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• विनामूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ह ेफॉरिडव करू शकता.  

• ह ेपुस्तक िेबसायटिर ठेिण्यापुिी ककंिा िाचनाव्यवतररक्त कोणताही िापर 

करण्यापिूी सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आहे.  
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- अनिुादकाच ेदोन शब्द - 

लहदं ूमान्यतेत ज्या कांहीं रचना सिवमान्य आहते त्यातील एक महाभारत आहे. लहदंूचं्या 

सगळ्या परंपरा, चालीररती, संस्कार ह्ांची मळंु महाभारतात आहते. चौकस लहदं ू व्यवक्तला 

बयावच िेळा अमुक प्रथा कां प्रचारात आली असा प्रश्र्न पडतो परंतु, त्याचे समाधानकारक उत्तर 

मात्र त्याला वमळत नाही. चार जण चार कल्पना सांगतात ि त्याचा गोंधळ उडतो. ते होऊ नय े

ि त्या िवहिाटी, प्रथा ह्ांचे मूळ कोठे आह ेते लिात यािे ह्ासाठी हा प्रयत्न आहे, हा अनुिाद 

िाचला कीं, त्या प्रश्र्नांची समाधानकारक उत्तरं वमळतील अशी माझी अपेिा आह.े म्हणून, मी 

महाभारत ह्ा महाकाव्याचा मराठीत अनुिाद करण्याचे ठरिले. आता पयंत महाभारतािर बरेच 

वलहील े गेल े आह े ि ह्ापुढेसुद्धा पुष्कळ वलहीले जाईल पण महाभारत, जसें आह े तसें, एक 

शैिवणक माध्यम म्हणून िाचकांना वमळणे आिश्यक आह ेि ते ह्ा भाषांतराने मी िाचकांना देत 

आह.े 

महाभारत ह ेएक महाकाव्य आह.े असें म्हणतात, हा सिावत मोठा गं्रथ आह.े मी मात्र 

अनुिाद करतांना तो गद्यात केला आह ेकारण, मला कवितेचे अंग नाही. महाभारताच्या उपलब्ध 

प्रलतंत कांहीं भेद आढळतात. त्यासाठी सगळे भदे भाषांतरात घेतले आहते म्हणजे, कांहीं राहून 

जािू नय.े त्या वशिाय, सामान्य िाचकांना कथाभाग अवधक चांगल्या प्रकारे समजािा म्हणून 

कांहीं टीपा ददल्या आहते.   

माझे िाचक साधे मराठी आहते ज्यांचे ज्ञान मोजके आह ेअसें गृहीत धरून मी अनुिादाची 

भाषा बाळबोध मराठी ठेिली आह,े त्यामुळें कोणालाही ते सहजपणे िाचता येईल ि समजेल. 

कांहीं लखेक अशा गं्रथाचे अनुिाद करतांना प्राचीनतेचा अनुभि यािा म्हणून मुद्दाम प्राचीन 

(Archaic) शब्दप्रयोग िापरतात परंतु, माझा असा अनुभि आह े ककं, बहुतेक िाचकांना ते 

िाचण्यास त्रास होतो. म्हणून भाषा आपली नेहमीचीच ओघिती ठेिली आह.े    



महाभारताचे अठरा पिव आहते ि त्या आधीचा असा आददपिव म्हणून एक जोडला आह.े 

आददपिावमुळे महाभारतातील मुख्य कथाभागाचा पूिेवतहास िाचकांना समजेल. आददपिावत 

लहदंूंच्या अनेक परुाणांच्या मुळसतु्राची कल्पना येते. म्हणून तो माझ्यामते फार महत्िाचा आह.े 

मी मात्र अनुिाद करण्याच्या सोयीसाठी संपूणव महाभारत चाळीसापंेिां जास्त खंडांत विभागून 

ददले आह.े त्यामुळें इंटरनेटिर चढितांना ि उतरितांना सोपे जाईल अशी अपेिा आह.े त्यातील 

हा तेविसािा खंड, वभष्म पिव, आपण आता िाचणार अहात, त्यात जंबखूंड वनमावण पिव, भूमी 

पिव, भगित गीता पिव, युवधष्ठीरािरील कृष्णकृपा पिव, आपण पहाणार आहोत.    

महाभारत कधी वलहीले गेले असा प्रश्र्न नेहमी ते िाचणायावच्या मनात डोकाितो म्हणून 

त्याबद्दल थोडे वलहीत आहे. महािीर ि गौतम बुद्ध आपल्याला माहीत आहते, साधारणपण े

इसिीसन पूिव ५५० िषे ते दोघे महानुभाि होऊन गेले. जर महाभारताची रचना त्या आधीची 

असती तर त्याचा उल्लखे त्या काळातील जैन ि बदु्ध सावहत्यात वनवश्र्चतच आला असता. बदु्धाला 

सांख्यमुनी असें संबोधतात. कारण, त्याचे तत्त्िज्ञान सांख्य विचारािर आधारीत आह.े व्यासांची 

भगित गीता िेदांताचे तत्त्िज्ञान मांडते जे तुलनेने अिावचीन आह े ि सांख्य विचार हा लहदं ू

तत्त्िज्ञानातील पवहला म्हणजे, सिावत जास्त जुना समजला जातो. जर ते बुद्धाच्या आधीचे असत े

तर वनवश्र्चतच त्याचा प्रभाि बदु्धाच्या विचारांिर झाललेा ददसला असता. विशेष करून ह ेदोघ े

