलव अयोग्य ठरर्नु यवच धिवानसुवर ्र्धिवाचरि 

ह े्र्तःचे कताव्य आह.े हव सांदिे भगर्दगीतव दतेे.  

* ्र्भवर्शनयतकवया धिाकवयवासवठी र्वपरिे ह े्र्गाद्ववरच ठरते.  



*्र्धिवाचरि टवळल ेतर ्र्शकय र् ित् ुदोघेही अपकीशता 

गवतील. म्हिनु ्र्धिवाचरि आचरतवांनव शजांकलव तर रवज्य 

भोगिील र् ितृ्य ुआलव तर ्र्गा शिळेल.  

*्र्तःच्यव सििीकरिवसवठी(आत्िोन्सनशत) ्र्धिा ्र्तःच्यव 

िवगवातील Tiebreaker (शनद्वान्सद्व) ठरते.  

 

२. धिा यव सांदभवात भगर्दगीतव दसुरव िहत्र्वचव िवगा/ज्ञवन सवांगते.  

्र्गा-नरकवचव धिा vs. बशुद्धयोगवचव िोिधिा 

 

बदुध््यवयकु्तो ययव पवथा किाबांधां प्रहव्यशस।(२-३९) 

 

प्र्थवशपत धिा यव सांकल्पनेत सकवि किा असल्यविळेु कवयवाचव 

एकशनिय होत नवही. यवलव "व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्ध" सांबोधले 

आह.े  

कविवत्िनवः ्र्गापरव जन्सिकिाफलप्रदवां।(२-४३) 

व्यर्सवयआशत्िकव बशुद्धः सिवधौ न शर्धीयते।(२-४४) 

 

यव पवश्वाभशुिर्र भगर्दगीतव द्वन्सद्विशुक्तसवठी बशुद्धयोगशनष्ठव, 

ईश्वरवचव आश्रय यवलव जीर्निवगवात Priority दतेे.  



यवर्वनथा उदपवने सर्ातः सम्प्लतुोदके। 

तवर्वन ्सरे्र्ष ुरे्दरे्ष ुब्रवह्मि्य शर्जवनतः।(२-४६) 

 

सर्ा जलिय िवले असतव जिी शर्हीरीची शकां ित तिीच 

ईश्वरज्ञवनवसिोर (सशृत)धिवाची शकां ित असते.  

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन।(८-२७) 

 

यवच ज्ञवनवसांदभवात भगर्दगीतेने धिा vs ईश्वरज्ञवन यवतील Prority 

्पि केली. अथवात कोित्यवही धिवाने द्वन्सद्व शनिवाि िवलव तर 

बशुद्धयोगवचव आश्रय कर. िलव(ईश्वरवलव) िरि ये.  

िन्सिनव भर् िद ्भक्तो िद ्यवजी िवां नि्कुरु।(१८-६५) 

सर्ाधिवान पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।(१८-६६) 

 

ईश्वरवचव आश्रय असलेलव हव धिा कोितव आह?ेहवच 

भगर्दगीतेचव िखु्य शर्र्षय आह.े  

्र्ल्पि ्अशप अ्य धिा्य त्वयते िहतो भयवत।्(२-४०) 

 

*यवांत ईश्वरवची ओळख ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह शदली.  



ियव अध्यििे प्रकृशतः सयुत ेसचरवचरि।्(९-१०) 

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।(१०-८) 

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

 

यव ज्ञवनविळेु िनषु्ट्यवचव जीर्नशर्कवसिवगा "अितृत्र्वय कल्पते" 

असव बनतो. व्यर्हवरवतील सकवि कवया यवच िवगवात 

Transform केल्यवने शनष्ट्कवि कवया करतो.  

 

*किा करण्यवचव अशधकवर आह,े फलवचव नवही. म्हिनु फलत्यवग 

करिे अथवात शसशद्ध-अशसशद्ध यवांत सित्र्योगवने कवयारत असिे 

अशभप्रते आह.े  

किाण्येर् अशधकवरः ते िव फलेर्ष ुकदवचन।(२-४७) 

योग्थः कुरु किवाशि सांगां त्यक्त्र्व धनांजय।(२-४८) 

 

* यव धिवात कवयवाचव एकशनिय (Determination) असतो. 

बशुद्धयोगविळेु चांचलत्र्वर्र, द्वन्सद्ववर्र िवत होते.  

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभेसकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

 



*सर्ा धिवाचे िळु असलेल्यव, ज्यवलव ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव आधवर आह े

अिव आत्िोन्सनशतच्यव यव धिवालव िवश्वतवचव धिा, अितृवचव धिा 

असे सांबोधन आह.े  

 

*यव धिवाचे logic बांधन vs िोि, अिवश्वत vs िवश्वत, 

Attachment vs Detachment, द्वन्सद्व vs शनद्वान्सद्व, सकवि किा 

vs शनष्ट्कवि किा असे आह.े यवच logic नसुवर ईश्वरवचव आश्रय 

िवश्वतवचव आश्रय ठरतो.  

 

"Religion is the everlasting dialogue between 

humanity and God. Art is its soliloquy. " 

-Franz Werfel  

 

******** 

(१८-६६)/४: 

"अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः" 

(Importance of Determination & Freedom) 

 



 एखवदव िहत्र्वचव शनिाय होतो, हव शनिाय सिहुवतील असतो 

शकां र्व ्र्तः ठरशर्तो, हव शनिाय execute करण्यवचव प्रसांग आलव 

तर अडचि जविर्ते. असे आपि अनभुर्त असतो. रविवयिवत 

दिरथ िहवरवजवांनी कैकेयीलव "र्र"(Promise) तर िोठ्यव उदवर 

िनवन ेशदले, पि Implimentation ची र्ेळ आली असतव हवच 

शनिाय िहवरवजवसवठी जीर्घिेव ठरतो. श्रीरवि िवत् िहवरवजवांनव 

कवय योग्य आह?े असे बोधवितृ न पवजतव ्र्तःची 

"धिागशत"जविनु(धरिधरुरन धरिगशत जवन)ु र्नप्रयविवचव शनिाय 

घेतवत. हव प्रश्न दिरथ िहवरवजवांसवठी "शनिाय"िितेचव असलव 

तरी यवांत "र्चन"ह ेजीर्निलु्य Highlight िवले आह.े यवच 

िलु्यवांनव श्रीरवि धरिगशत सांबोधततवत.  

 

िहवभवरतवत सर्ा योध्ये ठरल्यवप्रिविे यदु्धिेत्वर्र आले. 

कुिवलवही अडचि जविर्ली नवही. फक्त अपर्वद ठरलव 

अजुान!यदु्ध करण्यवसवठी रथवर्र आरुढ िवलेलव र् यदु्धवसवठी 

उत्सवहीत असलेलव अजुान दसुर् यवच ििी म्हितो "िी यदु्ध 

करिवर नवही".  

 

्र्तःच्यव िवगवाचे ज्ञवन, ्र्तःची जबवबदवरी कळली नसली तरी 

अजुान िवत् ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी (धिा) ज्ञवन र्वपरतो. 



अज्ञवनवलव ज्ञवन सांबोधतो. यव सांदभवात दोरीलव सवप सिजिे ही 

उपिव दणे्यवत येते. यव अज्ञवनवचे कवरि अध्यवत्िवचे अज्ञवन 

सवांगण्यवत येते. अथवात हव िनोशर्ज्ञवनवचवच शर्र्षय असतो.  

 

"शनिायिितव" यव सांदभवात "किाण्येर्वशधकवर्ते" यवद्ववरव " 

िनषु्ट्यवचव शनिायअशधकवर" जवगतृ करते. १. ्र्तःचव 

शनिायअशधकवर जविलव तरच कवयवाचव दृढशनिय करु िकतो. २. 

िनवच्यव चांचलतेिळेु शनिय होत नवही म्हिनु िनवची चांचलतव र् 

त्यवर्र उपवय यव सांदभवात िनोर्ि र् आत्िर्ि State of mind 

भगर्तगीतव ्पि करते र् िनोशर्ज्ञवन यवच सांदभवात 

जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन र् ्र्तःच्यव िवगवाचे (अितृत्र्वय कल्पते) 

ज्ञवन र् िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

"Your grief path is yours alone, and no one else can 

walk it, and no one else can understand it. " 

 - Terri Irwin 

 

दःुख बांधनवचे कवरि ठरते म्हिनु िोि/्र्वतांत्र्यवसवठी ईश्वरवच्यव 

ज्ञवनवचे िहत्र् ्पि होते. पररिविभयवपवसनु िशुक्तसवठी र् 

्र्वतांत्र्यवचव आनांद अनभुर्ण्यवसवठी हव िवगा िनषु्ट्यवचे 



िळु(िवश्वत) जीशर्त तत्र् र् अांशति धवि यवलव जोडिवरव िवगा 

असतो(२-१५). यवच सांदभवात प्रकृशत - परुुर्ष र् ईश्वरवचे 

(परुुर्षोत्ति) ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह (सत, रज, ति, गिुवतीत) भगर्तगीतव 

्पि करत.े यवचसवठी बशुद्धयोग, ईश्वरवचव शनत्य आश्रय करुन 

योगयकु्त असिे यवचव उल्लेख भगर्तगीतते आलेलव आह.े 

चांचलत्र्, सांिय शनिवाि करिवर् यव धिवापेिव ईश्वरज्ञवनवलव 

Priority शदलेली आह.े  

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यो िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

सां्कृशत यव सांदभवात व्यवर्हवररक बोध: 

 

Morality यव सांदभवात ्र्तःचव शनिाय अशधकवर र् िितव 

Master morality असते, तर ित लवदण्यवची र् लवदनु घेण्यवची 

प्रर्शृत्त Herd/Slave Morality असे तत्र्ज्ञ शनट्िी ्पि करतो.  

 

भवरशतय सां्कृशतत कथवकहवन्सयवतनुही शनिायिितव 

(Determination) हव शर्र्षय highlight िवलव आह.े अथवात 

लोक Master Morality असलेल्यव कथव ऐकतवत. यवांत 

सवशर्त्ीची कथव Determintion ची िशक्त highlight करते. 



सत्यर्वनवचे आयषु्ट्य केर्ळ एक र्र्षा आह,े ह ेकळुनसदु्धव 

सवशर्त्ीचव शनिाय बदलत नवही. Consequencesलव सविोरे 

जवण्यवची िशक्त आपल्यवत आह ेहव शर्श्ववस सवशर्त्ीलव असतो.  

 

यव जगवत एकच गोि ्र््त आह,े फुकट सल्लव!कथीत िहविे 

"ज्ञवनी" सिजनु सल्ले दते असतवत. आदिे, उपदिे करिे त्यवलव 

आर्डत,े पि ्र्तःचव शकां र्व इतरवांचव शनिायअशधकवर दलुाशित 

होतो. एखवद्यव व्यशक्तलव शनिाय घेतवांनव अडचि आली तर त्यवने 

तोच शनिाय घ्यवर्व यवसवठी "िहविपिवचे बोल सवांगिवरे" 

म्हितवत, "िी म्हटले" म्हिनु तो तयवर िवलव. र् ह ेकथीत िहविे 

्र्तःच्यव पवठीर्र थवप िवरुन घेतवत. भगर्तगीतव असव कथीत 

िहविपिवचव शर्र्षय नवही, तर हव ्र्तःच्यवच शनिायिितचेव 

शर्र्षय आह.े  

 

यवच पवश्वाभशुिर्र भगर्तगीततेील "ईश्वर " हव शर्र्षय अांधश्रदे्धचव 

नवही, तर Determination, ्र्वतांत्र्य यवची िक्ती 

अनभुर्ण्यवसवठी ज्ञवनवचव शर्र्षय आह ेह ेभगर्तगीतेतनु ्पि होते.  

 ********* 

  



(१८-६७) 

************************ 

इदां ते नव तप्कवय नव भक्तवय कदवचन। 

न च अिशु्ररू्षरे् र्वच्यां न च िवां यो अभ्यसयूशत।। 

********************** 

 

 

(१८-६७)/१: 

 : "इदां ते नव तप्कवय नव भक्तवय कदवचन " 

 

"इदां ते नव तप्कवय नव भक्तवय कदवचन " हव सांदिे भगर्तगीतेचे 

र्वचन-श्रर्ि यव सांदभवात शनबांध दिाशर्तो. र्तािवनवतील 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचे यगुवत त्यवच ेकवरि जविनु घेिे िहत्र्वचे आह.े  

 

१. व्यर्हवरवत कवयवाद्ववरे किाशसशद्ध होत असते. र् कवयवाद्ववरेच 

ईश्वरभशक्त सवध्य करिे ह ेरह्यज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते.  

 

ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे ईश्वरवचे अश्तत्र् िवन्सय करतवत.  



ईश्वरवचे अश्तत्र् ज्ञवनशर्ज्ञवन आधवरवर्र जविनु कवयवाद्ववरे 

ईश्वरभशक्त सवध्य करण्यवचे कौिल्य भगर्तगीतव ्पि करते. र् 

सर्ा सांियवपवसनु ( पवप-पणु्य, ्र्गा-नरक) िकु्त करते.  

 

 अहां त्र्वि ्सर्ापवपेभ्यो िोक्ष्यशयष्ट्यवशि िव िचुः।(१८-६६) 

 

२. प्रत्येक िनषु्ट्य "िी योग्य" जविनु जगत असतो. योग्य नसलव 

तरी "िी योग्य कसव?" ह ेशसद्ध करण्यवसवठी बवह्ज्ञवनवचव उपयोग 

करतो. पि र्व्तर्वचव, अज्ञवनवचव श्र्कवर करीत नवही. ह ेिवनर्ी 

जीर्नवचे र्व्तर् आह.े  

 

बशुद्धप्रविवण्यर्वदी केर्ळ उपलब्ध ज्ञवनशर्ज्ञवनवर्र Believe 

करतवत. उपलब्ध ज्ञवन प्रिवि जविनु सिवजवतील कोितवही प्रश्न 

असो, त्यवलव Judgement thinking ने सोडशर्ण्यवचव प्रयत्न 

केलव तर प्रश्न सटुत नवही. अजुानवलव प्रश्न पडतो(यदु्ध योग्य शक 

अयोग्य) र् यवच Judgement thinking चव र्वपर करुन प्रश्नवलव 

शनकवलवत कवढतो. ही Belief system श्रद्धवच असते. अिव 

प्रयत्नवलव भगर्तगीतव प्रज्ञवर्वद सांबोधते. र् प्रश्न सोडशर्ण्यवसवठी 

ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव र्वपर कसव होतो, यवचे ज्ञवन ्पि करते.  

 



ज्ञवनशर्ज्ञवनवत Reasoning असते. यवसवठी प्रश्नवची पवरदिाकतव 

िहत्र्वची ठरते. अजुान र्व्तर् श्र्कवरतो र्. प्रश्नवची पवरदिाकतव 

येते . यवप्रिविे ऐकण्यवस तयवर होतो. तेंव्हवच रह्यज्ञवन सवांगण्यवत 

आल.े  

 

३. सखुदःुख जीर्नवांत िहत्र्वची भशूिकव बजवर्ते. सखुवच्यव हतेनेु 

दःुख टवळुन जगण्यवच्यव प्रयत्नवत िनषु्ट्य शनशककयतेचे सिथान 

करतो र् यवलवच ज्ञवन म्हिनु शसद्ध करण्यवचव प्रयत्न करतो. हव 

िवनसिवस्त्रवचव भवग असतो म्हिनु िवनसिवस्त्रवच्यव भवरे्षतच 

िनोदबुालतव दरु करण्यवसवठी शनभाय, दःुखिकु्त(योग) होण्यवचे 

िवस्त्र (योगवसवठी कवया) भगर्तगीतव सवांगते. र् यवसवठी 

ईश्वरभशक्तचे िहत्र् ्पि करते.  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

प्रत्येक ििवत कवया घडते. कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त सवधते, त्यवर्ेळी 

Higher consciousness शियवशिल असते. म्हिनु 

भगर्तगीतेत िनोशर्ज्ञवनज्ञवन आले. Consciousness लव िेत्ज्ञ 

सांबोधले. प्रकृशत(जड) र् परुुर्ष(चेतन) यवांचे ज्ञवनशर्ज्ञवनवद्ववरे 

दरे्तव(िवनशुर्षां तनिु ्आशश्रतव:) र् ईश्वर(अव्यय) यवांतील भदे ्पि 

होतो.  