राजघराण्याचे होते म्हणजे त्यांचे वशिण त्या काळातील सिोत्तम असणारच मग त्याच्या 

अभ्यासात गीता, कृष्ण ह ेआल ेअसत.े विशेषकरून जर ते दोघे धमाविर काम करत होते तर ह े

अपेवित आह.े परंतु, प्रत्यि असें ददसते ककं, त्या दोघाच्याही तत्कावलन सावहत्यात तो उल्लेख 

आढळत नाही. ह्ाचा अथव महाभारत त्या नंतरच्या काळात रचल ेगेल ेअसािे. दसुरा अंदाज असा 

कीं, िेदातं तत्त्िज्ञान वलहीणारे व्यास ि महाभारतकार व्यास एकच व्यवक्त होती असें साधार 

मानले जात आह.े िेदांताचा सार महाभारतातील  गीतेत आहे. िेदांत तत्त्िज्ञानाचा उगम त्याच 

सुमारास झाला ह े सिवमान्य आह.े महाभारत वलहीणारे व्यास सांगतात, िेदांचा विसर पडत 

चालला आह ेतरी ते ज्ञान सोप्या भाषेत सामान्यानां समजािे म्हणून कथारुपातून ते उपलब्ध 

व्हािे ह्ासाठी त्यांनी महाभारत ही काल्पवनक रचना केली आहे. असें सिव पहाता आपण अंदाज 



करू शकतो ककं, महाभारत इसिीसन पूिव ४००च्या सुमारास म्हणजे, सम्राट अशोकाच्या आधी 

वलहील ेगेल ेअसािे.  

महाभारतात स्ितः व्यास एक पात्र अशी भूवमका करतांना ददसते. त्याप्रमाणे कृष्ण 

म्हणून जे पात्र आह ेत्याचे सगळे कतवव्य पहाता व्यास ज्यांचे खरे नांि कृष्ण द्वपैायन आहे, तेंच 

करीत आहते अस ेिाटते. म्हणजे महाभारतकार व्यास त्यांच्या रचनेत दोन भूवमका करतांत असें 

म्हणािे लागेल. त्यामुळें अस ेसमजण्यास हरकत नसािी कीं, महाभारत त्यांच्या कल्पनांचाच एक 

भाग आह.े कदावचत असें म्हणता येईल कीं, महाभारत हा एक दंतकथांचा संग्रह आह ेि त्याद्वारा 

नैवतकमुल्ये वशकिण्याचा प्रयत्न झाला आह.े   

माझ्या मते, अशा चचेत िेळ व्यथव न घालितां लहदंूंनी महाभारतातील कथांतून काय 

सांगाियाचे आह े ते पहािे. एक ऐवतहावसक दस्तऐिज म्हणून महाभारत उपयोगी येईल असें 

िाटत नाही. महाभारतातील कथा पहाता, त्यातील अवतरंवजत प्रसंग हेंच सांगतात ककं ह ेसगळे 

कपोलकवल्पत आह.े परंतु, त्यांतून जे वशकिण्याचा प्रयत्न झाला आह ेतो अप्रवतम आह.े          

आपल्याकडे इंग्रजांनी सांप्रतची वशिण पद्धती आणली त्या आधी लहदंूंतील वद्वज, 

पाठशाळांतून प्राथवमक वशिण घेत असतं. त्यात प्रथम, अिर ओळख नंतर गवणत ि महाभारत 

वशकिल ेजाई (पुरोवहत ब्राह्मणांच्या पाठशाळांतून त्यावशिाय कमवकांडाच्या पोथ्या वशकिल्या 

जात) ह ेलिात घेतल ेपावहजे. कारण, महाभारतातून माणसाला जीिन कस ेजगािे त्याबद्दलचे 

मागवदशवन वमळते. महाभारत ह ेएक शिैवणक माध्यम म्हणून िापरात होते. आपल्या वशिाजी 

राज्यांचे वशिण महाभारतातूनच झाले होते. त्यातून जे वनतीशास्त्र वशकिले आह ेतेंच आपल े

वशिण होते. माझ्यामते, हांच उद्देश िाचकांनी डोळ्यासमोर घेऊन महाभारत िाचािे, धार्मवक 

गं्रथ समजून भाबडेपणे िाचू नये कारण तो धार्मवक गं्रथ नाही अस ेमाझे मत आह.े महाभारतात 

अनेक बौद्धीकं आहते जसें भगित गीता, विदरू गीता, कवणक गीता, व्याध गीता िगैरे. ते सगळे 

जीिनाचे ज्ञान आह ेम्हणून प्रत्येक शहाणा लहदं,ू महाभारत िाचण्यात ठेिेल तर त्याचे भल ेहोईल. 



त्यांना ते सहजपणे वमळािे म्हणून हा प्रपंच आरंभला आह.े ई-सावहत्य त्याचे विनामुल्य वितरण 

करणार आहते म्हणून त्यांना शतशः  

धन्यिाद. अशोक कोठारे 

माझा ई-मेल –  ashokkothare@gmail.com , ashokkothare@yahoo.co.in  

ह्ा िरून आपण माझ्याशी संपकव  करू शकता. 

ह्ा पुस्तकाचे मुद्रण करण्यासाठी अनुिादकाची आधी परिानगी घेणे आिश्यक आह.े न घेतल्यास 

तो गुन्हा ठरेल ि त्यािर योग्य कारिाई होईल.  

ह्ा ई-पुस्तकाचे विनामुल्य वितरण ई-सावहत्य करणार आहते परंतु, ह े ई-पुु्स्तक कोणीही 

कोणालाही विनामुल्य भटे देऊ शकतो.     
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माझ ेब्लॉग –  

Ashok Kothare, http://ashokkotharesblog.blogspot.com/ for stories  

I reckon,  http://kotharesviews.blogspot.com/ for philosophy   

Ideas and tips on any subject, http://kotharay.blogspot.in/ for intelligent 

discussions.  

Freedom of Expression, http://kothare-thinks.blogspot.in/   

My Marathi Blog, http://kothare-marathi.blogspot.in/ मला असे िाटत े     
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जंबखूडं वनमावण पिव (सरुू)  

भाग पवहला 

ओम नमो नारायणा आवण नरा, जे सिावत श्रेष्ठ माणसे आहते. त्याबरोबर माता 

सरस्ितीला स्मरून जय बोलून मी जनमेजय विचारतो, अहो िैशंपायन गुरू मला सांगा, ते महान 

योद्ध ेज्यांत पांडि, कौरि, सोमक आवण इतर राजे आहते, कस ेत्यांच्या विविध राज्यांतून तेथ े

कुरुिेत्री लढण्यासाठी आले. िैशंपायन सांगू लागतात, "ऐक मी जे सगळे तुला सांगत आह.े ते 

िेदशास्त्र संपन्न आवण विविध शस्त्रविद्येत प्रिीण असलेल ेपांडि, कौरि आवण सोमक कुरुिेत्री 

युद्ध करण्यासाठी मोठ्या उत्साहाने जात होते. ते दोघे त्या युद्धात यशस्िी होण्याच्या इराद्याने 

भाग घेत होते. कौरिाच्या बाजूचे लढिय्ये कुरुिेत्राच्या पवश्र्चमकेडील भागात तळ ठोकतात. 

त्यांचे चेहरे पूिेकड ेहोते. युवधष्ठीराचे राजे ठरलले्या वनयमांनुसार समंतपंचकाच्या पवलकडील 

भागात त्यांचा डेरा घालतात. सगळी पृथ्िी जणू तेथे उतरली आह ेअसे िाटत होते. माणस,े घोडे, 

हत्ती, िगैरे सगळे तेथ ेआले होते फक्त लहान मलुं, बायका आवण िृद्ध घरी रावहले होते. असें ते 

सगळे जंबूवद्वपातून आललेे होते. त्या सैवनकांत सगळ्या जाती, िंशाचे, जमातीचे लोक आलेल े

होते. तो पररसर अनेक योजने चौफेर पसरललेा होता. त्यात अनेक नद्या, झरे, डोंगर, दयाव, अरण्ये 

अशांचा समािेश होता. युवधष्ठीराने सगळ्यांच्या खाण्यावपण्याची उत्तम व्यिस्था केललेी होती. 

सैवनकांच्या विरंगुळ्यासाठी सदु्धा तेथे व्यिस्था केललेी होती. त्या विविध लष्कराच्या 

जनािरांचीसुद्धा चांगली व्यिस्था केललेी होती. युवधष्ठीराने त्यारठकाणी काम करणायांसाठी 

परिलीचे शब्द ठरिून ददले होते त्यामुळें फक्त पांडिांचीच माणसे तेथे िािरत होती. त्या 

व्यिस्थेमुळें दषु्मनाचा हरे तेथ े िािरू शकत नव्हता. त्याच प्रमाणे कौरिांनी त्यांच्या 

सुरविततेसाठी त्यांच्या लोकांना वबल्ले ददले होते. तो असणायावलाच त्यांच्या तळात जाता येत 

असे. अशाप्रकारे दोघांनी त्यांच्या सरुविततेच्या व्यिस्था केल्या होत्या.  

जनमेजय विचारतो, "अहो ऋषीियव मला सांगा त्या प्रदेशाला कुरुिते्र कां म्हणतात"?  

िैशंपायन सांगतात कीं, "कुरु घराण्याच्या पूिवजानी तेथे तपस्या केली म्हणून त्या 

प्रदेशाला कुरुिते्र अस ेनांि वमळाले".  

पांडिांची जय्यत तयारी जशी होती त्याप्रमाणे, धृतराष्ट्राच्या मलुांने त्याची व्यिस्था 

केली होती, तो हत्तीिर बसून त्याच्या भोिती अनेक हत्तींचा गराडा ठेिून ि त्याचे शेकडो भाऊ 

त्याच्या भोिती असा कुरुिेत्री वनघाला होता, त्याच्या अंबारीिर शभु्र रंगाची छत्री होती. खयाव 

िात्रतेजाचे पांचल दयुोधनाला तसा येत आह े ते पाहून मोठ्याने त्यांची रणिाद्ये ज्यात शंख, 



तुतायाव होत्या िाजिू लागले. ते पाहून िासुदेि आवण इतर पांडलांना फार संतोष झाललेा ददसत 

होता. अजुवन आवण कृष्ण त्यांच्या रथात होते तेसदु्धा त्यांचे शंख ूकाढून िाजिू लागतात. त्यांच्या 

त्या शंकनादामुळें तेथ े जमलेल े लोक घाबरून मुतू हग ू लागले. त्या भागाकत असलेल े इतर 

प्राणीसुद्धा तेथून पळून जाऊ लागले. त्यांच्या पळण्यामुळे जवमनीिरील धूळ जोरात हिेत उडू 

लागली इतकी कीं, त्यामुळे कोणी कांहीं पाहू शकत नव्हते. सूयवसुद्धा त्यामुळें ददसेनासा झाला 