 

४. श्रद्धव र् ज्ञवनशर्ज्ञवन 

 

श्रीकृष्ट्िवच्यव भशूिकेतनु कशथत अांधश्रद्धव शनिुालन कवयवाच ेदिान 

होते. पवऊस पडण्यवसवठी इांद्रपजुव vs गोर्धान(-र्िृवरोपि) ह े

उदवहरि बोलके आह.े  

 

श्रदे्धशर्िव यव जगवत कुशिही नवही.  

सत्र् अनरुुपव सर्ा्य श्रद्धव भर्शत भवरत।(१७-३) 

 

ईश्वरश्रद्ध िनषु्ट्य किाशसशद्धसवठी दरे्तव भजतवत.  

कवांितः किािवां शसशद्धां यजन्सत इह दरे्तवः।(९-१२) 

 

 "दरे्तव"भजन यव सांदभवात प्रवशचन सांदभा भगर्तगीतते शदलव.  

सहयज्ञवः प्रजव सट्ृर्व परुव उर्वच प्रजवपशत।..  

पर्परां भवर्यन्सतः श्रयेः परि ्अर्वप््यथ।।(३-११) 

यज्ञवद्ववरे दरे्तवभजन करुन पर्पर सहकवया सवधिे.  

 



र्तािवनवत कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्तसवठी "यज्ञ" तत्र्वचव र्वपर 

भगर्तगीतेने व्यर््थवपन कौिल्य यव सांदभवात केलव. म्हिनु 

व्यर्हवरकवयवालव "यज्ञ"कवया सांबोधले.  

 

र्तािवनवत िनषु्ट्य दरे्तवांची भशक्त करीत असलव तरी ईश्वरश्रद्धव ही 

Strength असते. व्यर्हवरवत जगण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय यव 

सांदभवात भगर्तगीतव बशुद्धयोगवचे िहत्र् ्पि करते. 

ईश्वरभशक्तसवठी िवश्वत (अितृांगिय) िवगवाचे िहत्र् कळते. 

यवप्रिविे श्रद्धव आशि ज्ञवनशर्ज्ञवन यवांचव सांबांध भगर्तगीतनेे ्पि 

केलव आह.े  

 

५. "If you think you can win. Yes you can. " 

"If you think you ca'nt win You are right. " 

 

येथे दोन्सही Statement बरोबर असतवत. जीर्नवत दःुख ह ेर्व्तर् 

असते पि यविळेु नकवरवत्िक होिे र्व सकवरवत्िक होिे, ही 

िनषु्ट्यवची Choice असते. Difficulty लव Opportunity 

बनशर्िे ही सकवरवत्िकतव असते.  

 



यथेे प्रश्न Belief system चव, श्रद्धचेव असतो. श्रद्धव असले तर 

Listner होईल र् ज्ञवन जविनु घेण्यवची शजज्ञवसव होईल.  

भगर्तगीतव जविनु घणे्यवचव शर्र्षय आह.े र्वदवचव शर्र्षय नवही. यव 

सांदभवात ज्ञवनवचे आदवनप्रदवन भशक्तच ठरते. ज्ञवनवच्यव 

आदवनप्रदवनवत प्रश्नोत्तर असते. तर यवलव र्वदवचव शर्र्षय बनशर्लव 

तर प्रशतशियव असते, Arguments असतवत. यव सांदभवात िवका  

ट्रे्न म्हितो,  

"Never argue with stupid. He will drag you to his 

level and beat with experience" 

 

यवचपवश्वाभिुीर्र श्रीकृष्ट्ि येथे शनबांध जवशहर करतवत.  

 

"इदां ते नव तप्कवय नव भक्तवय कदवचन। 

न च अिशु्ररू्षरे् र्वच्यां न च िवां यो अभ्यसयूशत।।(१८-६७) 

******* 

(१८-६७)/२: 

"न च अिशु्ररू्षरे् र्वच्यां न च िवां यो अभ्यसयूशत" 

(सवर्धवन) 

 



िनषु्ट्यजीर्नवत आिनु ईश्वरवने आपल्यवलव शर्कवसवची सांधी 

शदलेली आह ेम्हिनु आपल्यव जीर्नवची ्र्तःच जबवबदवरी 

श्र्कवरुन ्र्तःच्यव शनिायअशधकवरवचे िहत्र् जवििे आर्श्यक 

आह.े ही अत्यांत िहत्र्वची जवगशृत भगर्तगीतेने 

"किाण्येर्वशधकवर्ते" यवद्ववरव केलेली आहे.  

 

िनषु्ट्यवलव शनिायिितव (Determination)असो र्व नसो, 

त्यवच्यव जीर्नवचव (अथवात जीर्निवगवाचव) तोच जबवबदवर 

असतो. रविवयिकवर िहशर्षा र्वशल्िकीचव परु्वाश्रिीचव र्वल्यव हचे 

सत्य जवितो. र् ्र्तःत बदल घडर्नु आितो.  

 

शर्श्ववत जे घडते, तो प्रकृशतचव खेळ(व्यर््थव) आह.े िनषु्ट्य यवच 

शर्श्ववचव, प्रकृशतचव घटक आह.े ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे, भजिवरे 

असे िवनतवत र् जवितवत, ्र्तःच्यव जीर्नवत जे घडत आह े

ईश्वरच घडर्ीत आह.े हव त्यवांच्यव श्रदे्धचव प्रश्न असतो. तर ज्यवांची 

ईश्वरवर्र श्रद्धवच नवही, त्यवांचव हव प्रश्नच नसतो. श्रीकृष्ट्िवर्र श्रद्धव 

असल्यविळेु यदु्धवसवठी "श्रीकृष्ट्ि शक सेनव "यवांत अजुानवने 

श्रीकृष्ट्िवची शनर्ड केली.  

 



एखवदव व्यशक्त म्हितो, जगवचे कठीि आह!े"जगवचव प्रर्वस 

प्रलयवकडे होत आह ेअसे ठविपिे भवष्ट्य करिवरेही असतवत. 

हवॅॅशलर्डुने यवर्र शसनेिव बनर्नु करोडोचव गल्लव शिळशर्लव. 

अिव नकवरवत्िक Statement र्र argument करिे केर्ळ 

डोकेदखुी असते.  

एतवां दृशिि ्अर्िभ्य निवत्िवनो अल्पबदु्धयः। 

प्रभर्शन्सत उग्रकिवािः ियवय जगतोअशहतवः।।(१६-९) 

म्हिनु िवका  ट्रे्न म्हितो,  

"Never argue with stupid people, they will drag you 

down to their level and then beat you with 

experience. " 

-Mark Twain 

यवच सांदभवात भगर्तगीतव "सवर्ध" करते,  

इदां ते नव तप्कवय नव भक्तवय कदवचन। 

न च अिशु्ररू्षरे् र्वच्यां न च िवां यो अभ्यसयूशत।।(१८-६७) 

 

अथवात ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे िवनतवत, जवितवत शक यव सशृिच्यव 

प्रर्वसवत(व्यर््थवपनवत)ईश्वरवची "अध्यि" यव भशूिकेत 

िहत्र्वची भशूिकव असते. हेच सत्य भगर्तगीतव सवांगत आह.े  



ियव अध्यििे प्रकृशतः सयूत ेसचरवचरि ्।(९-१०) 

 

 यवच सत्यवर्र आधवरीत प्रकृशतचव(शर्श्ववचव) प्रर्वस 

"जगतशहतवय" असवर्व हीच ईश्वरवची इच्छव आह.े यवच सशृिचव 

घटक असल्यविळेु जगतहीतवय भवर्नव होण्यवसवठी जीर्नवत 

चवांगलेपिवचे, सकवरवत्िक भवष्ट्यवचे िहत्र् िविव(ईश्वरवचव)भक्त 

जवित असतो.  

 

शर्श्ववच्यव िवांशतसवठी World Peace Advocate म्हिनु ख्यवती 

प्रवि असलेलव नवॅॅिान "Quality of Life यव सांदभवात म्हितो,  

 

Quality of life:  

#1. Realize that each human being has a built-in 

capacity for recuperation and repair.  

#2. Recognize that the quality of life is all-

important.  

#3. Assume responsibility for the quality of your 

own life.  



#4. Nurture the regenerative and restorative forces 

within you.  

#5. Utilize laughter to create a mood in which the 

other positive emotions can be put to work for 

yourself and those around you.  

#6. Develop confidence and ability to feel love, 

hope and faith, and acquire a strong will to live.  

Norman Cousins 

 

 

 ****** 

  



(१८-६८) 

*********************** 

य इदां परिां गहु्ां िद ्भके्तर्ष ुअशभधव्यशत। 

भशक्त िशय परवां कृत्र्व िविेर् एष्ट्यशत असांियः।। 

************************* 

 

१८. ६८: 

"य इदां परिां गहु्ां िद ्भके्तर्ष ुअशभधव्यशत" 

(Speaker -listner of Bhagwatgeeta) 

 

जगवतील ( Religion) धिा र् भगर्तगीतेतील(अध्यवत्ि) धिा 

यवतील ईश्वरवची भशूिकव कोिती हव भेद जवििे िहत्र्वच ेठरते. 

बहुतेक (नीशत-Religion)धिवात ईश्वरवचे अश्तत्र् िवन्सय केले 

आह ेर् यवांतील धिासां्थवपक शर्शर्धरुपवने ईश्वरवचे प्रशतशनशधत्र् 

करीत आह.े भगर्तगीतते सविवत ईश्वरवचव अर्तवर आहे, 

प्रशतशनधी नवही. र् यवांत धिवाचे िलुभतू तत्र् (अध्यवत्ि र् 

नीशत)अ्पि केले आह.े अध्यवत्ि Self-Help यव सांदभवात आह,े 

तर नीशत Team-culture यव सांदभवात आह.े  

 



सिहुवत नीशतचे िहत्र् असत.े धिा-अधिा ही श्थशत योग्य-अयोग्य 

ठरर्ीत असते. र् पयवायवने धिा यव सांदभवातील पवप-पणु्य ठरर्ीत 

असते. यविळेुच अजुानवलव आपल्यव कवयवात पवपवचे भय र्वटते. र् 

धिवालव अधिा र् अधिवालव धिा(योग्यलव अयोग्य र् अयोग्यलव 

योग्य) ठरशर्तो. ह ेचकुीचे Perception िोहविळेु अथवात Mode 

of darkness/ Ignorance (ति) यविळेु होते. म्हिनु State of 

mind यव सांदभवात बशुद्धयकु्त असिे, ज्ञवन यव सांदभवात Mode of 

wisdom (सत), र् सिहुवतील धिा-अधिा यव सांदभवात "्र्धिा" 

यव जीर्निलु्यवचे िहत्र् आह.े  

 

 Self help यव सांदभवात "्र्धिा" जीर्निलु्य ठरते. यविळेु 

कवयवाचव शनशित शनिाय होतो. द्वांद्विशुक्त होते. तसेच Self 

approval (्र्वतांत्र्य) असत.े ्र्धिवाचरि म्हिजे कवया ईश्वरवलव 

सिपाि ही भशक्त असते.  

 

ज्ञवन यव सांदभवात भगर्तगीतते ईश्वरवची ओळख दिाशर्ली. जे तत्र् 

जीर्नयवते्त िनषु्ट्यवलव जीशर्त ठेर्ते, तोच ईश्वर जीर्नयवते्त 

अांशतिधवि असते. यव आधवरवर्र िनषु्ट्यवचव िवश्वत शर्कवसवचव 

िवगा(अितृत्र्वय कल्पते) ठरतो. यव िवगवार्र शर्चशलत होत नवही. 

शर्चशलत न होिे यवच सांदभवात िनोर्ि(Senses mind) र् 



आत्िर्ि (Higher mind) हव भेद ्पि होतो. हचे Selhelp चे 

ज्ञवन ठरते. हचे अध्यवत्िज्ञवन भगर्तगीतेतील धिवाचव आधवर 

आह.े म्हिनु "नीशत" यव सांदभवातील द्वांद्विशुक्त जीर्निवगवात 

Selfhelp सवठी ईश्वरवचव आश्रय भगर्तगीतव highlight करीत 

आह.े  

 

र्तािवनवत ज्ञवनशर्ज्ञवन आले. जीर्नवतील र्व्तर् श्र्कवरले तर 

प्रश्न कळतो. कवय हर्े? कळत.े ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात प्रश्नवचे 

शनदवन होिे ही प्रथि पवयरी असते. कवय सवध्य करवयचे आह?ेहव 

शर्र्षय ठरतो.  

 

अजुान र्व्तर्(योग्य-अयोग्य हव सांिय) hide करतो. िी योग्य 

आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. म्हिनु ज्ञवन किवसवठी? 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी शक अडचिी 

सोडशर्ण्यवसवठी?सांियिशुक्तसवठी?हव प्रश्न उपश्थत होतो.  

 

यवचवच अथा ज्ञवनशर्ज्ञवन हवच भगर्तगीतेचव शर्र्षय आह.े यवतच 

जीर्नवतील अध्यवत्िज्ञवनवचव सिवर्ेि आह.े  

 

ज्ञवनां ते अहां सशर्ज्ञवनि ्इदां र्िवशि अिेर्षतः। 



यद ्ज्ञवत्र्व न भयूो अन्सयत ्ज्ञवतव्यि ्अर्शिष्ट्यते।।(७-२) 

 

यवप्रिविे Teamculture(नीशत) सवठी Self help भगर्तगीतेचव 

शर्र्षय आह.े र् Selfhelp यव सांदभवात "्र्धिा" िहत्र्वच ेआह.े 

र् धिाज्ञवन यव सांदभवात कवयवाद्ववरे ईश्वरभशक्त(भगर्तगीतवज्ञवन) 

िहत्र्वची आह.े  

सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यः िोिशयष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

सवर: 

 

जीर्नवत िनषु्ट्य सखुवच्यव इच्छेनेच जगत असतो, पि अडचिी 

जविर्तवत, दःुख येते. ह ेजीर्नवचे र्व्तर् असते. पि जीर्नवांत 

अडचि जविर्त असतवांनवही र्व्तर् न श्र्कवरतव जेंव्हव िनषु्ट्य 

्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवनवचव र्वपर करतो, तेंव्हव 

सांर्वद होत नवही. िनषु्ट्य Listner नसतो. सिवजवतील यवच 

सांर्यीिळेु ज्ञवनशर्ज्ञवन असनुही प्रश्न सटुत नवही. म्हिनु 

ईश्वरज्ञवनवचव आश्रय करिे यवचे प्रयोजन आह.े र् यवचसवठी 

भगर्तगीतेचे प्रयोजन आह.े  

 



अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि ्।(९-३३) 

 

जे ईश्वरश्रद्ध आहते, ईश्वरभक्त आहते र् ज्ञवनशर्ज्ञवन यव 

सांदभवात(शर्श्ववचे, जीर्निवगवाचे ज्ञवनशर्ज्ञवन जविण्यवस) शजज्ञवस ु

आहते, त्यवांनव भगर्तगीतव ज्ञवन सवांगिे. तसेच जो श्रदे्धने ऐकतो 

त्यवांनव ईश्वरवची भशक्त घडत असते.  

 

य इदां परिां गहु्ां िद ्भके्तर्ष ुअशभधव्यशत। 

भशक्त िशय परवां कृत्र्व िविेर् एष्ट्यशत असांियः।।(१८-६८) 

 

श्रद्धवर्वन ्अनसयूि ििृयुवत ्अशप यो नरः। 

सोअशप िकु्तः िभुवन ्लोकवन ्प्रवप्नयुवत ्पणु्यकिािवि ्।।(१८-७१) 

 

 

"जीर्निे क्यव पवयव?क्यव खोयव? 

जो पवयव ह ैर्ह रबकी िेहरबवनी ह।ेजो खोयव र्ह िेरी नवदवनी ह।ै 

बडव खबुसरुत ररश्तव ह ैिेरव रबसे, िै जवदव िवांगतव नही, र्ह कि 

दतेव नही।" 

 



"ईश्वरकी िरििे जीयो और डरको भगवओ।क्यों डरते हो आगे 

क्यव होगव?कुछ नही होगव तो तजबुवा तो होगव!" 