होता. आकाशातील काळी ढगं रक्त आवण मांसाचे तुकडे खाली टाकत त्यांचाच पाऊस पडू लागला 

होता. त्यामुळें जवमनीिरील लहान मोठे फत्तर आकाशात उडू लागले त्यांच्या आघातामुळें दकत्येक 

जण जखमी झाल ेहोते. दोनही बाजूचे लढिय्य ेमोठ्या उत्साहात तेथ ेयदु्ध कधी प्रारंभ होते त्यांची 

िाट पहात होते. तो त्यांचा लढा विलिण ठरणारा होता. ती दोन सनै्ये दोन सागरासारखी 

एकमेकांत वभडणार होती. ते दषृ्य पहाण्यासाठी स्िगावतून देि त्यांच्या िाहनांतून बसून 

आकाशातच थांबलेल ेहोते. त्यानंतर पांडि, कौरि आवण सोमक एकत्र येतात ि त्या युद्धाचे वनयम 

ठरितात. पुढे यदु्ध त्या ठरलेल्या वनयमांनुसार होणार असते. म्हणजे यदु्ध न्याय्य आवण पवित्र 

व्हािे असा त्यामागील उद्देश होता. कुवलन िवत्रयांचे तस ेवनयम होते त्या प्रमाणेच ते लढत असतं. 

ते वनयम असे होते, शब्दाची लढाई शब्दानेच होणार, रथीशी रथीच लढणार. हत्ती स्िाराशी 

हत्तीस्िारच लढणार. पाईकाशी पाईकच लढणार. जर कोणी शस्त्र खाली टाकली तर तो यदु्धातून 

बाद होईल ि त्याला मारता येणार नाही. जर कोणी लढतांना थकला तर तो द्वदं्व थांबू शकतो, 

त्याच्यािर प्रवतस्पधी त्यानंतर िार करणार नाही. घोडेस्िाराशी घोडेस्िार लढले. त्याच प्रमाण े

लहान योद्धध्याशी मोठा योद्धा लढणार नाही परंतु, जर लहानानी मोठ्यािर िार केला तरच 

मोठा त्याला प्रत्युत्तर देईल. योद्ध ेसमसामनच असतील परंतु, बाणांच्या िषाविात कोणीही मारला 

जाऊ शकतो त्याला दोष नाही. हाच वनयम इतर संहारक आयुधं, शस्त्रं आवण अस्त्रांसाठी असेल. 

जखमी झालले्या योद्धध्यािर तो खाली पडलेला असतांना त्यािर िार केला जाणार नाही. जखमी 

योद्धध्यांना घेऊन जाणारे सेिक दोनही बाजूने सुरवित असतील. वनःशस्त्र योद्धध्यािर िार केला 

जाणार नाही. घाबरलेला ि ज्याने त्याची शस्त्र फेकून ददली आहते अथिा पळून जात आह ेत्यािर 

िार केला जाणार नाही. दोनही बाजंूचे रथाचे घोडे, हत्ती, सामान िाहणारे, औषधी देणारे, 

रणिाद्ये िाजिणारे, खाद्य पुरिणारे, पूणवतया सरुवित असतीस. जो ह े वनयम मोडील त्याला 

दोनही बाजूचे योद्ध ेमारू शकतील. असें वनयम ज ेनेहमी कुवलन िवत्रय लढण्या आधी करतात ते 

सिवमान्य केले गेले. ते झाल्यानंतर ते योद्ध ेज्यांत पांडि, कौरि आवण सोमक होते एकमेकांकड े

पाहून सिवसंमती असल्याची खात्री करतात. ते त्यानंतर समाधानी असल्याचे ददसत होते.  

जंबूखंड वनमावण पिव भाग पवहला संपला.  



जंबखूडं वनमावण पिव  

भाग दसुरा 

िैशंपायन पुढे सांगतात, ती दोनही लष्करं समोरासमोर उभी आहते ते पाहून 

विवचत्रिीयावचा मुलगा, धृतराष्ट्र अवत दःुखाने व्यस्त असतांना सत्यितीचे पतु्र ऋषी कृष्ण द्वपैायन 

व्यास जे सिवज्ञ होते ि ज्यांचे भूत भविष्य आवण ितवमानाचे ज्ञान अचूक होते ते त्याला खाजगीत 

सांगतात, "तुझ्या मलुाच्या दषु्ट कारिायांना िेळीच पायबंद न घातल्याचा हा पररणाम आह.े 

आता जमलले ेराजे एकमकेांना ठार मारणार आहते. ते वनयतीने ठरिलले ेहोते असें समजून शांत 

हो. अरे राजा, जर तुला ते युद्ध तुझ्या डोळ्याने पहाियाचे असेल तर मी तुला ती ददव्य दषृ्टी देऊ 

शकतो. धृतराष्ट्र बोलतो, अहो ब्राह्मण, मला तो संहार पहाण्याची इच्छा नाही. तरी मी तुमच्या 

कडून ते ऐकू इवच्छतो.  

िैशंपायन पुढे सांगतात, त्याला पहाण्याची इच्छा नाही परंतु, काय होत आह े ते 

ऐकण्याची इच्छा आह ेअसे समजल्यािर व्यास जे कोणताही िर देण्यात समथव होते, धृतराष्ट्राच्या 

सारथ्याला जो धृतराष्ट्राचा सोबतीसुद्धा होता एक िर देतो ज्यामुळें संजयाला ती ददव्य दषृ्टी प्राप्त 

होते. ज्यामुळें तो त ेभयकंर यदु्ध पाहू शकतो. त्यांने त्या युद्धाचा िृतांत धतृराष्ट्राला सांगािा अस े

ठरले. संजयाला ते सगळे समजेल जे दषृ्य अथिा अदषृ्य आह,े तो तुला सविस्तरपणे ते सगळे 

सांगत राहील, अस ेठरत.े त्या काळात त्याला कोणतेही शस्त्र, अस्त्र, आयुध मारू शकणार नाही. 

तो ते पहातांना ि सांगतांना थकणार नाही. मी यथािकाश ह्ा यदु्धाचा िृतांत आवण पांडिांच्या 

यशाची गाथा सगळ्यांना गाऊन सांगत रहाणार आहे. आता दःुख करू नकोस ते होणार होते 

कारण ती वनयती आह.े जे घडणार आह ेते अवनिायव आह.े म्हणून तू स्िताला दोष देऊ नकोस. 

जेथे चांगुलपणा, माणूसकी आवण भूतदया आह ेतेथे अखेरीस यश आपसकुपणे ओढले जात असते 

कारण, तसा स्ियंभूचा आदेश आह.े जे ही तीन दानं करत नाहीत त्याचा नाश होणार ह ेठरलले े

असते.  

िैशंपायन पुढे सांगतात, ते आश्र्िासन ददल्यानंतर तो पवित्र ब्राह्मण धृतराष्ट्राला सांगतो 

कीं, फार मोठा संहार होण्याचे वनयतीने योजलेल ेआह.े सिवदरू अशभु लिणं ददसत आहते. घारी 

आवण वगधाडं आकाशात दफरत आहते. कािळे ओरडत आहते. सगळीकडे झाडांिर ते बसलेल े

ददसत आहते. मांसाहारी पशु त्या मलेेल्या योद्धध्याचें आवण मलेेल्या हत्तीचे ि घोड्ांचे मांस खात 

असललेे मला ददसत आहते आत्तापासूनच. मरणायाव योद्धध्यांचे ककंचाळणे, ओरडणे मला ऐकू येत 

आह ेआत्तापासूनच. मला ददसते कीं, उगिणारा ि मािळणारा सुयावच्या सभोिार तीन रंगाची 



ढग ददसत आहते. विजांचा चमचमाट, ढगांचा गडगडाट मला ऐकू येत आहते. मला सगळे तारे, 

सूयव आवण चंद्र िेगळ्या प्रकारे चमकत असल्याचे ददसत आह.े ती सगळी अशुभ लिणं आहते ि 

सांगत आहते कीं, मोठा संहार होणार आह.े कृवतकेतील शुक्लपिातील चंद्र एकदम ददसेनासा 

होणार आह.े अनेक शूर िीर राजे ह्ा यदु्धात नाहकपणे मारल ेजाणार आहते. मला दररोज रात्री 

आकाशात जंगली िृषभांचे आवण मांजरांचे ओरडणे ऐकाियाला येत असते. देि आवण देिी 

जोरजोराने हसत असतांना मी पहात आह.े कधी ते घाबरललेे तर कधी रक्त ओकतांना मला ददसत 

आहते. कधी घामाने ओथबंलेले ददसत आहते. कोणीही नगारे िाजित नसतांना ते आपोआप िाजू 

लागत आहते असे ददसते. िवत्रयांचे रथ घोड्ावशिाय धाित असललेे मला ददसत आहते. मोर, 

सुतारपिी, पाणकोंबडे, पोपट, कािळे, कोकीळं जोरांनी ओरडतांना मला ददसत असतात. सैवनक 

त्यांच्या शस्त्रासंह मोठ्याने ककंचाळतांना मला ददसत असतात. सूयव उगिताना आवण मािळतांना 

दकटकांच्या झुंडी हिेत दफरत असलेल्या ददसतात. सगळीकड ेरक्त आवण मांस पडलले ेमला ददसत 

आह.े शनी ग्रह रोवहणाला शह देत असल्याचे मला ददसत आह,े अरंुधती िवसष्ठाच्या मागे लपली 

आह ेअस ेमला िाटते. चंद्रािरील हरणाचे वचन्ह अंधूक झालले ेिाटते मला. वह सगळी लिण ं

कांहीं भयंकर होणार असे सुचित आहते, अरे राजा, आकाशात ढगे नसताना ढगांचा गडगडाट 

ऐकू येत असतो. सगळी जनािरं रडत असल्याचे मला िाटत असत.े  

जंबू खंड वनमावण पिव भाग दसुरा संपला.  



जंब ूखडं वनमावण पिव  

भाग वतसरा 

व्यास पुढे सांगतात, गाईंच्या पोटी गांढिं जन्मतील, लोक मातेशी संबंध घेतील, िनातील 

झाडे मोसमाबाहरे फळें ि फुल ंदाखितील. बायकांना जलद गभवधारणा होऊ लागेल ि कांहीं 

वस्त्रया रािसांना जन्म देतील. मांसाहारी जनािरं मांसाहारी पिांबरोबर मांस ंखातांना ददस ू

लागतील. अशभु प्राणी उत्पन्न होतील ज्यांना तीन लशंग असतील ककंिा, चार डोळे असतील ककंिा 

दोन डोकी असतील, पांच पाय असणारे, दोनही ललंग असलेल,े असें विलिण प्राणी जन्म ू

लागतील. कांहींना भयकंर दांत असतील ि त्याची तोंड उघडी असतील, कांहींना दोन शेपटं 

असतील, घोडे तीन पायाचे आवण डोक्यािर तुरा असललेे वनपजतील. त्याचं घाबरिणारे ओरडण े

सगळ्यांना वभती देईल. अरे राजा, तुझ्या राजधानीत ब्राह्मणांच्या पोटी गरूड आवण मोर पैदा 

होतील, घोडीच्यापोटी िासरं जन्मतील. कोल्ह ेआवण लांडगे, पोपट, सांबरं विवचत्र प्रकारे ओरडत 

रहातील. कांहीं बायकांना चार ते पांच मुली होतील. ती जन्मललेी जन्मल्या बरोबर नांचू 

लागतील, हसं ूआवण गाऊ लागतील. शूद्र लोक मोठ्याने हसून लागतील, नाचू लागतील, ते फार 

मोठे अशुभ लिण समजले जाते.  खेळातील मुल ंत्याच्या खेळण्यांनी मारामारी करू लागतील. 