 

 ****** 

 

(१८-६८) : 

"भशक्त िशय परवां कृत्र्व िविैर् ऐष्ट्यशत असांियः" 

(भगर्दगीतेचे िहवत्म्य:Spiritual Revolution) 

 

िवशन्सत म्हिजे बदल. जगवतील ्र्वतांत्र्यिवन्सत्यवांनी जगवलव 

बदलशर्ले आह.े िनषु्ट्यजीर्नवतही प्रसांगी िवशन्सतची गरज असते. 

भगर्दगीतव हीच िवशन्सत(Internal battle, Spiritual 

Revolution) सवांगत आह.े भगर्दगीतेतील यव ज्ञवनवद्ववरे 

(ईश्वर)भक्तवांिध्ये यवच िवशन्सतची ज्योत पेटशर्ल्यव जवते.  

 

य इदां परिां गहु्ां िद ्भके्तर्ष ुअशभधव्यशत। 

भशक्त िशय परवां कृत्र्व िविैर् ऐष्ट्यशत असांियः।।(१८-६८) 

 

*भगर्दगीतव ज्ञवनवची पवश्वाभशुि: 



जगवत व्यर्हवर असतो. व्यर्हवरवतील अन्सयवय दरु करण्यवसवठी 

िहवभवरतवत धिायदु्ध ठरले. अजुानवचव कवयाशनिय होतो. 

जीर्निवगवात कवयवाचव शनिय एक असेल तर शनषे्ठने कवयारत होतो. 

Purpose loyalty असते.  

 

अजुान िवगवार्र आलव असतव त्यवलव अडथळव जविर्तो र् 

शनशककयतेचे सिथान करतो. व्यर्हवर यव सांदभवात Commitment 

प्रिविे िब्द न पवळिे हव व्यवर्हवररक दोर्ष असतोच पि िलव 

रवज्य नको असे सवांगनु आपल्यव शनशककयतेलव धिा, आदिा, ज्ञवन 

यवचव बरुखव चढशर्तो. र्वघवचे कवतडे पवांघरुन कोल्हव र्वघ बनत 

नवही. हव ्र्तःचव भ्रि असतो. तसेच अजुान ्र्तःच्यव 

सिवधवनवसवठी भ्रिवत सवपडतो.  

 

किा केल्यवनांतर योग्य िोबदलव शिळत नवही र् यव िोर्षिवर्र 

धिवाचव बरुखव चढशर्ल्यव जवतो. यव व्यवर्हवररक दोर्षवचे शनिुालन 

करण्यवसवठी कवला िवक्साने अिव धिवालवच अफुची गोळी 

ठरशर्ल.े यवच व्यवर्हवररक दोर्षवचे शनिुालन करण्यवसवठी 

भगर्दगीतव "धिा्थवपनव" हव िब्द र्वपरते र् धिा, आदिा, ज्ञवन 

यव सर्वांर्र प्रकवि टवकते.  

 



*धिा्थवपनव(Spiritual Revolution) 

 

"कुण्यव व्यशक्तकडे पवळीर् पोपट असतो. र्नवतील िकु्तपिे 

बवगडत असलेले पोपट पवहुन आपल्यव पोपटवलव िकु्त करण्यवची 

त्यवलव इच्छव होते. र् पोपटवलव िकु्त करुन म्हितो, त ुआतव 

्र्तांत् आह,े िकु्तपिे सांचवर कर. ्र्तांत् िवल्यवर्र कवांही रे्ळवने 

पोपट परत शपांजर् यवत येतो. हचे िविे ्र्वतांत्र्य आह ेअसे 

िवलकवलव सवांगतो र् नीट व्यर््थव करण्यवस सवांगतो. (त्यवची 

नैसशगाक Born-free पांखिशक्त िीि िवलेली असते). िवलक 

नेहिीप्रिविे व्यर््थव करतो. पि पोपट िेव्यवची िवगिी करतो, 

िवगण्यव शदर्सेंशदर्स र्वढत जवतवत. पोपट िवशन्सतची धिकी दतेो 

र् एकशदर्स त्वगव करुन िरुन पडतो. " 

 

जगवतील सर्ा प्रवशििवत्वांनव त्यवच्यव Survival सवठी शनसगवाने 

नैसशगाक gift (Born-free) शदलेले असते. तसेच िनषु्ट्यवलव 

्र्तांत् बशुद्ध र् किवाचे gift शदलेले आह.े "धिा्थवपनव" एकप्रकवरे 

Revolution असते. सिवजवतील ्र्ैरतेर्र िवत करण्यवसवठी 

िोिेसने "Ten Commandments द्ववरव धिा सवांशगतलव.  

 



यवच पवश्वाभशुिर्र "्रै्रतव vs. ्र्वतांत्र्य" सिजनु घेिे आर्श्यक 

आह.े भगर्दगीतेप्रिविे ्रै्रतव बशुद्धनविवचे कवरि ठरते. म्हिनु 

बशुद्धयोगवचे िहत्र् सवांशगतले.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन्सपुांसः सांग्तरे्ष ुउपजवयते। 

..... बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत ।।(२-६३) 

नवश्त बशुद्धःयकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

.......... अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

यवप्रिविे ्र्ैरतव vs ्र्वतांत्र्य यव सांदभवात बशुद्धनवि vs. बशुद्धयोग, 

बांधन vs. िोि धिा्थवपनव अथवात भगर्दगीतेतील ही 

िवशन्सत(Spiritual Revolution) आह.े  

 

*Internal battle/Spiritual Revolution 

 जगवत सखु-दःुख, शदर्स-रवत्, शित-उष्ट्ि, चवांगले-र्वईट, ज्ञवन- 

अज्ञवन, धिा-अधिा अिी Polarity असते. जीर्नवतील 

्र्वतांत्र्यिवशन्सतचे अथवात जीर्नशर्कवसवच्यव िवगवाचे ज्ञवन 

होण्यवसवठी(Internal battle यव सांदभवात) खवलीलप्रिविे 

Polarity चव उपयोग होतो.  

 



*र्वईट vs चवांगले 

द्वन्सद्व vs. शनद्वान्सद्व 

शनद्वान्सद्वो शनत्यसत्त्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन।्(२-४५) 

बशुद्धयकु्तो जहवतीह उभेसकृुतदषु्ट्कृते।(२-५०) 

 

*असरुी vsदरै्ी 

शभत्व vs शनभाय 

अभयां सत्त्र्सांिशुद्धः।(१६-१) 

िव िचुःसांपदि ्दरै्ीि ्अशभजवतोअशस पवांडर्।(१६-५) 

 

* िनोर्ि vs आत्िर्ि 

आत्िर्श्यै शर्धयेवत्िव प्रसवदि ्अशधगच्छशत।(२-६४) 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनो अनशुर्धीयते।(२-६७) 

 

*अनवया vs आया 

अनवयाजषु्ठि ्अ्र्ग्याि ्अकीशताकरि ्अजुान।(२-२) 

 

*सविवन्सय vs. श्रेष्ठ 



िनोदबुालतव vs. योग(दःुखवन्सत) 

िदु्रां हृदयदौबाल्यां त्यक्त्र्व उशत्तष्ठ परांतप।(२-३) 

यां शह न व्यथयन्सतेते परुुर्षां परुुर्षर्षाभ।(२-१५) 

सवर : 

Youth of the World looking for new revolution . It 

is "Spiritual Revolution".  

*The world is starving for a new spiritual truth - a 

truth that works in sustaining life, not a truth that 

brings an end to life.  

-Neale Donald Walsch 

*Illuminate the wonderful light within you.  

-Lailah Gifty Akita,  

*The greatest challenge of the day is: how to bring 

about a revolution of the heart, a revolution which 

has to start with each one of us? 

-Dorothy Day 

 ******** 

  

  



(१८-६९) 

************************* 

न च त्िवत ्िनषु्ट्येर्ष ुकशित ्िे शप्रयकृतिः। 

भशर्तव न च िे त्िवत ्अन्सयः शप्रयतरो भशुर्।। 

************************* 

 

(१८-६९): 

"न च त्िवत ्िनषु्ट्येर्ष ुकशित ्िे शप्रयकृतिः" 

(भगर्दगीतव रह्य) 

 

*गहु् ज्ञवन : 

 

भगर्दगीतेत असे कोिते गहु्ज्ञवन(रह्य) जविनु घेण्यवलवयक 

आह ेशक, त्यवच्यव (ईश्वरवच्यव) भक्तवलव ह ेज्ञवन कळवर्े ही 

श्रीकृष्ट्िवची इच्छव आह?े 

न च त्िवत ्िनषु्ट्येर्ष ुकशित ्िे शप्रयकृतिः। 

भशर्तव न च िे त्िवत ्अन्सयः शप्रयतरो भशुर्।।(१८-६९) 

 



श्रद्धेशिर्वय, गरजेशिर्वय कुिीही ऐकत नसतो. ज्ञवन सवांगण्यवचव 

प्रसांग आलव तेंव्हवच श्रीकृष्ट्िवांनी अजुानवलव ह ेरह्य(गहु्ज्ञवन) 

सवांशगतले, जेिकेरुन अजुान ्र्तःचव कवयाशनिय करण्यवसवठी 

सिि व्हवर्व.  

 

जीर्नयवते्त िनषु्ट्य कवयारत असतो. ्र्तःचे कवया ठरिे हव 

व्यर्हवर असतो. (State of want-State of Art). व्यर्हवरवत 

यवचिळेु सकवि कवयवाची िवनशसकतव असते. अपेशित यि न 

शिळिे, पररिविवचे भय असिे यविळेु जीर्नवत Frustration 

येते. कवय करवर्े, कसे जगवर् ेयवचव शनिय होत नवही. पि यव 

िनःश्थशतत जसव शर्चवर करतो, तोच योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. अथवात नकवरवत्िक शर्चवर असनुही 

"िीच योग्य" ही श्थशत अहांकवरवचव आश्रय असतो. हव 

अिवश्वतवचव आश्रय असतो.  

 

*Transformation: 

 

जन्सिितृ्य ुह ेजीर्नचि असते. यव जीर्नचिवतील "अिवश्वतवचव 

आश्रय vs िवश्वतवचव आश्रय" यवचे िवस्त्र जविनु घेण्यवसवठी 



भगर्दगीतव (Frustration to Self confidence असव 

िवनशसक बदल: Transformation) ज्ञवन सवांगत आह.े  

यवलव "बांधन vs. िोि" असे सांबोधन केलेले आह.े  

अशनत्यां असखुां लोकां  इिां प्रवप्य भज्र् िवि।्(९-३३) 

 

अथवात जीर्नयवते्तील िवगा "अितृत्र्वय कल्पते"(२-१५) असव 

होतो. (अव्यक्त)ईश्वर ही िवश्वत सांकल्पनव(अितृ) आह,े ज्यवचे 

ज्ञवनशर्ज्ञवन भगर्दगीतव सवांगत आह.े यवचव िनषु्ट्यविी असलेलव 

सांबांध "अध्यवत्िज्ञवन" यव सांदभवात भगर्दगीतव ्पि करीत आह.े  

 

"अिवश्वतवचव आश्रय vs. िवश्वतवचव आश्रय" यव सांदभवातील 

िवस्त्र : 

*अहांकवर vs. ईश्वर 

अहांकवर शर्िढुवत्िव कतवाहि ्इशत िन्सयते।(३-२७) 

सिवजवत अहांकवर vs. आत्िशर्श्ववस यवांत गैरसिजतु असते. 

जीर्नवत आत्िशर्श्ववस आर्श्यक असतो, यविळेुच कवयवाचव 

एकशनिय होतो. तर नकवरवत्िक असलव तरी ्र्तःलव " िी योग्य 

" शसद्ध करण्यवचव दरुवग्रह असिे हव अहांकवर असतो.  

 



*सकवि किा vs. शनष्ट्कवि किा 

पररिविभयविळेुच चांचलत्र् असते. कवयाशनिय होत नवही. र् 

किायोगवत कवयवाचव दृढशनिय ह ेसवधन असते. यव िवगवात शनिाय 

्र्तःचव असतो. पि शनिाय दृढ होण्यवसवठी शनष्ट्कवि किा ह े

प्रयोजन आह.े शनष्ट्कवि किा यव सांदभवात ईश्वरवलव फलसिपाि, 

(शसशद्ध-अशसशद्ध यवांत)सित्र्योगवने कवयारत असिे असे 

िब्दप्रयोग आहते.  

 

*द्वन्सद्व vs. शनद्वान्सद्व 

इांशद्रय्य इांशद्रय्यवथे रवगदे्वर्षौ व्यर्श्थतौ। 

तयोःन र्िि ्आगच्छेत ्तौ शह अ्य पररपशन्सथनौ।।(३-३४) 

अथवात कवयवात योग्य-अयोग्य, यि-अपयि ह ेद्वन्सद्व असतवत. यव 

द्वन्सद्ववलव र्ि असिे बांधन असते. कवयवाचव एकशनिय शनद्वान्सद्व 

अर््थव दिाशर्ते. र् हचे "िोि" यव सांदभवात सवधन आह.े  

 ******** 

  

  



(१८-७०) 

*********************** 

अध्येष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदि ्आर्योः। 

ज्ञवनयजे्ञन तेन अहां इिः ्यवि ्इशत िे िशतः।। 

************************* 

 

(१८-७०):"अध्येष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदि ्आर्योः" 

 

 

जगवत कवलवनरुुप पररर्तान होत असते. र्तािवनवतील शर्ज्ञवनयगुवत 

लोक धिा, ईश्वर यवलव Outdated ही ठरशर्तवत. भगर्तगीतेत 

धिा र् ईश्वर यव दोहोंचवही उल्लेख आह.े शनशर्ार्वद भगर्तगीतव 

"धिा-अधिा "यव सांदभवातील सांर्वदरुपवने जगवसिोर आली 

असली तरी "ज्ञवन" जगवत नेहिीच पजुशनय रवहील हव 

भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े र् यव सांर्वदरुपी ज्ञवनवच्यव अध्ययनवलव 

"ज्ञवनयज्ञ" सांबोधले आह.े  

 

अध्येष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदि ्आर्योः। 

ज्ञवनयजे्ञन तेन अहां इिः ्यवि ्इशत िे िशतः।।(१८-७०) 



 

"ज्ञवन" यव दृशितनुच जगवचव, जगवतील तत्र्ज्ञवन, धिा यवांचवही 

अभ्यवस होत असतो. जगवचव इशतहवस र्व्तर्वर्र शलशहल्यव 

जवतो. इशतहवसकवरवने Judgemental thinking र्वपरले तर 

र्व्तर् hide होते. योग्य-अयोग्य, चवांगले-र्वईट ह े

Judgemental thinking असते. "ज्ञवन" यव सांदभवात िवत् 

र्व्तर् िहत्र्वचे असत.े  

 

 िनषु्ट्यजीर्नवतील र्व्तर् ही त्यवची Reality असते. िनषु्ट्यवलव 

्ततुी आर्डते. शनशककय िवलव तर सिथान करतो. अजुान 

शनशककयतेचे सिथान करतो. ह ेJudgemental thinking असते. 

यविळेु र्व्तर् hide होते. हीच िवनशसकतव भगर्तगीतव 

प्रकविवत आिते. र् Self approval ्र्तःच्यव सशियतेर्र(यवच 

सांदभवात शनयतकवयवार्र ्र्धिवाचे शिक्कविोताब Self approval 

असते. ) शक शनशककयतेर्र? हव प्रश्न highlight होतो.  

 

हव एकच प्रश्न अनेक शर्र्षयवलव जन्सि दतेो. र् त्यवचे ्पशिकरि 

भगर्तगीतव दतेे.  

*ज्ञवन कवय आह?े(प्रकवि) 

*अधिा कवय? (िोर्षि बवह्शर्घ्न, बशुद्धभ्रि आांतशर्ाघ्न) 



*जीर्नवत कवयवाची भशूिकव कोिती? 

*सखुी होिे म्हिजे कवय? 

*िनषु्ट्य आपल्यव जीर्नवलव कसे ओळखतो र् यवचे प्रयोजन 

कवय? 

*जीर्नवत चवांगलेपिवचे िहत्र् कवय? 

*ईश्वरवची यव शर्श्ववतील अश्तत्र् र् भशूिकव कवय? 

 

"पररत्विवय सवधनुवि ्"यवसवठी ईश्वरवची धिा्थवपनव 

भशूिकव र् "िव िचुः सांपदि ्दरै्ीि ्" असे अजुानवलव सांबोधन, 

यवद्ववरव जीर्नवत चवांगलेपिवचे िहत्र् ्पि होते. चवांगल्यव िनषु्ट्यवने 

कोिती भशूिकव घ्यवर्ी? यवची ्पितव कळते. जीर्नवत 

चवांगलेपिव चवलत नवही अिी व्यथव िनषु्ट्य बोलनु दवखर्तो, 

तेंव्हव चवांगलेपिवची ही हवर असते. चवांगलेपिव दबुळी होिे 

सिवजहीतवसवठी अयोग्य असते. चवांगल्यव िनषु्ट्यवचे ह ेआांतशर्ाघ्न 

ठरते. चवांगलेपिव िशक्त व्हवर्ी यवसवठी ईश्वर(ज्ञवनवचव) आश्रय 

प्रयोजन आह.े (Free from Doubt).  

 

बशुद्धयकु्तो जहवशतह उभे सकृुतदषु्ट्कृते। 

त्िवत ्योगवय यजु्य्र् योगः किास ुकौिलि ्।।(२-५०) 



 ****** 

(१८-७०) : 

" धम्यां सांर्वदि ्आर्योः" 

(ज्ञवनयज्ञ) 

 

अजुानवलव जीर्नवत कोितवच सिवधवनकवरक िवगा शदसत नवही. 

िलव कवांहीच नको तर शनष्ट्कवरि दःुख कवां ओढर्नु घ्यवयचे म्हिनु 

यदु्धिेत्वर्र शनशककय रवहिे हव पयवाय शनर्डतो. हव िहविपिवचव 

शनिाय आह ेअसे अजुान Declare करतो. आपले म्हिि े

िहविपिवचे आह ेहे 

 शसद्ध करण्यवसवठी धिवाचव दवखलव दतेो. अजुान श्रीकृष्ट्िवलव ह े

धिवाचे िहविपि सवांगत होतव.  

 

तां तथव कृपयवशर्िि ्अश्रपुिुवा कुलेििि।्(२-१) 

 प्रत्यिवत िवत् अजुान आांतनु अिवांत आह,े दःुखी आह ेआशि तो 

सिवधवनवसवठी िहविपिवचव बरुखव ओढत आह ेहे श्रीकृष्ट्िवांनी 

जविले. तझु्यवसवरख्यव श्रेष्ठ परुुर्षवलव अिी दबुळी भशूिकव 

अिोभशनय आह े. ज्यव धिवाचव अजुान दवखलव दते आह ेत्यवनसुवर 

्र्गवापवसनु, कीशतापवसनु र्ांशचत करिवरी ही भशूिकव आह.े अिी 

सिज दतेवत. यवतनुच श्रीकृष्ट्ि र् अजुान यवांचव सांर्वद सरुु होतो.  



 

ज्ञवन यव सांदभवात श्रीकृष्ट्िवचव अशधकवर जविनु अजुान आपली 

िवनशसक श्थशत व्यक्त करतो. यव श्थशतलव "धिासम्िढूचेतव" 

असे सांबोशधत करतो. अथवात धिादृि्यव िविे कताव्य कोिते ह े

कळेनवसे िवले आह.े (कवरि धिादृि्यव यदु्ध करिे योग्य असले 

तरी शत्लोक्यवचे रवज्यही शिळवले तरी यविळेु िविे दःुख नि कसे 

होिवर?) 

 

पवांडर्वर्रील अन्सयवय दरु करण्यवसवठी अखेरचव पयवाय ह ेधिायदु्ध 

होते. हव िवनर्ी व्यर्हवर होतव. यवच व्यर्हवरवत ऐन कृशतची रे्ळ 

आली असतव अजुानवलव हव पयवाय अधिायदु्ध र्वटतो. अजुानवच्यव 

भशूिकेतनु धिवालव, िहविपिवलव, ज्ञवनवलव ह ेआव्हवन होते. ह े

यदु्ध करिे धिा आह ेअसे नुसते िहविपि त्यवलव ऐकवयचे नव्हते. 

तर त्यवच्यव जीर्नवत अिी अनवकलशनय श्थशत शकां  आली?(िीच 

कवां?) यवचे सिवधवनकवरक उत्तर त्यवलव सवपडले नवही म्हिनु 

सरळ शनशककयतव त्यवने श्र्कवरली असते.  

 

यवच सांर्वदवतनु िहवन गरुु अिी श्रीकृष्ट्िवची ओळख होत.े  

त्र्ि ्अ्य पजु्यि गरुुः गरीयवन।्(११-४३)  

 



गरुुश्रेष्ठ केर्ळ कवय योग्य आह?ेअसव िहविपिव सवांगत नवही तर 

ते ज्ञवन जविण्यवची शजज्ञवसव शनिवाि करतो. (ज्यव गवर्वलव 

जवयचेच नवही ती केर्ळ िवशहती असते. तर त्यव गवर्वलव जवण्यवचे 

िहत्र् कवय? ह ेजविले तर त्यव िवशहतीची शजज्ञवसव असत.े 

)अथवात जीर्नवचे रह्य जविण्यवची (ध्येय, Purpose 

&meaning of life) शजज्ञवसव शनिवाि होिे हव िहत्र्वचव भवग 

ठरतो.  

 

१. कवया योगिेिवसवठी, ऐश्वयाप्रवशिसवठी? तर धिा दषु्ट्कृत्य 

टवळण्यवसवठी र् सत्कृत्य करण्यवसवठी? असे जीर्नयवत्व सांदभवात 

अजुानवचे शसशित ज्ञवन असते. यव शसशित ज्ञवनविळेुच अजुान 

अडचिीत सवपडतो. पि आपि अडचिीत नवही असे 

Declaration दतेो. अजुान यव Declaration िध्ये धिवाचव(्र्गा) 

उल्लेख करतो. म्हिनु भगर्दगीतेत धिा हव शर्र्षय येतो. ्र्गवाचे 

धिाज्ञवन ह ेशसशित ज्ञवन आहे ह े्पि होते. र् शर्श्वधिवाची ओळख 

होते. श्रीकृष्ट्ि र् अजुान यवांच्यवतील यव सांर्वदवलव "धिासांर्वद" 

असे सांबोधन होते.  

 

इहलोकी ऐश्वया र् परलोकी(िरिोत्तर) ही अजुानवची जीर्नशर्र्षयक 

सांकल्पनव असते. यवांत कवया सवधन असते. पि ्र्गाप्रवशि यव 



सांदभवात आपले शनयतकवया शनशर्षद्ध ठरशर्तो. त्यवच्यव धिवालव 

ियवादव येते.  

 

भगर्दगीतेनसुवर योग्य कवया र् अयोग्य कवया ठरशर्िवरी शनशित 

बशुद्ध सवशत्त्र्क म्हटलेली आह.े यवचव आधवर "बांधन-िोि " 

अथवात बांधन vs ्र्वतांत्र्य ह ेज्ञवन असते.  

 

प्रर्शृत्तां च शनर्शृत्तां च कवया अकवये भय अभये। 

बांधां िोिां च यव रे्शत्त बशुद्धः सव पवथा सवशत्र्की।।(१८-३०) 

 

िोि(्र्वतांत्र्य) हचे जीर्नवच ेध्येय जवििवरव धिा भगर्दगीतव 

सवांगत आह.े यवच आधवरवर्र ( अ). कवयवाचे योग्य-अयोग्य शनिय 

होिे( ब). कवयाशनिय न होिे. (क). शर्पररत(अधिवालव धिा र् 

धिवालव अधिा) शनिय होिे. हव बशुद्धचव अनिुिे सवशत्त्र्क, रवजस 

र् ति Mode असव पररिवि असतो. सत, रज र् ति हे प्रकृशतगिु 

असतवत. प्रकृशत र् ईश्वर यवद्ववरे शर्श्ववचे Manifestation होते.  

 

२. यव सांर्वदवतनुच श्रीकृष्ट्िवने ्र्तःची ईश्वर ही ओळख दिाशर्ली 

आह.े भगर्दगीतव यव िब्दवतच "ईश्वरवचे गीत" हव अथा अशभप्रेत 

आह.े यव ज्ञवनवद्ववरे ईश्वरवची ओळख जवििे असव सांदिे शिळतो.  



 

ईश्वर हे िवश्वत तत्र् आह,े ज्यवचव अांि िनषु्ट्यवच्यव प्रवितत्र्वत 

श्थत आह.े जे शर्नविी आहे ते अिवश्वत (िरीर) तत्र् आह.े 

अिवश्वत ते िवश्वत हव जीर्नयवते्तील प्रर्वस "आत्िोन्सनशत" 

असते. म्हिनु यव प्रर्वसवलव भगर्दगीतव "अितृत्र्वय कल्पते" 

असे सांबोशधत करते (२-१५).  

 

३. ्र्भवर्: 

िनषु्ट्यजीर्नवचे" रह्य" अध्यवत्िज्ञवनवद्ववरे भगर्दगीतव सवांगत 

आह.े यवची व्यवख्यव "्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यते" अिी केली 

आह.े  

 

िवश्वत (िळु भवर्) यव सांदभवात ्र्भवर्वलव अिरब्रह्म/ईश्वर म्हटले 

आह.े  

 

तर प्रकृशत(अिवश्वत) यव सांदभवात ्र्भवर्शनयतकवया अथवात 

सहजकवया ह ेजीर्नशर्कवसवचे सवधन आह ेयवलव ्र्धिा म्हटले 

आह.े यवच ्र्धिवाद्ववरे ईश्वरभशक्त हव प्रर्वस असतो.  

 



४. यवप्रिविे शर्श्वधिवाचे र्ैशिि: 

अ) योग्य-अयोग्य कवयवाचव बांधन -िोि हव आधवर 

ब) Higher consciousness र्र जगिे म्हिजेच शनष्ट्कवि किा 

(शर्चशलत न होिे) असव होतो.  

क)ज्ञवन यव सांदभवातील यव धिासांर्वदवचे अध्ययन हव ज्ञवनयज्ञ 

ठरतो. यव यज्ञवद्ववरे ईश्वरभशक्तच सवध्य करतो.  

 

अध्यष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदि ्आर्योः। 

ज्ञवनयजे्ञन तेन अहां इिः ्यवि ्इशत िे िशतः।।(१८-७०) 

 

********* 

 

 

(१८-७०): 

"ज्ञवनयजे्ञन तेन अहि ्इिः ्यवि ्इशत िे िशतः" 

(भगर्तगीतेचव ज्ञवनयज्ञ) 

 

१. भगर्तगीतेनसुवर ज्ञवन जगवत सर्ाश्रेष्ठ आह.े ज्ञवनवचव आदर करव 

हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े ज्ञवन जीर्नप्रर्वसवत अांधवरवचव नवि 



करिवर् यव प्रकविवची भशूिकव बजवर्ते. शर्ज्ञवन ज्ञवनवचवच भवग 

आह.े शर्ज्ञवन सत्य िोधते, यवचव सांबांध सिवज भौशतकर्वदविी 

जोडतो, तर तत्र्ज्ञवन िनषु्ट्यजीर्नवतील सत्य िोधत असते, यवचव 

सांबांध सिवज आदिार्वदविी जोडतो. आदिार्वद सत्य hide करु 

िकते, ह ेर्व्तर् भगर्तगीतव दिार्ते.  

 

जीर्नवत िनषु्ट्यवची िवगा चवलतवांनव "िी योग्य" ही भशूिकव असते. 

योग्य नसलव तरी िनषु्ट्यवलव सखु अनभुर्वयचे असते, म्हिनु 

अतशृि, अज्ञवन hide करण्यवसवठी सिथान करतो र् आदिार्वदी 

भवष्ट्य र्वपरतो. शकां र्व ्र्तःचे शहत सवध्य करण्यवसवठी भवष्ट्य 

बोलतो, र् यवांतही आदिार्वदी भवष्ट्य र्वपरतो. यव प्रशियते 

"्र्तःलव कवय हर्े"ह ेसत्य hide केल्यव जवते.  

 

अजुान आपल्यव भशूिकेचे analysis करतो. िलव कवांशहही नको, 

िग आिवांनव िवरिे केर्ळ लोभ दिार्ते, म्हिनु आपल्यव 

शनयतकवयवालव पवपवचे द्ववर शसद्ध करतो. हव सर्ा प्रयवस दःुख 

टवळण्यवसवठी असतो र् ही भशूिकव ज्ञवनी दिाशर्ण्यवचव प्रयत्न 

करतो. "ज्ञवनी" भशूिकेच्यव सांदभवातच ही भशूिकव अज्ञवनी ठरते. 

अथवात अज्ञवनवलव ज्ञवन ठरर्ीत असतो. जसे दोरीलव सवप सिजिे 

ह ेdelusion आह.े यव भशूिकेचे कवरि जे जसे आह,े ते श्र्कवर 



न करिे र् Judgement thinking र्वपरुन योग्य-अयोग्य, श्रेष्ठ-

कशनि, चवांगले-र्वईट असे लबेल लवर्िे.  

 

२. सत्य, पवरदशिाकतव, र्व्तर्वचव श्र्कवर, ज्ञवन यवांचे िहत्र् 

सिवजवत शकां र्व िनषु्ट्यजीर्नवत र्वदवतीत असते.  

प्र्थवशपत सांकल्पनव चकु ठरशर्ल्यवने अांधवरवचव नवि होत नवही. 

र्ीज पडिे दरे्तेचव प्रकोप आह ेही सांकल्पनव बेंिवशिन 

फॅ्रन्सकशलनने र्ीजेतील Electrical energy िोधनु सांपिुवत 

आिली. श्रीकृष्ट्िवने पवऊस पडण्यवसवठी (गोर्धान)पर्ातवचे 

िहत्र्, र्िृवरोपि िहत्र् सवांशगतले र् इांद्रदरे्तेलव disarm केले. 

प्र्थवशपत सांकल्पनेलव अज्ञवन ठरशर्ले तर केर्ळ शटकव करुन 

अांधवरवचव नवि होत नवही. अज्ञवनवचव श्र्कवर केलव तरच ज्ञवनवचे 

द्ववर उघडते.  

Acceptance of "what I want" and/or Ignorance यविळेु 

पवरदिाकतव यतेे. र् ज्ञवन आपली भशूिकव बजवर् ुिकते.  

 

३. िोर्षि करिवरी व्यर््थव(बवह्शर्घ्न) असेल तर चवांगल्यव 

व्यशक्तलव जगतवांनव सांिय उत्पन्सन होतो. ते आांतशर्ाघ्न असते. र् ही 

अधिा श्थशत ठरते. चवांगल्यव व्यशक्तलव सांियिकु्त होण्यवसवठी 

ज्ञवनवची गरज असते. िरिोत्तर गशत चवांगली शिळवर्ी ही प्र्थवशपत 



धिवाची सांकल्पनव असते. भगर्तगीतव र्तािवन जीर्न चवांगले 

जगवरे् यवचे िवस्त्र सवांगते. ्र्वतांत्र्यवचे ज्ञवन बांधन-िशुक्त यवद्ववरव 

्पि करत.े  

 

 

४. "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च" यवांत जीर्नशर्कवस र् 

शर्श्वकल्यवि अशभप्रेत आह.े िनषु्ट्य किा करतो. यव किवाद्ववरे 

जगतकल्यवि सवध्य होत आह ेही भवर्नव भगर्तगीतव ईश्वरभशक्त 

यवद्ववरव ्पि करीत आह.े  

 

भगर्तगीतव ईश्वरवची ओळख शर्श्ववचव अध्यि अिी दतेे. 

ईश्वरवलव(अध्यि यव नवत्यवन)े शर्श्वकल्यवि अशभप्रेत आहे. हव 

व्यर््थवपनवचव शर्र्षय असतो. व्यर््थवपन ज्ञवनवचवच भवग आह.े  

 

ित्किाकृत ्ित्परिो िद ्भक्तः सांगर्शजातः। 

शनरै्रः सर्ाभतूेर्ष ुयः स िवि ्इशत पवांडर्।।(११-५५) 

 

५जगवची रहवटी अखांड चवल ुरवहिवर पि आपि 

नसिवर?भगर्तगीतव सवांगते, ितृ्य ुिरीरवलव आह,े जे जीशर्त तत्र् 



िरीरयांत्वलव सांचवशलत ठेर्त,े त्यव तत्र्वलव ितृ्य ुनवही. यवच 

जीशर्त तत्र्वची ओळख, त्यवचे शर्श्वविी असलेले नवते, यवची 

सांपिुा ओळख भगर्तगीतव करुन दतेे. यवलवच 

अध्यवत्िज्ञवन(्र्भवर् अध्यवत्ि उच्यत)े म्हटले आह.े 

जीर्नशर्कवसवच्यव प्रर्वसवत आध्यवशत्िक प्रगतीिळेु बशुद्धची 

श्थतप्रज्ञ अर््थव प्रवि होते.  