झाडांिर कमळं उगिू लागतील. फार जोराने िादळी िारे िाहतील आवण त्यामुळे सिवदरू धूळीचे 

साम्राज्य पसरेल. पृथ्िीत अनेक जागी धरणीकंप होतील. अशा सगळी लिण ंकुरु घराण्याच्या 

नाशाची वचन्ह आहते. एक भयंकर अशनी पुष्य नित्राला शह देतांना ददसेल. त्या कारणांने ही 

दोन लष्कर एकमेकांिर तुटून पडणार आहते. मंगळ ग्रह माघाकडे सरकेल, गुरू श्रािणाकड े

सरकेल. शनी भगाकडे सरकेल, शुक्र पूिावभद्राकडे सरकललेा असले, पुढे अत्तपा भद्राकडे जाईल. 

केतू ज्येष्ठाला शह देईल, पुढे उजिाकडे गेल्यानंतर तो चंद्र आवण सूयावला बाधेल. राहू वचत्रा आवण 

स्िाती मध्ये आललेा असले. मंगळ श्रिण नित्राला शह देत असले. पृथ्िी िर जी वपकं वनत्य नेमाने 

येत त्या ऐिजी सगळी वपकं सगळ्या मोसमात येऊ लागतील. जिाच्या रोपाला पांच कणसं 

लागतील, भाताच्या रोपाला शेकडो कणसं लागतील. िासरांनी दधू प्याल्यानंतर जेव्हां माणूस 

दधू घेण्याचा प्रयत्न करील तेव्हां दधूा ऐिजी रक्त येईल सडांतून. धनुष्यांतून आवण तलिारींतून 

तेजस्िी प्रकाश येऊ लागेल त्याचा अथव त्याना लढण्याची इच्छा तीव्र झाली आह.े सगळ्यातून 

आग वनघत आह ेअसा भास होईल. ह्ाचा अथव एक मोठा नरसहंार होणार आह.े अरे राजा, 

रक्ताच्या नदीतून योद्धध्यांचे जहाज जात आह ेि त्या नदीच्या दोनही बाजूला भयंकर प्राणी अक्राळ 

विक्राळ आिाजात ओरडत आहते असें मला ददसत आहते. एक डोळी, एक पाय आवण एक पखं 



असलले ेपिी आकाशात भयकंर अशा आिाजात ओरडत वघरट्या घालताना ददसत आहते. ती 

अशुभ लिणं आहते. सप्तषीचे तारे आकाशात चमकत नव्हते. विशाखा नित्राकडे गेललेे गुरू आवण 

शनी तेथेच िषवभर रावहले आहते. पधंरिड्ाचा मवहन्यातील पि तेरा ददिसाचा झालेला असले. 

त्यांमुळें मवहन्याचे गवणत चुकेल. दोनही चंद्र आवण सूयव राहूने ग्रासलेल े असतील. सगळ्या 

पृथ्िीिर धुळीचे साम्राज्य पसरललेे असेल. भयकंर िाटणारी ढग आकाशात ददसतील. राहू 

कृवतकेला शह देईल. िादळी िारे िाहत असतील. अशी अनेक अशभु लिण ं ददस ू लागतील. 

पोर्णवमेला होणारे ग्रहण त्या आधीच होईल. अशी अिलिण ंहोतील. विहीरीत पाण्यात फेस 

ददसेल. अशनी पडू लागतील. त्यांचे आिाज घाबरिणारे असतील. जशी वह रात्र जाईल तुला 

अशुभ वचन्ह ददस ूलागतील. मोठे ऋषी सांगतातकीं, अशी लिणं ददसू लागली की पृथ्िी माणसाचे 

रक्त वपऊ लागते. कैलास पिवतापासून वहमालयापयंत पसरलेल्या प्रदेशात असंख्य भूकंप होतील. 

डोंगराची वशखरं त्यामुळें कोसळतील. चारही महासागरांना भरती येईल. इतकी कीं ते सागर 

जमीन खाऊन टाकतील. प्रचंड  िादळांमुळें झाडे उन्मळून पडतील. िीजांचा चमचमाट सिवत्र 

ददसू लागेल. ब्राह्मण जेव्हां त्यांचा पवित्र अग्नी पेटितील तेव्हां त्याच्या ज्िाळा डािीकडे झूकतील. 

त्याचा अथव िाईट घडणार असा होतो. स्पशव, रुची आवण गंध िेगळे िाटू लागतील. गाया जोरां 

जोरांने भयंकर आिाजात हबंरू लागतील. जे ऐकल्याने वभती िाटािी. वबथरलेल ेहत्ती सैरािैरा 

धािून धुळधाण करतांना ददसतील. नरसंहार टाळेल असें करािे राजाने असें सांगािेसे िाटत.े                     

िैशंपायन पुढे सांगतात, धृतराष्ट्र त्याच्या जन्मदात्याचे ते उद्गार ऐकून बोलतो, "मला िाटते 

ह ेसगळे आधीच वनयतीने ठरिलले ेआह,े त्यात मी काय करणार? राजे त्यांचे िात्र कायव करतांना 

मेल ेतर स्िगावत जातील. त्यांची जागा लजंकणारे िवत्रय घेतील. हा क्रम आह ेअनंत काळाचा, 

त्यात मी काय करणार"?    