 

* अजुानवचव प्रश्न व्यवर्हवररक असतो. र् त्यवचे लि व्यवर्हवररक 

कवया टवळण्यवकडे असते. त्यवलव कवयवापवसनु सटुकव हर्ी होती. 

म्हिनु प्रश्न करतो, बशुद्धची श्थतप्रज्ञ अर््थव श्रेष्ठ तर घोर किवाचे 

प्रयोजन कवां?यवच प्रश्नवचे उत्तरवत िनषु्ट्यजीर्नवांत कवयवाचे िहत्र् 

सवांशगतल्यव जवते.  

 

६. िनषु्ट्यजीर्नवत अहांकवरविळेु (्र्तःलव योग्य शसद्ध 

करण्यवसवठी )अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो. म्हिनु अहांकवरवलव 

replace करण्यवसवठी बशुद्धयोग आश्रय/ईश्वरवचव अॅवश्रय ्पि 

होतो. ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े सर्ा किवाचे ज्ञवनवत रुपवांतर 

होते. म्हिनु भगर्तगीतेतील ईश्वर सांकल्पनवच ज्ञवनविी शनगशडत 

आह.े  

 



सर्ाकिाअशखलां पवथा ज्ञवने पररसिवप्यते।(४-३३) 

 

*यवचवच अथा, अजुानवलव व्यवर्हवररक कवयवातच सांिय यतेो, र् हव 

सांिय शिटशर्ण्यवसवठी ज्ञवन असते. जे ज्ञवन भगर्तगीतव सवांगते. 

(ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि)् . यवप्रिविे ज्ञवन हवच भगर्तगीतचेव शर्र्षय 

बनतो. अथवात ह ेगिुवत्िक ज्ञवन ठरते. " 

 

७.  

अध्येष्ट्यते च य इिां धम्यां सांर्वदां आर्योः। 

ज्ञवनयजे्ञन तेन अहां इिः ्यवि ्इशत िे िशतः।।(१८-७०) 

 

यव शर्श्ववचे सांचलन होण्यवत ईश्वरवची िहत्र्वची भशूिकव असते. 

यवर्र श्रद्धव असिवरे असतवत, तसेच नसिवरेही असतवत. ज्यवांची 

श्रद्धव आह,े तेच यव सांर्वदरुपी ज्ञवनवचे िहत्र् जवितवत. 

त्यवांचेसवठी हव ज्ञवनयज्ञ असतो.  

 

सवर: 

*जगवत दःुख आह,े अडचिी आहते म्हिनु प्रश्न आहते. प्रश्न 

आह ेम्हिनु ज्ञवन आह.े ज्ञवनवचव आदर करव .  



*र्व्तर् श्र्कवर न करतव ्र्तःलव योग्य शसद्ध करण्यवसवठी ज्ञवन 

सवांगिे यव सांर्यीचे कवरि अहांकवर असतो. यव सांर्यीिळेु 

अज्ञवनवलव ज्ञवन दिाशर्तो.  

*"व्यर््थवपन" यव सांदभवात "आत्िनो िोिवथा जगतहीतवय च" 

यवद्ववरे "सशृिचव अध्यि यव भशुिकेत सशृिसांचलन सरुु असते. " हव 

सांदिे शिळतो.  

*"ज्ञवनशर्ज्ञवन" यव सांदभवात ईश्वर ज्ञवनशर्ज्ञवनवचव स्त्रोत आह.े म्हिनु 

जीर्निवगवात ईश्वरवचव आश्रय ज्ञवनवचव आश्रय ठरतो. यविळेु 

अहांकवरवचे Replacement होते. र् " योगसांन्सय्तकिवािां 

ज्ञवनसश्चन्सनसांियि"् हव जीर्नशर्कवसवचव सांदिे शिळतो.  

*Small is beautiful चव लेखक इ. एफ. ििेुकर म्हितो, 

पु् तकी शििि सांख्यवत्िक ज्ञवन दतेे. यव ज्ञवनवचव उपयोग 

शर्कवसवसवठी होतो, तेंव्हव ते गिुवत्िक ज्ञवन ठरते. गिुवत्िक ज्ञवन 

यव अथवाने भगर्तगीतेची ओळख िवली तर शििििेत् र् 

यरु्वशपढी भगर्तगीतेचे िहत्र् जवि ुिकते.  

 

 ********** 

 (१८-७१) 

*********************** 

श्रद्धवर्वन अनससयूि ििृयुवत ्अशप यो नरः। 



सोअशप िकु्तः िभुवन ्लोकवन ्प्रवप्नयुवत ्पणु्यकिािवि ्।। 

************************* 

(१८-७१) :"श्रद्धवर्वन अनसयूि ििृयुवत ्अशप यो नरः" 

 

धवशिाक िेत्वत दरे्तवपजुन हव एक श्रदे्धचव भवग असतो, तद्वत 

पशर्त् ग्रांथर्वचन, प्रर्चन श्रर्ि हव एक भवग असतो. यवांत श्रोतव 

रितो र् भशक्त लवभते. तसचे भगर्तगीतव सांर्वदवशर्र्षयी म्हटलेले 

आह.े श्रदे्धने यव सांर्वदग्रांथवत रििवरे पणु्य प्रवि करुन घेतवत.  

 

श्रद्धवर्वन अनससयूि ििृयुवत ्अशप यो नरः। 

सोअशप िकु्तः िभुवन ्लोकवन ्प्रवप्नयुवत ्पणु्यकिािवि ्।।(१८-७१) 

 

ईश्वरवर्र श्रद्धव असिवरे र्वचन-श्रर्ि करुन त्यवांत रितवत. 

चवांगलेपिवची प्रर्शृत्त शनिवाि होते. चवांगल्यव लोकवांसवठी(पणु्यर्वन, 

दरै्ी) प्रत्यि भगर्तगीतेची Philosophy पढुचे पवऊल आह.े  

 

भगर्तगीतेप्रिविे ईश्वरवलव प्रकृशतचव (कतवा, भतवा, सविी) अध्यि 

जविनु यव ज्ञवनवत रितवत, त्यवांनव बशुद्धयोग दतेो. यविळेु "ितृ्योिवां 

अितृांगिय" यव जीर्नशर्कवसवच्यव रवजिवगवार्र येतो.  



अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते।...  

ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।(१०-१०) 

भगर्तगीतेने जीर्नशर्कवसवत किा-कतृात्र्वचे िहत्र् ्पि केले 

आह.े र्तािवन कतृात्र्वचव आह.े (कतृात्र्वनेच इशतहवस घडतो. ) 

यवांत ्र्भवर्शनयत सहजकवया(State of Art) हव एक भवग तर 

दसुरव शनिायिितव असते.  

िनषु्ट्यवलव शनिाय अशधकवर असतो. भगर्तगीतते 

"किाण्येर्वशधकवर्ते"यवद्ववरव ह ेसत्य highlight होते. जो 

परवर्लांशब असतो, तो शनिायवसवठी इतरवांर्र अर्लांबनु असतो. 

"सकवि" अर््थते शनिाय दृढ नसतो. पररिविभयवचे कवरि सांिय 

असते. यविळेु शर्चशलत होतो. म्हिनु र्तािवनवत शनिायअशधकवर, 

शनिायिितव र् यवसवठी शनिायप्रशियव जविनु घेिे िहत्र्वचे 

असते. यवच अनरु्षांगवने अजुानवलव ज्ञवत केलेली भगर्तगीतेची 

सशर््तर भशूिकव जविनु घेि ेआर्श्यक आह.े  

व्यर्हवरवत शनयतकवयवाचव शनिाय ठरतो. ही व्यर्हवरवतील प्रशियव 

असते. यविळेु शनयतकवया ठरते. शनिाय ठरतो. पि कतृात्र् 

सांदभवातील दसुरव िहत्र्वचव Chapter सरुु होतो, तो शनिाय/कवया 

execute करण्यवचव असतो. प्रत्यि शनिाय execute करतवांनव 

अजुानवलव दःुख होते. अडचि जविर्ते. म्हिनु ठरलेले कवयाच 



टवळतो र् शनशककयतेचे सिथान करतो र् यवचसवठी ्र्तःलव ज्ञवनी 

ठरशर्तो.  

सिवजवत असेच शनशककयतेच ेसिथान असते र् असे सिथान "ज्ञवन" 

यव सांदभवात बोलले जवते, अिी श्थशत आली तर प्रत्यिवत िवत् 

दःुखविी, अडचिीिी deal करण्यवचे ज्ञवन नसते ही र््तुश्थशत 

असते.  

(उदव. व्यशक्त शकां र्व एखवदव सिदुवय आशथाक शर्र्ांचनेत सवपडलव 

तर आत्िपररिि करुन कवरिशििवांसव न करतव इतर-

व्यशक्त/सिदुवय अडचिीसवठी कवरि आहते, असव आभवस 

शनिवाि करण्यवत येतो. र्व्तर् न श्र्कवरतव शटकव करिे सोपे 

असते. लोकवांनव अिव आभवसवत गुांतर्नु ठेर्िे ही रवजकवरिी 

खेळी जगवत आढळते! ) 

लोक अिव भवष्ट्यवने, आभवसवने िवत् िोह पवर्तवत.  

अज्ञवनेन आर्तृां ज्ञवनां तेन िहु्शन्सत जन्सतर्ः।(५-१५) 

 

भगर्तगीतव यवच दःुखवर्र िवत करण्यवसवठी जीर्नज्ञवन र् 

शर्कवसिवगा सवांगते. अडचिी शर्कवसिवगवात Stepping stone 

ठरतवत. जसे अजुानवलव Senses conscious(िन) र् Higher 

conscious यव सांदभवात िनोर्ि vs आत्िर्ि ज्ञवन ्पि केले. 



यव ज्ञवनविळेुच" श्रेष्ठ" शर्चशलत होत नवही र् शनषे्ठने 

शर्कवसिवगवार्र असतवत. शनष्ट्कवि किवाचे हचे रह्य आह.े  

 

"यां शह न व्यथयन्सततेे परुुर्षां परुुर्षर्षाभ"(२-१५) 

बन्सधःु आत्िव आत्िनः त्य येन आत्िैर् आत्िनव शजतः।(६-६) 

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनो अनशुर्शधयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इह अम्भशस।।(२-६७) 

 

 

 ****** 

  

  



(१८-७२) 

*********************** 

कशित ्एतद ्श्रतुां पवथा त्र्यव एकवग्रेि चेतसव। 

कशित ्अज्ञवन सांिोहः प्रनिः ते धनांजय।। 

************************* 

(१८-७२)/१: 

"कशित ्एतद ्श्रतुां पवथा त्र्यव एकवग्रेि चेतसव" 

 (Right vs Rightous) 

 

(Right)"योग्य कवय?"यवर्रच सिवजवत भवष्ट्य चवलते. असे 

भवष्ट्य होत रवहिवर. पि िनषु्ट्यवचे प्रत्यिवतील जगिे हचे त्यवचे 

जीर्न असते. िनषु्ट्य त्यवचव र्तािवन प्रत्यिवत कसव जगतो यवर्र 

त्यवच्यव शर्कवसवची शदिव ठरत असते. "What you sow, so 

reap" .  

 

"कबीरवांकडे एक शिष्ट्य प्रश्न घेर्नु आलेलव असतो. र्ेळ शदर्सवची 

असते. कबीर पशत्नलव कां दील लवर्नु आिण्यवस सवांगतवत. पशत्न 

कबीरवांनव शर्चवरिव न करतव, कबीरवांची गरज ओळखनु कां दील 



आिण्यवत येतो. कबीरवांच्यव पशतपशत्नच्यव पे्रिवचे रह्य हव प्रश्न 

शिष्ट्य घेर्नु येतो. उत्तर शिळते. " 

 

"योग्य कवय " ह ेिनषु्ट्यवलव सतत ऐकवयलव शिळते. यवतनुच 

सिथान-शटकव असते. िनषु्ट्य जे कवांही (योग्य-अयोग्य) करतो ते 

्र्तःसवठी योग्य सिजनुच करतो. र् योग्य आह ेह ेशसद्ध 

करण्यवसवठी ज्ञवन र्वपरतो. ्र्तःलव योग्य ठरशर्ण्यवसवठी सिथान 

करिे र् इतरवांनव चकु ठरशर्ण्यवसवठी शटकव करिे असे भवष्ट्यही 

सिवजवत चवलत असते. िनषु्ट्य श्रेष्ठ/ज्ञवनी व्यशक्तचीही चकु कवढतो 

पि ्र्तःसवठी आचरण्यवस "योग्य" कवय?(Rightous) यवचेच 

अज्ञवन असते तेंव्हव िनषु्ट्य कसव र्वगतो हचे र्व्तर् 

अजुानशर्र्षवदयोगवतनु ्पि होते.  

 

यदु्ध करिे ह"े शनयतकवया" यव सांदभवात योग्य आह,े ह ेअजुान 

जवित होतव पि प्रत्यि कवयवाची रे्ळ आली असतव दःुखी होतो. 

यदु्ध न करिे ह ेयोग्य आह ेह ेशसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन बोलतो.  

 

"When you're righteous, you don't have to tell 

people that you're righteous. " 

 Shaquille O'Neal 



 

जीर्न ही अिी प्रयोगिवळव आह,े जेथे प्रथि जगतो नांतर धडव 

शिळतो. "अिकु करवयलव हरे् होते र् अिकु करवयलव नको होते, 

शकां र्व अिकु केले असते तर योग्य िवले असत.े "असे भवष्ट्य करिे 

यवचव अथा "करण्यवस योग्य (Rightous) " यवचे अज्ञवन होते असे 

दिाशर्ते.  

 

शनयतकवया यव सांदभवात यदु्ध टवळिे अजुानवसवठी अयोग्य आह ेह े

श्रीकृष्ट्ि सिज दतेवत. तेंव्हव यव कवयवाने जे दःुख शिळिवर ते 

नवशहसे कसे होईल हे कळत नवही . अथवात जे कवया केल्यवनांतर 

पिवतवपच होिवर आह ेते कवया कवां करवयचे?म्हिनु यदु्ध करिवर 

नवही ही अजुानवची भशूिकव असते.  

 

यत ्श्रेयः ्यवत ्शनशिति ्ब्रशूह तन्सिे।(२- ७) 

अजुानवसवठी यदु्ध न करिे "पे्रयस" असते तर ते कवया "श्रयेस 

"कसे? हव प्रश्न करतो. भगर्तगीतेतील हव प्रश्न Right vs 

Rightous असव असतो. अजुानवलव "Rightous ऐकवयचे होते.  

 

सिवजवतील योग्य-अयोग्य(Right-Wrong) यव सांदभवातील भवष्ट्य 

र् ्र्तःसवठी आचरण्यवस योग्य (Rightous) यवतील भदे 



भगर्तगीतव ्पि करते. "योग्य " यव सांदभवातील पु् तकी भवष्ट्य, 

सशृत यव सांदभवात म्हटल,े  

यवशििवां पशुष्ट्पतवां र्वचां प्रर्दशन्सत अशर्पशितः। 

रे्दर्वदरतवः पवथा न अन्सयत ्अश्त इशत र्वशदनः।।(२-४२) 

 

नैते सशृत पवथा जवनन ्योगी िहु्शत किन। 

त्िवत ्सरे्र्ष ुकवलेर्ष ुयोगयकु्तो भर्वजुान।।(८-२७) 

 

*श्रीकृष्ट्िवांनी उत्तर शदल्यवनांतर शदलेले र्व केलेले प्रश्न: (Ball in 

the court of Arjuna) 

 

१. Right(योग्य कवय?) यव सांदभवात शर्ज्ञवनवसह ज्ञवन(प्रकृशत-

परुुर्ष) सवांगण्यवत यतेे र् अजुानवलव Choice शदललेी असते.  

 

इशत ते ज्ञवनां आख्यवतां गहु्वत ्गहु्तरां ियव। 

शर्िशृ्य एतद ्अिेरे्षि यथव इच्छशस तथव कुरु।।(१८-६३) 

 

२. Rightous(करण्यवस योग्य) यव सांदभवात म्हटले,  

 



सर्ाधिवान ्पररत्यज्य िविेकां  िरिां व्रज। 

अहां त्र्वां सर्ापवपेभ्यः िोियवष्ट्यवशि िव िचुः।।(१८-६६) 

 

जगवत जे घडत आह ेते ईश्वरवच्यव इच्छेने घडत आह ेअसे म्हटले 

तर ईश्वरवलव Surrender होिे ह ेिनषु्ट्यवचे दवशयत्र् ठरते. 

(भगर्तगीतेप्रिवि)ेयवचवच अथा िनषु्ट्य "अितृत्र्वय कल्पते" यव 

िवगवार्र जीर्नयवत्व करतो. िवगा शनशितपिे, शर्श्ववसवने चवलत 

असतो. यवच िवगवासवठी बशुद्धयोगवचे िहत्र् र् िोह, अज्ञवन नि 

होण्यवसवठी बशुद्धयोगवची भशूिकव भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

३. श्रीकृष्ट्ि िेर्टी एकच प्रश्न करतवत,  

कशित ्एतद ्श्रतुां पवथा त्र्यव एकवग्रेि चेतसव। 

कशित ्अज्ञवन सांिोहः प्रनिः ते धनांजय।।(१८-७२) 

 

सवर: 

 

शर्ज्ञवन, जगवतील तत्र्ज्ञवन जेथे अपिुा ठरते, ती उिीर् 

भगर्तगीतव भरुन कवढते. रे्द, शर्ज्ञवन र्व कोितवही धिा यवचे 

िलु्य भगर्तगीतव किी करीत नवही. तर त्यवतील अपिुातव दिार्नु 



पिुात्र्वचे ज्ञवन सवांगते. भगर्तगीतेलव Song of God अिी 

ओळख आह.े जीर्नशर्कवसवसवठी Motivational भवष्ट्य यव 

दृशितनु यव ज्ञवनवची ओळख िवली तर यव ज्ञवनवत िनषु्ट्य रितो. यव 

रिण्यवतनु ईश्वरवची कृपव लवभते.  

कथयन्सति िवां शनत्यां तषु्ट्यशन्सत च रिशन्सत च।(१०-९) 

  

"We are accountable for our actions as we exercise 

our moral agency. If we understand this principle 

and make righteous choices, our lives will be 

blessed. " 

 L. Lionel Kendrick 

 

 

****** 

 

(१८-७२)/२ : 

"कशित ्अज्ञवन सांिोहः प्रनिः ते धनांजय?" 

 



सांपिुा जग जगत असते, पि आपि ्र्तः शर्श्ववसवने जगत आहो 

कवय?हव ्र्तःसवठी कधी प्रश्न उपश्थत होतो. जगवर्े शक 

िरवर्े!हव प्रश्न हमॅ्लेटलव पडलव होतव. तर यदु्धप्रसांगी यदु्ध करुन 

रवज्य शिळर्वरे् शक शनशककय रवहुन प्रशतकवर न करतव ितृ्य ुपत्करिे 

श्रेय्कर! हव प्रश्न अजुानवसिोर उभव ठवकलव.  

 

सविवन्सयतः लोक येथे यदु्ध शजांकलो तर सखुी होईल र् हरलो तर 

दःुखी होईल यवप्रिविे पररिविभयवने कधी अिवांत होतवत. ही 

कवयवाची सकवि िवनशसकतव असते. यवच िवनशसकतेिळेु 

अजुानवलव र्वटते, यदु्ध शजांकले तरी दःुख होईल, यविळेु अिवांत 

होतो. र् यव अिवांत अर््थेत तो कवय योग्य यवची शनर्ड करु 

िकत नवही. र् िनवलव िवांत करण्यवसवठी सोपव उपवय म्हिनु यदु्ध 

न करण्यवची शनर्ड करतो, र् यव भशूिकेचे सिथान केर्ळ िनवलव 

िवांत करण्यवसवठी करतो.  

 

जीर्न भशर्ष्ट्यवकडे र्वटचवल करीत असले तरी र्तािवनच जीर्न 

असते. र्तािवनवतील िवांती िहत्र्वची असते. अिवांती, दःुख यवचे 

कवरि अज्ञवन असते. हचे अज्ञवन दरु करण्यवसवठी ज्ञवन हरे् असते, 

ज्यविळेु शर्श्ववसवने, दृढतेन,े शनषे्ठने कवयारत होतो. हवच 



भगर्तगीतेचव शर्र्षय बनलव. अथवात र्तािवनवतील िवांती म्हिजे 

यदु्ध टवळिे नव्ह.े हव शर्र्षय येथे आलव आह.े  

 

"Peace is not absence of conflict, it is the ability to 

handle conflict by peaceful means. " 

 

जगवत ्र्गा नवांदले इतके ज्ञवन र्तािवनवत उपलब्ध आह.े पि कोि 

करेल?कसे होईल ?हव प्रश्न िहत्र्वचव असतो. यवर्र चचवा िवली 

तरी िेर्टी इतरवांनी कुिीतरी करवरे् असव शनष्ट्कर्षा शनघवलव तर 

आपि जेथे होतो, तेथेच येर्नु पोहोचतो.  

 

कुिी कवय करवरे् यवचव शर्चवर सिवजवत होतोच र् तसे भवष्ट्यही 

बोलल्यव जवते. पि ्र्तः कवय करवर्े यवर्र केर्ळ भगर्तगीतव 

भवष्ट्य करीत आह.े र्तािवनवत सखुी जीर्नवचे तत्र्ज्ञवन यवर्र ज्ञवन 

सवतत्यवने उपलब्ध होत असते. तरी ्र्तःसिोर कधी प्रश्न 

उपश्थत होतो. अजुानवलव कवय करवरे् ह े(िोहविळेु) कळत नवही 

म्हिनु जीर्नशर्कवसवचे ज्ञवन सवांशगतल्यवनांतर श्रीकृष्ट्ि शर्चवरतवत, 

िोहविळेु शनिवाि िवलेले अज्ञवन नि िवले कवय? 

 

कशित ्अज्ञवन सांिोहः प्रनिः ते धनांजय।(१८-७२) 



 

शर्र्षयशचांतनवत असल्यविळेु िोह होतो. िोहविळेु शर्भ्रि(सांिय) र् 

यविळेु ्िशृतभ्रि होतो.  

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसवः सांगः तेर्ष ुउपजवयते।...  

्िशृतभांिवत ्बशुद्धनविो बशुद्धनविवत ्प्रिश्यशत।।(२-६३) 

 

अिवश्वतवलव आसक्त attach िवल्यविळेु िोह असतो. िोहविळेु 

infection होते. अिवांत होतो. अज्ञवन असते. म्हिनु 

जीर्निवगवात शनष्ट्कवि(Nonattachment) किा िवस्त्र सवांशगतले. 

जीर्निवगवात ईश्वरवचव आश्रय िवश्वतविी attach असतो. हचे 

िवस्त्र भगर्तगीतव शर््तवरवने सवांगते.  

 

भगर्तगीतव म्हटले शक कुिी किायोगी यवर्र focus करतो, कुिी 

ईश्वर consciousness यवर्र focus करतो, कुिी िवांती Peace 

of Mind यवर्र focus करतो. कुिी शनभायतव, योग(दःुखवन्सत) 

यवर्र focus करतो. पि हव शर्र्षय सांपिुा जीर्नवचे ज्ञवन र् यवच 

अनरु्षांगवने र्तािवनवतील िवांतीचे िहत्र् दिाशर्ते. र् िवांती 

ढळण्यवचे कवरि अज्ञवन असते ह ेभगर्तगीतव ्पि करते.  

म्हिनुच ईश्वर भशक्तने िवांती शिळते असे भवष्ट्य आपि ऐकत 

असतो, अनभुर्त असतो.  



िवांशत शनर्वािपरिवां ित्सां्थवां अशधगच्छशत।(६-१५) 

 

सखुी जीर्नवसवठी िवांशत र् िवांशतसवठी सां्कवर(बशुद्धयकु्त) 

आर्श्यक असते.  

 

नवश्त बशुद्धः यकु्त्य न च अयकु्त्य भवर्नव। 

न च अभवर्यतःिवांशतः अिवांत्य कुतः सखुां।।(२-६६) 

 

यवप्रिविे जीर्नवतील अज्ञवन दरु करण्यवसवठी ज्ञवन हवच 

भगर्तगीतेचव शर्र्षय ठरतो.  

 

 ****** 

  

  



(१८-७३) 

*********************** 

निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु। 

श्थतो अश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्।। 

************************* 

(१८-७३)/१ : " निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व " 

 (End of darkness) 

 

 

यदव ते िोहकशललां बशुद्धः व्यशततररष्ट्यशत। 

तदव गन्सतवशस शनरे्दां श्रोतव्य्य श्रतु्य च।।(२-५२) 

 

अथवात िोहविळेु भ्रशित िवलेली बशुद्ध ्थीर होते र् 

बवह्ज्ञवनवपवसनु िकु्त असते. हव "निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व" यवचव 

सांदिे आह.े हव िब्दप्रयोग अजुानवने िेर्टी केलव, र् 

भगर्तगीतवज्ञवनवचे Purpose ्पि होते.  

 



The significant problems we face cannot be solved 

at the same level of thinking we were at when we 

created them. " 

~ Albert Einstein 

 

िन(Sensation) Sensitive असते. यविळेु अजुान (दरै्ी, 

चवांगलव) दःुखी होतो. अथवात यव Conscious (Level of 

thinking) िध्ये प्रश्न शनिवाि होतो. यव level र्र शनिवाि िवलेलव 

िोह बशुद्धलव भ्रशित करतो. योग्य शसध्द करण्यवसवठी बवह्ज्ञवनवचव 

उपयोग करतो.  

 

ध्यवयतो शर्र्षयवन ्पुांसः सांगःतरे्ष ुउपजवयते..  

.. सांिोहवत ््िशृत शर्भ्रिः।्िशृतभ्रांिवत ्बशुद्धनविो।.. (२-६२/६३) 

 

Sensation िनविळेु भ्रशित िवलेल्यव बशुद्धलव िकु्त करण्यवसवठी 

िनोर्ि अर््थव vs आत्िर्ि अर््थव यवांतील भेद ्पि 

भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

िनसः त ुपरव बशुद्धः यो बदेु्धः परतः त ुसः।(३-४२) 



इांशद्रय, िन, बशुद्ध, आत्िव यवांतील श्रेष्ठत्र्वचव िि जविनु 

आत्िर्ि अर््थेचे िहत्र् कळते. यवच आत्िर्ि अर््थेसवठी 

योगयकु्त/ईश्वरवचव आश्रय/बशुद्धयोग असे िब्दप्रयोग आह.े तसेच 

ही श्थशत कवयि होण्यवसवठी आत्िोन्सनशत र् यवसवठी कवयवाचव 

दृढशनिय करुन "योगः किास"ुअसव िब्दप्रयोग आह.े  

Higher(िवश्वत) Consciousness शियविील होण्यवसवठी 

िवस्त्र : 

 

तै्गणु्यशर्र्षयव रे्दव शनस्त्रैगणु्यो भर्वजुान। 

शनद्वांद्वो शनत्यसत्र््थो शनयोगिेि आत्िर्वन ्।।(२-४५) 

 

गिुवतीत होण्यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय, शनद्वांद्व होण्यवसवठी कवयवाचव 

दृढशनिय, सिपाि/फलत्यवगवसवठी शनयोगिेि, िोह तिगिु आह े

म्हिनु सत गिु शियविील होण्यवसवठी" शनत्यसत्र््थो" असे 

िब्दप्रयोग आहते.  

 

जीर्नवांत प्रश्न आहते, म्हिनु शर्कवसवचे िहत्र् आह.े अजुान दःुखी 

िवल्यवर्र म्हितो, िलव कवांही नको. िविव कोितवच Problem 

नवही. म्हिनु िलव यदु्ध करवयचे नवही! 

 



Beware when you have no problems. Then you've 

really got a problem. Problems are like landmarks of 

progress. " 

~ Scott Alexander 

 

जीर्नवत दःुख आह े. िनवच्यव खवलच्यव पवतळीर्र यविळेु भ्रशित 

होतो. पि हचे दःुख शर्कवसवत Stepping stoneअसते. 

Higher conscious र्र पोहोचण्यवची ही सांधी असते. ज्यवद्ववरे 

प्रर्वस िवश्वतवकडे(अितृांगिय) होतो.  

 

निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु। 

श्थतो अश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्।।(१८-७३) 

 

******** 

 

(१८-७३): 

"निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु" 

 (बशुद्धनवि vs. बशुद्धयोग) 

 



भगर्दगीतेत आत्िोन्सनशत यव सांदभवात आध्यवशत्िक भवष्ट्य असले 

तरी त्यवचव प्रिखु हते ुप्रत्यि व्यर्हवरवत अजुानवसिोर जे आव्हवन 

उभे िवले त्यवलव सविोरे जवण्यवचे ज्ञवन यव सांदभवात आह.े  

 

िनषु्ट्यजीर्नवत प्रत्यि व्यर्हवरवतच आव्हवन उभे होत असते. 

िवगवार्र असतवांनव शर्चशलत िवले तर बशुद्ध नीट कवि करेनविी 

नवही. यविळेु कवयवाचव शनिय होत नवही. कतृात्र् िीि होत,े 

ज्यवची जीर्नशर्कवसवत Prime भशूिकव असते.  

 

व्यर्हवरवत शर्र्षयवलव सोडुन भवष्ट्यकवरवने िदु्दव सोडलव तर 

शर्र्षयवची जविीर् भवष्ट्यकवरवलव करुन दणे्यवत यतेे. भगर्दगीतेत 

सर्ाच भवष्ट्य अजुानवच्यव िखु्य प्रश्नवसांदभवातच आह.े हव शर्र्षय 

कवयाकतृात्र् यव सांदभवातच असतो. अजुान यदु्ध करवयलव 

यदु्धिेत्वर्र आलेलव असतो. त्यव सांदभवातील त्यवचे शनयतकवया 

चकुीचे आह ेशक योग्य आह?े हव त्यवचव िखु्य शर्र्षय असतो.  

 

भगर्दगीतेत जीर्नवचे भौशतक र् िवनशसक ज्ञवनशर्ज्ञवन ्पि केले. 

तसेच जीर्नशर्कवस/जीर्नयवत्व यव सांदभवात ज्ञवन, भशक्त, किािवगा 

र् त्यवचव सिन्सर्य सवधिवरव अनन्सयभशक्तिवगा असे शर्शर्ध 

िवगा/Philosophy सवांशगतली.  



 

अजुानवलव दःुख िवल्यविळेु आपले शनयतकवया चकुीचे आह ेअसे 

सिजनु शनशककय रवहण्यवची शनर्ड करतो. सर्ाप्रथि त्यवची ही 

शनर्ड चकुीची आह ेह ेदिार्नु दणे्यवत येते. र् ही चकु होण्यवचे 

कवरि िोह आह.े िोह तिगुिवलव प्रभवर्ीत करतो. यविळेु 

बशुद्धभ्रि(बशुद्धनवि, ्िशृतनवि) होतो. ह ेभगर्दगीतव ्पि करत.े  

 

अजुान आपली भशूिकव योग्य आह ेहे शसद्ध करण्यवसवठी धिाज्ञवन 

र्वपरतो. यव िवगवातील अजुानवचे Excuses भवष्ट्य प्रज्ञवर्वद 

असतो. भगर्दगीतव "ज्ञवन" यव शर्र्षयवर्र भवष्ट्य करते. ज्ञवन 

िवगवातील सांिय दरु करते र् कवयवाचव शनिय दृढ होतो. 

(Determination). हचे ज्ञवन अजुान श्रीकृष्ट्िवकडुन ऐकतो. िोह 

नि होतो. ्िशृत जवगतृ होते. सांियिकु्त होतो. श्थर होतो. अथवात 

यव ज्ञवनविळेु कवयवाचव शनिय होतो.  