िैशंपायन पुढे बोलतात, त्याच्या मुलाच्या त्या बोलण्यानंतर व्यास मुनी एकवचत्त करतात. 

थोडा िेळ ते केल्यानंतर ते पुन्हा सांगतात, तू जे सांगत आहसे ते खरे आह,े मोठा जनसहंार 

होण्याचे विधात्याने ठरिलेल ेआह.े त्यानंतर निीन क्रम सरुू होईल. जुना क्रम संपले. निीन कुळ 

सत्तेिर येतील, जुनी सपंतील. ह ेहोणार आह.े ह्ा जगात कांहींही कायम नसते. सगळे सतत 

बदलत असते. तो वनसगावचा क्रम आह.े त्याबद्दल शोक करण्यात अथव नसतो. तरीसुद्धा तू तुझ्या 

लोकांना चांगुलपणाचा, माणूसकीचा ि भूतदयेचा मागव आचरण्यास सांगािे त्यामुळें जी निीन 

सत्ता येईल ती वबनदोष असेल. असा संहार तेव्हांच होतो जेव्हां पापाचे प्रमाण िाढलले ेअसत.े 

मला जे योग्य िाटत नाही ते तू करू नकोस. तुझ्या मुलाच्या रुपाने सािात मृत्यू जन्मलेला आह.े 

असा संहार िेदांना मंजूर नाही. अशाररतीने नरसंहार होण ेचांगल ेनाही. त्यामुळें हेंच समजते 



कीं, तुझ्या कारदकदीत राज्यातील चांगुलपणा, माणसूकी आवण भूतदया लयाला गेली आह.े 

नाहीतर अशाप्रकारचा नरसंहार होत नाही. जेव्हां राजाची वनयत वबघडते तेव्हांच प्रजेची वनयत 

वबघडत असते. तुझी वनयत म्हणजेच तुझ्या मुलाचंी वनयत कां ि कशी वबघडली ते तुला पहािे 

लागेल. जर योग्य दिता बाळगली तर तुला पररवस्थती सुधारता येईल. पांडिांना त्याचे देऊन 

टाक कारण ते तुझे नाही. व्यासांचे ते बोलण ेमनाला लागणारे होते तरी ते ऐकल्यािर बोलण्यात 

पटाईत असललेा धृतराष्ट्र त्याला सांगतो, माझे ज्ञान जीिनाबद्दलचे आपल्या इतकेच आह.े मला 

कोणतेही पाप करण्याची इच्छा नाही. माझ ेमलुगे माझे ऐकत नाहीत. आता तुम्ही तुमच्या शक्तीने 

जर कांहीं करता आल ेतर करािे कारण आपणच माझा आधार अहात. आपण दोघाचे आजोबा 

अहात. वभष्माच्या जागी आपण अहात.  

व्यास त्याला सांगतात, "अरे विवचत्रिीयावच्या मुला, तुझ्या मनात काय आह ेते स्पष्ट शब्दात 

मला सांग. मी तुझ्या मनातील शंकांचे समधान करीन". धृतराष्ट्र त्यािर बोलतो, "अहो पवित्र 

मुनी, मला तुमच्याकडून ऐकाियाचे आह ेकीं, कोणत्या गुणांमुळें माणसाला लढाईत यश वमळते".  

व्यास मुनी सांगतात, जेव्हां पवित्र अग्नीच्या ज्िाळा तेजांने चमकतात ि सरळ उभ्या फडकत 

रहातात. त्यातून धरू यते नाही. तुपाचे अर्घयव ददल ेकां सुमधूर सुगंध यतेो, अशी भविष्यातील 

यशाची लिण ंअसतात. शंखांचा नाद खोल ि मोठा असतो. ती यशाची लिण ंसमजािीत. सूयव 

आवण चंद्रांचे दकरण स्िच्छ असािेत. कांिळ्यांचे ओरडण े त्रासदायक नसािे. वगधाडं, पोपट, 

बगळे, सुतार पिी ह्ांचे ओरडणे सखुद असले, ते असले तर त्याचा अथव सैन्याने पुढे सरकािे 

लजंकण्यासाठी. तसे नसले तर पुढ ेसरकू नये. जर ते पिी उजिीकडे उडत असतील तर ब्राह्मण 

समजतात कीं, यश वमळणार. ज्या योद्धध्यांचे वचलखत, वजरोटोप चमकू लागतात ते लजंकणार ह े

समजािे. जे मोठ्या उत्साहात ओरडत लढत असतात ज्यांच्या गळ्यातील हार कोमेजलेल ेनाहीत 

ते लजंकणार असें समजािे. जर ज्ञानेंदद्रये नीट काम करत असतील तर ते शभु लिण समजािे. अरे 

राजा, वह सैन्याची लिणं मी तुला सांवगतली. जेव्हां त्या विपरीत असले तेव्हां अपयश येणार ह े

समजािे. सैन्य लहान आह ेकां मोठे ह्ापेिा त्यातील सैवनक दकती ताजेतिाने आहते ि उत्साही 

आहते ह ेयशाची ग्िाही देतात. घाबरलेल,े नाराज, लचंता करणारे, सतत तक्रारी करणारे सैन्य 