 

निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु। 

श्थतोअश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर् ।।(१८-७३) 

  

निो िोहः - िोह (अांधवर, ति) vs. ज्ञवन(प्रकवि, सत) 

्िशृतलाब्ध्र्व- बशुद्धनवि vs. बशुद्धयोग 



त्र्त ्प्रसवदवत ्- ईश्वरकृपव 

 (ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि ्उपयवशन्सत ते।) 

श्थतोअश्ि - 

 शर्चशलत(अश्थर) अर््थव vs. श्थर(Stable) 

गतसांदहेः - सांिय(भ्रि) vs. ज्ञवन, कवयवाचव एकशनिय 

कररष्ट्ये र्चनां तर् - भगर्तगीतेतील ज्ञवनवचव श्र्कवर करिे.  

 

"Knowing your own darkness is the best method for 

dealing with the darknesses of other people. " 

Carl Jung 

 

******** 

 

(१८-७३)/३: 

"श्थतोअश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्" 

 (Psychodrama of Arjuna) 

 



िहवभवरतवत यदु्धवचे प्रसांगी यदु्ध करण्यवसवठी केर्ळ अजुानवशिर्वय 

कुिीही आढेरे्ढे घेतले नवही. पि िेर्टी अजुानवने यदु्ध केलेच!ही 

घटनव कवांही प्रश्न उपश्थत करते,  

१. अजुानवने जो Drama केलव, ते त्यवचे अज्ञवन होते कवय?सर्ा 

िहविे र् केर्ळ अजुानच दबुळव ठरलव कवय? 

२. ईश्वरवची भशूिकव जगवचे कल्यवि करण्यवसवठी आह ेअसे 

आपि ऐकत असतो. नरसांहवर करुन जगवचे अशहत करिवरे असे 

यदु्ध िी करिवर नवही, ही अजुानवची भशूिकव असत.े श्रीकृष्ट्ि तर 

सविवत ईश्वर होते, ते सहज यदु्धवतील नरसांहवर थवांबर् ुिकले 

असते. तसे न करतव त्यवांनी अजुानवलव यदु्ध करण्यवसवठी 

motivate केले कवय? 

 

 

*अजुानवने जे आढेरे्ढे घेतले तो Psychodrama असतो. 

िनषु्ट्यजीर्न कसे आह?ेकिवसवठी आह?े यव प्रश्नवचव शर्चवर न 

करतव िनषु्ट्य जगत असतो. जीर्नवत अडचिी यतेवत, दःुख 

जविर्ते, तेंव्हव Psychodrama सरुु होतो. यवच 

Psychodramaचे दिान अजुानवच्यव भशूिकेतनु होते.  

 



चवांगलेपिविळेुच अजुानवलव दःुख होते. त्यवलव आपल्यव 

शनयतकवयवात सांिय उत्पन्सन होतो. शनशककयतेचे सिथान करतो र् 

त्यवलव धिा म्हितो. जगवत कतृात्र्वचव सन्सिवन होतो, 

शनशककयतेिळेु सिवजवत आळस र्वढतो. सिवजवत शनशककयतेचे 

सिथान करुन आपि योग्य आहो ह ेशसद्ध करण्यवसवठी केलेले 

भवष्ट्य ज्ञवन आह,े आदिा शकां र्व धिा आह ेअसे भवसशर्ल्यव जवते. 

एखवद्यवच्यव गररबीचे कवरि केर्ळ त्यवचव त्यवग आह.े. 

चवांगलेपिव, प्रविवशिकपिव आह ेअसे दिाशर्ल्यव जवते अथवात 

गररबीर्र आदिवाचे आच्छवदन केल्यव जवते. यवच सांर्यीिळेु 

सिवजवत आदिा, चवांगलेपिव, धिा, अध्यवत्ि यवांचे चकुीच ेसांदिे 

जवतवत. यवच पवश्वाभशूिर्र िनषु्ट्यवतील चवांगलेपिवचव हव 

जीर्नशर्कवसवतील िहत्र्वचव टप्पव असतो. र् यव 

Psychodramaची ओळख होिे आर्श्यक असते. हीच ओळख 

भगर्तगीतव करुन दतेे.  

 

(चवांगल्यव िनषु्ट्यवलवही)व्यर्हवरिवगवात आलेले दःुख, अडचिी 

शर्कवससांशध असते. यव अडचिीर्र उपवय करुन िवगा ठरर्वयचव 

असतो. हचे ज्ञवन (र्व्तर् श्र्कवरिे, प्रश्नवचे शनदवन करि,े 

उपवय)भगर्तगीतव सवांगत आह.े  



ईश्वर यव सांपिुा सशृिचव अध्यि आह ेर् त्यवचवच अांि िनषु्ट्यवच्यव 

हृद्थवनी शर्रवजिवन असते. (सर्ा्य च अहां हृशद सांशनशर्िो). यव 

ज्ञवनविळेु त्यवचव प्रर्वस अितृांगिय (अितृत्र्वय कल्पते) होतो. हव 

शर्कवसवचव रवजिवगा असतो. यव िवगवात अनन्सयभशक्त (कवयवाद्ववरे 

भशक्त) सवध्य होते. ही शर्द्यव रवजशर्द्यव ठरते.  

 

सदृिां चेिते ्र््यवः प्रकृतःे ज्ञवनर्वन अशप। 

प्रकृशतां यवशन्सत भतूवशन शनग्रहः शकि ्कररष्ट्यशत।।(३-३३) 

यव जगवत प्रत्यके िनषु्ट्य आपल्यव ्र्भवर्नरुुप जगतो.  

(एक िहवत्िव बडुत्यव शर्ांचर्वलव र्वचशर्ण्यवचव प्रयत्न करतवत. 

शर्ांच ुचवर्ण्यवचव आपलव ्र्भवर् सोडत नवही र् िहवत्िव 

र्वचशर्ण्यवचव आपलव ्र्भवर् सोडत नवही).  

 व्यर्हवरिवगवात (फलवसक्त असल्यविळेु)शर्चशलत होिे नैसशगाक 

(Automation) असते. यविळेु द्वांद्ववच्यव जवळ्यवत अडकतो. 

कवयाशनिय दृढ नसतो. म्हिुन शर्चशलत न होण्यवची 

िशक्त(दःुखवन्सत-योग) सवध्य करिे शर्कवसिवगवात अपेशित असते. 

व्यर्हवरिवगवातील कवया शनशित्त असले तरी यवच िशक्तच्यव 

सवधनेसवठी सवधन ठरते. अथवात यवच कवयवाद्ववरे िशक्तची सवधनव 

(योगः किास ुकौिलि ्) होते.  

 



जसे दःुख टवळण्यवसवठी अजुान यदु्ध न करिे ही शनर्ड करतो, 

जीर्न र् शर्कवसवचे ज्ञवन ऐकल्यवर्र शनिाय त्यवलवच घ्यवयचव 

असतो. भगर्तगीतते "िोि" ही आध्यवशत्िक सांकल्पनव असली 

तरी ही सांकल्पनव र्तािवनवत ्र्वतांत्र्यवचव सांदिे दते आह.े र् यवच 

अनरु्षांगवने शनिायअशधकवर िहत्र्वचव आह.े यव अशधकवरवची जवि 

असिवरे जबवबदवरी जविनु जीर्न जगत असतवत. अजुानवचे 

अज्ञवन शिटते. ्र्शर्कवसवची (आत्िशर्कवस) जबवबदवरी जवितो.  

निो िोहः ्िशृतः लब्ध्र्व तत ्प्रसवदवत ियव अच्यतु। 

श्थतो अश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्।।(१८-७३) 

 ****** 

(१८-७३) : 

"कररष्ट्ये र्चनां तर्" 

(Governing Self) 

िनषु्ट्यवच्यव आयषु्ट्यवत(अ)र्य १५पयांत बवलर्य, (ब)१५ते२१ 

पयांत यरु्व परु्वार््थव, (क)२१नांतर जबवबदवर व्यशक्त अिी 

शर्भवगशि केली तर- 

(अ)Governed by Parents.  

(ब)Learning to govern Self.  

(क) Governing Self.  



अथवात जो ्र्तःलव govern करतो, तेच जबवबदवर व्यशक्तित्र् 

ठरते. येथे तो ्र्तःच्यव जीर्नवसवठी Leadershipची भशूिकव 

बजवर्तो.  

अथवात िनषु्ट्यवलव ्र्तःच्यव जीर्नयवपनवसवठी Leadershipची 

भशूिकव बजवर्वर्ी लवगते. भगर्तगीतेत जबवबदवर व्यशक्तित्र्वलव 

आत्िर्ि (आत्िर्श्यै शर्धयेवत्िव)र् बेजबवबदवर व्यशक्तित्र्वलव 

िनोर्ि (िनोअनशुर्शधयत)े सांबोधले आह.े  

 

इांशद्रयविवां शह चरतवां यत ्िनोअनशुर्धीयते। 

तद्य हरशत प्रज्ञवां र्वयःु नवर्वि ्इर् अम्भशस।।(२-६७) 

 

अथवात ज्यवची िररररुपी नवर् र्वर् यवने र्वहते ते बेजबवबदवर 

व्यशक्तित्र् र् जो नवर् योग्य शदिेने र्ल्हर्तो ते जबवबदवर 

व्यशक्तित्र् दिाशर्ले आह.े  

 

आत्िर्ि र् िनोर्ि यवच सांदभवात यकु्त(शनष्ट्कवि किा) र् 

अयकु्त(सकवि किा) यव िब्दवांचे प्रयोजन आह.े  

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्। 

अयकु्तः कविकवरेि फले सक्तो शनबध्यते।।(५-१२) 



 

व्यर्हवरवचव भवग म्हिनु िहवभवरतवत धिायदु्ध ठरते. अजुानवचे 

शनयतकवया ठरते र् कुरुिेत्वर्र येतो. (चवांगलेपिविळेु) दःुखी होतो 

र् योग्य कवय यवची शनर्ड करण्यवस असिथा होतो. यव अर््थेत 

भवर्शर्र्ि होऊन यदु्ध न करण्यवची शनर्ड होते र् सिथान करतो. 

सिथानवची Philosophy बनशर्तो.  

 

प्रत्यिवत अजुान दःुखी असतो. र् ्र्तःलव govern करण्यवस 

असिथा ठरतो. अांधवरवचे िहविपि कळले तर उजेडवचे िहत्र् 

कळते अथवात अज्ञवनवचव श्र्कवर केलव तर ज्ञवनवची गरज पडते. 

अजुान अज्ञवनवचव श्र्कवर करतो, तो प्रश्न करतो. तेंव्हवच श्रीकृष्ट्ि 

ज्ञवनवचव पवठ सरुु करतवत.  

 

"No problem can be solved from the same level of 

consciousness that created it. " 

-Albert Einstein 

 

व्यर्हवरवत सकवि किा असते म्हिनु द्वन्सद्व असतो. यव 

Consciousness level र्र अजुानवचव प्रश्न तयवर होतो. येथेच 

Change of level आह.े  



*िनोर्ि ते आत्िर्ि 

*अयकु्त ते यकु्त 

*द्वन्सद्व ते शनद्वान्सद्व 

अजुानवलव ्र्तःच्यव जीर्नवची ओळख होते, चेतनव जवगशृत 

होते(्िशृतलाब्ध्र्व) र् िवझ्यव िवध्यिवतनु ईश्वरकवया घडिवर आह े

यव सत्यवर्र शर्श्ववस येतो. म्हिनु म्हितो, "कररष्ट्ये र्चनां तर्।" 

 

निो िोहः ्िशृतलाब्ध्र्व त्र्त ्प्रसवदवत ्ियव अच्यतु। 

श्थतोअश्ि गतसांदहेः कररष्ट्ये र्चनां तर्।।(१८-७३) 

 

"The man who has submitted his will and purposes 

entirely to God, carries God with him in all his 

works and in all circumstances. " 

-Meister Eckhart 

 ********** 

  



 (१८-७६) 

*********************** 

रवजन ्सां्ितृ्य सां्ितृ्य सांर्वदि ्इिां अदभतूां। 

केिर्वजुानयोः पणु्यां हृष्ट्यवशि च िहुुःिहुुः।। 

************************* 

 

१८-७६ : 

"केिर्वजुानयोः पणु्यां हृष्ट्यवशि च िहुुःिहुुः" 

(आनांद, भशक्त र् र्तािवन ज्ञवन) 

 

र्तािवनवत िनषु्ट्यवलव आनांदवने जगवयचे असते. यवचव अथा १. जी 

शियव करतो त्यवांत आनांद अनभुर्वयचव असतो. २. शनत्य 

शर्कवसिवगवार्र असवर्े लवगते. हवच सिन्सर्य सवधिवरे 

भगर्दगीतव ज्ञवन आह.े  

 

सांजय श्रीकृष्ट्ि र् अजुान यवांचव सांर्वद ऐकतो र् धतृरवष्ट्रवजर्ळ 

आपली प्रशतशियव र् ्र्तःचे ित व्यक्त करतो.  

 

रवजन ्सां्ितृ्य सां्ितृ्य सांर्वदि ्इिां अदभतूां। 



केिर्वजुानयोः पणु्यां हृष्ट्यवशि च िहुुःिहुुः।।(१८-७६) 

अदभतू, रोिवांशचत करिवरे, कल्यविकवरी शदव्य सांर्वद पनुः पनुः 

आठर्नु िी हशर्षात होत आह.े  

यवनांतर म्हितो, ईश्वरवचे शर्श्वरुप पनुः पनुः आठर्नु शचत्तवलव 

शर््ियवने हशर्षात करीत आह.े (यवांत र्तािवनवचे दिान घडशर्ले 

आह.े ). ज्यव बवजनेु योगेश्वर श्रीकृष्ट्ि र् कतृात्र्र्वन अजुान आह,े 

तेथे ऐश्वया, शर्जय, िशक्त आह.े तीच बवज ुनीशतची आह ेअसे िविे 

शनशित ित आह.े  

 

भगर्दगीतव िनषु्ट्यवसवठी शतहरेी भशूिकेत उपयकु्त ठरते.  

१. आनांद शिळतो.  

भगर्दगीतव Song of God म्हिनु प्रशसद्ध आह.े गीत िनषु्ट्यवलव 

रिशर्ते.  

 

२. ईश्वरवच्यव भशक्तचव लवभ होतो.  

यव शर्श्ववचे िळु, प्रर्ताक, अध्यि अिी ज्ञवनशर्ज्ञवन यव सांदभवात 

ईश्वरवची ओळख जविनु त्यव ज्ञवनवत रििे यविळेु ईश्वरवच्यव 

कृपवप्रसवदवने बशुद्धयोग लवभतो.  

अहां सर्ा्य प्रभर्ः ित्त सर्ां प्रर्ताते। 



ददवशि बशुद्धयोगां तां येन िवि उपयवशन्सत ते। 

 

३. र्तािवनवत ्र्तःच्यव जीर्नशर्कवसिवगवाचे ज्ञवन शिळते.  

यविळेु शनिाय घेतवांनव, execute करतवांनव "जवगतृ" असतो. (जो 

शनिाय होतो तो firm असलव तरच शनषे्ठन,े आनांदवने कवयारत 

असतो) .  

यतः प्रर्शृत्तः भतूवनवां येन सर्ाि ्इदि ्तति।् 

्र्किािव तिशभः अच्या शसशद्धां शर्न्सदशत िवनर्ः।।(१८-४६) 

 

 यवप्रिविे आनांदवने जीर्न जगत असतवांनव शनत्य शर्कवसिवगवार्र 

असण्यवचव सांदिे भगर्दगीतव दतेे .  

 

 ********* 

  



(१८-७८) 

*********************** 

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः। 

तत् श्री: शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि ।। 

************************* 

 (१८-७८) : 

" यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः " 

(जेंव्हव चवांगलेपिव सिि होतो.. ) 

 

ऐशहक सखु कतृात्र्वने शिळते. ईश्वर, अध्यवत्ि ह ेशर्र्षय ऐशहक 

सखुवसवठी उपयकु्त नसतवत असव सिवजवत सिज असतो. 

जीर्नवांत ईश्वरवचव आश्रय किवसवठी?यव प्रश्नवचे उत्तरच सांजयवने 

भगर्तगीतेतील िेर्टच्यव Verse िध्ये ्पि केले.  

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः। 

तत् श्रीः शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि।।(१८-७८) 

 

अथवात जथेे अजुानवसवरखव कतृात्र्र्वन सत्परुुर्ष आह,े त्यवलव 

सोबत (िशक्तर्धान करिवरव, सवहस र्वढशर्िवरव) योगेश्वर 



कृष्ट्िवच्यव रुपवत ईश्वर आह,े तेथे र्ैभर्, यि, िशक्त, धिादृि्यव 

नीशत शनशित आह.े  

 

१. ईश्वर हव अांिरुपवने िनषु्ट्यवच्यव प्रवितत्र्वतच श्थत आह.े यवच 

ईश्वरवची ओळख नसते. म्हिनु सकवि अर््थेत (अयकु्त, Lower 

consciousness) िध्ये जगत असतो.  

अर्जवनशन्सत िवि ्िढुव िवनरु्षीं तनिु ्आशश्रति।् 

परि ्भवर्ि ्अजवनन्सतो ििभतूिहशे्वरि ्।।(९-११) 

 

यवच ईश्वरवची (शर्श्ववचव अध्यि) ओळख प्रकृशतचे ज्ञवनशर्ज्ञवन र् 

त्यव प्रकृशतचव अध्यि यवप्रिविे ज्ञवनशर्ज्ञवनवसह भगर्तगीतेत 

केलेली आह.े यवच आधवरवर्र "आत्िनो िोिवथा" ह े

शर्कवसिवगवाचे रह्य आह.े यवसवठी िनषु्ट्यवने ्र्तःचव बांध ुव्हवरे्, 

्र्तःिी ित्रु्त आचरि करु नये अथवात आत्िर्ि असवरे् र् 

शनत्य आत्िोन्सनशतच्यव िवगवार्र (अितृत्र्वय कल्पते) असवरे् हव 

सांदिे आह.े यव िवगवार्र िशक्तसांचय(योग-दःुखवन्सत) होतो र् 

(शर्चशलत न करिवरी) िवांशत लवभते. हीच(िवश्वत) सखुवची 

सवधनव असते. यव अलौशकक िशक्तलव भशूत असे सांबोधन आह.े  

 

 



२. कवयाकौिल्य : 

िनषु्ट्यजीर्न किवाने बद्ध आह.े योगिेि चवलशर्ण्यवसवठी किा 

करतो म्हिजे ्र्वर्लांशब असतो. शनशककयतेिळेु परवर्लांशब होतो. 

पवांडर्वांनव यवच ्र्वर्लांबनवच्यव अशधकवरवपवसनु कौरर्वांनी र्ांशचत 

केले होते. यविळेु धिायदु्ध ठरते. सिवजवतील िोर्षि िनषु्ट्यवलव 

्र्वर्लांबनवच्यव अशधकवरवपवसनु र्ांचीत करते. यवच सांदभवात किा 

करण्यवचव अशधकवर (शनिायअशधकवर) हव भगर्तगीततेील 

िहत्र्वचव सांदिे आह.े  

Beggars are not choosers.  

 

अथवात जीर्नवत ्र्वर्लांशब असिे िहत्र्वचे असते. दवन 

शत्शर्ध(यज्ञदवनतप)किवातील एक किा आहे. ्र्वर्लांशब 

असलेलवच दवन करु िकतो.  

 

शनशककयतव, परवर्लांबन ऐश्वयवापवसनु र्ांचीत करत.े अजुान चवांगलव 

सत्परुुर्ष असतो. यवचिळेु यदु्धिेत्वर्र दःुखी होतो र् यदु्ध करिे हव 

अनीशतचव िवगा आह.े असे सांबोधन करतो. िलव कवांही नको 

म्हिनु शनशककयतव श्रेय्कर सिजतो, नीशत सिजतो. यवच 

पवश्वाभशूिर्र भगर्तगीतव सरुु होते.  

 



प्रत्यिवत चवांगलेपिव येथे दबुळी ठरते. शनशककय ठरते. यव 

शर्श्ववतील सर्वात िोठव अडथळव हवच आह.े भोगैश्वयवाच्यव ्पधेत 

असिवरे सशृिसांचलनवत अडथळे शनिवाि करतवत र् 

ईश्वरवच्यव(शर्श्ववचव अध्यि) कवयवातीलच हव अडथळव असतो. ह े

अडथळे दरु करण्यवसवठीच चवांगलेपिव सिि व्हवर्व लवगतो र् 

यवचसवठी ईश्वरवची सोबत(आश्रय) िहत्र्वची असते.  

 

योग्य-अयोग्य यव सांदभवात चवांगले-र्वईट असे र्वद सिवजवत 

असतवत. चवांगल्यव िनषु्ट्यवलव भगर्तगीतव यव र्वदवच्यव(द्वन्सद्व) 

पलीकडे घेर्नु जवते. यव श्थशतलव बशुद्धयकु्त सांबोधले आह.े यव 

श्थशतत शनष्ट्कवि किा असत.े  

यकु्तः किाफलां त्यक्त्र्व िवांशति ्आप्नोशत नैशष्ठकीि ्।(५-१२) 

 

सां्कवर यव सांदभवात "यकु्त" शनष्ट्कवि किा, कवयवाचव एकशनिय, 

"योगः किास ुकौिलि ्" अथवात हव िशक्तसवधनेचव िवगा असतो.  

 

व्यर्हवरवत िनषु्ट्य सकवि श्थशतत असतो. म्हिनु कवयवाचव 

एकशनिय होत नवही. जीर्निलु्ये (्र्वर्लांबन, र्चन, ्र्धिा) 

िवगा शनशित करतवत. शनष्ट्कवि किवासवठी Higher 



consciousness /पवतळीबदल आर्श्यक असतो. यवचसवठी 

यकु्त श्थशतचे(आत्िर्ि) प्रयोजन असते.  

 

३. यि(शर्जय) 

ईश्वर शर्श्ववचव अध्यि यव नवत्यवने चवांगल्यव िनषु्ट्यवच्यव जीर्नवची 

श्थशत ईश्वरगशतचव पररिवि असतो. चवांगल्यव िनषु्ट्यवची लढवई 

त्यवच्यव िनोदबुालतेशर्रुद्ध असते. शनयतकवया ईश्वरवचे कवया जविनु 

त्यवलव सिशपात करिे हव भगर्तगीतेचव सांदिे आह.े जगतहीतवय 

ह ेईश्वरवचेच कवया असते. म्हिनु प्रबळ आत्िशर्श्ववस हर्व. ज्यव 

बवजलुव ईश्वर आह ेती बवज ुशजांकिवर कवरि ह ेकवया 

जगतहीतवय/सर्ाभतूहीतेरतः होत असते.  

त्िवत ्त्र्ि ्उशत्तष्ठ यिो लभ्र् ।(११-३३) 

War is won in the mind first.  

 

४. अहांकवरविळेु सांिय/नकवरवत्िक 

अहांकवरवचव(Egomind) असल्यविळेु चवांगलव िनषु्ट्यही 

सांियविळेु नकवरवत्िक होतो. सांियिशुक्त, आत्िशर्श्ववसधवरिव 

यवसवठी ईश्वरवचव आश्रय िहत्र्वचव ठरतो.  

ज्ञवनसश्च्छन्सनसांियि ्।(४-४१) 



 

नवियवशि आत्िभवर््थो ज्ञवनदीपेन भव्र्तव।(१०-११) 

 

सवर : चांचल िनविळेु चवांगलव िनषु्ट्यही शनशककय होतो. अज्ञवनवलव 

ज्ञवन सांबोधतो. जगवचव इशतहवस कतृात्र्वने शलशहल्यव जवतो. कतृात्र् 

यव सांदभवातील िवनर्ी error दरु करण्यवसवठी शर्श्वसांचवलक 

असलेल्यव ईश्वरविी जोडिे यवचे िहत्र् भगर्तगीतव ्पि करते.  

 

********* 

 

 

(१८-७८) 

 : "तत् श्री: शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि "  

 

एकीकडे अजुान(दःुखी अर््थेत) म्हितो, िलव श्री(रवज्य)नको, 

शर्जय नको.  

न कवांिे शर्जयां कृष्ट्ि न च रवज्यां सखुवशन च।(१-३१) 

 



तर ्िशृत(ज्ञवन) प्रवि िवल्यवर्र अजुान यदु्धवस तयवर िवलेलव पवहुन 

सांजय म्हितो, ज्यव बवजनेु अजुान आह,े योगेश्वर श्रीकृष्ट्ि आह,े 

त्यवांचव शर्जय शनशित, त्यवलव अथालवभ, त्यवच बवजनेु नीशत आह.े  

 

यत् योगेश्वरः कृष्ट्िो यत् पवथो धनधुारः। 

तत् श्री: शर्जयो भशूतः धरृ्व नीशतः िशतः िि ।।(१८-७८) 

 

यव दोन भवष्ट्यवचव(Pre knowledge & Post knowledge) 

तलुनवत्िक शर्चवर केलव तर भगर्तगीतेचव सांदिे कळतो.  

 

१. कवया ठरशर्िे(Decesion, Determination) र् प्रत्यि कवया 

करिे (Execution) असे दोन भवग कवयवाचे असतवत. व्यर्हवरवत 

कवया ठरशर्ण्यवसवठी योग्य अयोग्यचव शर्चवर होतो. पि प्रत्यि 

कवया Execute करतवांनव कवयवातील योग्य-अयोग्य हव शर्चवर(जे 

चांचलतेचे कवरि ठरते) िवगे पडुन दृढशनष्ठव असेल तरच शनषे्ठने 

कवया घडते.  

 

२. व्यर्हवरवतील "योग्य-अयोग्य "यवच आधवरवर्र धिायदु्ध ठरले 

होते. पि अजुानवसवठी हवच योग्य अयोग्यचव शर्चवर डोके र्र 

कवढतो. र् यदु्ध करिे धिाशर्रोधी अथवात अनीशत आह ेअसे भवष्ट्य 



करतो. जि ुरवज्य, शर्जयवची इच्छव हचे अनीशतचे कवरि आह े

असव अजुान शर्चवर करतो र् दःुख टवळण्यवसवठी रवज्य, शर्जय 

यवचव त्यवग करण्यवस तयवर असतो.  

 

कोितेही कवया प्रवशिसवठी केल्यव जवते यव शर्चवरसरिीनसुवर 

रवज्य, शर्जय हव कवयवातील फलशर्र्षयक (पररिवि) शर्चवर 

असतो. यवच(पररिवि) शर्चवरवने अजुान आपल्यव शनयतकवयवालव 

अनीशतचे कवया ठरशर्तो. र् शनशककयतेचे सिथान करतो.  

 

३. सांजय म्हितो, रवज्य, शर्जय प्रवशि शनशित र् हीच नीशतची 

बवज ुआह.े यवचवच अथा ज्यव कवयवालव अजुान अनीशत ठरशर्तो, 

त्यवच कवयवालव सांजय नीशत ठरशर्तो.  

ज्यव बवजनेु श्रीकृष्ट्ि ती बवज ुनीशतची.  

ईश्वरवसवठी सर्ा सवरखे आहते, पि कवया करतवांनव जो कवयवाद्ववरे 

भजतो त्यवचे बवजनेु तो असतो. प्रत्यि कवया Execute होतवांनव 

शनषे्ठने कवया घडते.  

 

सिो अहां सर्ाभतूेर्ष ुन िे द्वेष्ट्यो अश्त न शप्रयः। 

ये भजशन्सत त ुिवां भक्त्यव िशय ते तेर्ष ुच अशप अहां।।(९-२९) 



 

४. चकुीचे असले तरी ते कवया करण्यवचे भय र्वटत नवही! पि 

चवांगल्यव र् आर्श्यक कवयवासवठी भय, Excuses! असे सिवजवत 

दिान होते. म्हिनु चवांगल्यव कवयवासवठी, िनषु्ट्यवसवठी शनभायतव 

िहत्र्वची असते. र् यवचसवठी कवयवाद्ववरे भशक्तचे िवस्त्र 

भगर्तगीतव सवांगते. (त्वयते िहतो भयवत ्).  

 

५. यवप्रिविे कवया ठरशर्तवांनव योग्य अयोग्यचव शर्चवर होतो. पि 

कवया प्रत्यिवत घडण्यवसवठी फलत्यवग/शनष्ट्कवि/सिपाि 

होण्यवसवठी कवयवाद्ववरे भशक्त िहत्र्वची असते. र् ही सांर्य 

होण्यवसवठी नेहिी योगयकु्त असिे अथवात ईश्वरवचव आश्रय 

िहत्र्वचव असतो. यव ज्ञवनवने सांिय शिटतो. िवगा दृढ होतो.  

योगसांन्सय्त किवािां (कवयवाद्ववरे भशक्त) 

ज्ञवनसांशच्छन्सन सांियि ्(शनिय) 

 

"God always gives His best to those who leave the 

choice with him. " 

Jim Elliot 

****** 

  



"भगर्द्गीतव पररर्तानवचे व्यर््थवपन  " पु् तकवर्रील  

िवन्सयर्रवांच्यव प्रशतशियव 

 

 

*र्व! 

दिेवर् यवने दते जवरे्  घेिवर् यवने 

घेत जवरे् ! 

कवकव आम्ही सतत घेत गेलो ! 

तमु्ही सतत दते गेलवत ! 

आम्हवलव ज्ञवनसिदृ्ध करत रवहीलवत ! 

किवचीही अपेिव नवही ! 

व्यर््थवपन िवस्त्र र् भगर्त ्गीतव यवांचव असव पर्परिेळ 

आजर्र कोिीही घवतलेलव नवही ! 

आपि ह ेशिर्धनषु्ट्य उचलले नी बघतव बघतव पिूात्र्वस नेले ! 

यव सगळ्यव प्रर्वसवचव िी सविीदवर आह ेह ेिविे िहत ्भवग्य ! 



आठर्िीने इ~बकु पवठर्ले अन ्िविी प्रशतशियव सविील 

केलीत आपले खपू खूप आभवर 

-डॉ.लशक्ष्िकवांत कोशटाकर(M.D.Ayurved) अहिदनगर 

 

***  

भगर्दगीतव ...... 

पु् तक रूपवत आल्यवने सगळ्यवांनवच यवचव आनांद शिळेल. श्री 

भगर्त गीतव ही केर्ळ अध्यवशत्िक दृि्यव न बघतव, ती रोजचे 

जीर्न जगतवनव, अनेक शनिाय घेतवनव, सखु दःुख अनुभर्तवनव 

, आपली िवगादिाक ठरू िकते ... हव दृशिकोन यव पु्तकवतनू 

शिळतो. आजच्यव तरुि शपढीसवठी ह ेपु् तक खपूच िहत्र्वचे 

िवगादिाक आशि शहतशचांतक ठरेल . 

 

प्रव.सौ.िेघनवतवई ढेरे पिुे   



तमत्रहो, पुस्तकं वाचून कोणी शहाणं होतं का? 

 

हो! आम्ही म्हणतो वाचनान ेमाणसू शहाणां होतां. वाचन 

करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार् या माणसाांहून 

अविक प्रगल्र् आवण ववचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनरु्वाने शहाणपण 

येतां. प्रत्यक्ष अनरु्वासारखा वशक्षक नाहीच. इतर प्राण्याांना काही 

प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण दतेात. पण मानव हा 

असा प्राणी आह े ज्याला पवुी जगलेल्या आवण आता वजवांत 

नसलेल्या माणसाांचे अनरु्वही वशकता येतात. ते पसु्तकाांद्वारे. 

माणसाला आपल्या सर्ोवताली नसलेल्या, दरू दशेातल्या 

माणसाांच े अनरु्व समजनू घेऊन वशकता येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. 

प्रत्यक्ष अनरु्वाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलेले 

अनरु्व, त्याांनी खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला वशकवतात 

आवण शहाणे करून सोितात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. 

वाचाल तर वाचाल ह ेशांर्र टक्के सत्य आह.े  एक एक पसु्तक 

म्हणजे वव्हटावमनची एक एक गोळी असते असां समजा. शहाणां 

करून सोिणारां वव्हटावमन. आवण जस े इतराांचे अनरु्व तमु्हाला 



शहाणां करतात तस े तमुचे अनरु्व इतराांना साांगनू त्याांना शहाणां 

करायचां काम तमु्ही करू शकता. तमु्ही तमुचे अनरु्व वलहून ई 

सावहत्यकिे पाठवा. बाकी सवा आम्ही बघ.ू 

 

 

 

 

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 

पि र्वचनू िवल्यवर्र प्रशतसवदवयलवही हर्ां… 

…आवण स्वतःही वलहायला हवां.  
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