अपयशाचे वचन्ह समजािे. कारण अशा सैवनकांमुळें इतर चांगल ेसैवनकसुद्धा वबथरतात. त्यांचे 

नैवतक बळ संपुष्टात येते त्यांमुळें अपयश येते. एकदा कां असें झाले ककं त्यात सुधार करणे शक्य 

नसते. अशाररतीने वबथरलले्या सैन्यापुढे मोठा सेनानी सुद्धा कांहीं करू शकत नाही. वबथरलले े

सैन्य पुन्हा एकत्र आणणे सोपे नसते. ते वबथरलले्या गुरांच्या वखल्लारासारख े असत.े अस े

सांगतात, जे यश समझौत्याने येते ते खरे यश असते. त्यासाठी आपल्या फौजात एकोपा राखतांना 



शत्रूच्या गटात तो नष्ट करण्यात लढाईचे अधे यश असते. लढाईत मोठे पाप असते कारण त्यात 

विनाकारण लहसंात्मक हत्त्या होत असत.े जी सहजपणे टाळता येणारी असते बहुधा. एकत्र राहून 

एकमेकांबद्दल सन्मानाची भािना आह ेअसें मुठभर योद्ध ेएकाद्या वबथरलेल्या मोठ्या सैन्याला 

सुद्धा परावजत करू शकतात. विनताचा मुलगा, गरुड एकाद्या मोठ्या पिांच्या थव्याला अडिू 

शकतो. अखेर सांगाियाचे म्हणजे लढाईतील यश हा भाग्याचा भाग असतो. ज्यांचे भाग्य 

बलित्तर आह ेते लजंकतात. तरी ज्यांना यश वमळाल ेत्यांनासुद्धा कांहीं मार खािा लागत असतोच. 

जंबू खंड वनमावण पिव भाग वतसरा संपला.                          



जंब ूखडं वनमावण पिव  

भाग चौथा 

िैशंपायन पुढे सांगतात, तेिढे सांवगतल्यानंतर व्यास तेथून वनघून जातात. धृतराष्ट्र 

विचार करत रहातो. थोडा िेळ विचार केल्यािर त्याला श्र्िास लागतो. तो संजयाला बोलाितो, 

त्याला बोलतो, "अरे सजंया, ह ेसगळे राजे युद्धासाठी एिढे उतािीळ कां आहते? त्यांच्या ह्ा 

कृत्यामुळे यमाच्या राज्यातील लोकसंख्या िाढत असते. ते कोणत्या समदृ्धीसाठी ह ेसगळे करत 

असतात, पथृ्िी वमळिण्यासाठी ते एकमेकांच्या उरािर बसतात. त्या अथी ह्ा पृथ्िीत कांहीं 

खास असल ेपावहजे ज्या साठी ते असे जीिािर उदार होऊन लढत असतात. तरी तू मला सांग, 

पृथ्िीत कोणते असें गुणविशेष आहते ज्यासाठी ते मरण्यासाठी सुद्धा तयार होत आहते. आज 

असंख्य योद्ध ेकुरुजंगलात लढण्यासाठी आल ेआहते. मला ते सगळे तुझ्याकडून ऐकाियाचे आह े

कारण आता तुला कृष्ण द्वपैायनांच्या कृपेने ते जाणण्याची वसद्धी प्राप्त झाली आह.े मला प्रथम 

सांग, ते राजे कोणत्या भागातून लढण्यासाठी आले आहते".  

संजय सांगतो, अहो भरत कुळांचे राजा, कीं, मला प्राप्त झालेल्या ददव्य दषृ्टीमुळें जे 

समजते ते मी प्रामावणकपणे सांगणार आह.े ह्ा पृथ्िीिर दोन प्रकारचे गुणविशेष आहते. त्यात 

चर आवण अचर प्राणी प्रथम पाहू. त्यात अंडज, गभवज आवण वचखलात (मातीत) उगितात. 

त्यातील गभवज महत्िाचे आहते. त्यात मनुष्य योतो. त्यानंतर महत्िाचे असललेे त्यात िनात 

रहाणारे आहते. त्यांत िाघ, लसंह, डुक्कर, रेडा, अस्िलं, हत्ती, गुरंढोरं, माकडं, शेळी, बकरी, घोडे, 

गाढि, हरण ंिगैरे येतात. त्यातील कांहीं माणसाने पाळीि केले आहते ि त्यांच्या मदतीने माणूस 

त्याचे जीिन सुखकर करत असतो. त्यांचा उल्लेख िेदांत आह.े त्यातील कांहीं जे देिांना आिडतात 

खाद्य म्हणून ते यज्ञात बळी ददले जातात. असें सगळे प्राणी एकमेकांना खाऊन जीिंत रहातात 

अशी सृष्टीची व्यिस्था आह.े अचरात प्रामुख्याने विविध िनस्पती येतात. त्यात, झुडपं, िलेी, 

िृि, विविध प्रकारची तृण धान्ये, कडधान्ये, गितं, बहुिषी आवण िर्षवक अशी आहते. त्यांचा 

उपयोग शाकाहारी प्राण्यांने त्याच्या खाण्यात होत असतो. माणसू सदु्धा वद्वआहारी असल्याने 

तोसुद्धा त्यातील कांहीं खात असतो त्याच्या उपवजिीकेसाठी. ते सगळे पथृ्िीतून उत्पन्न होतात ि 

शेिटी पृथ्िीत वमळतात. त्यांचा कायम नाश कधीच होत नाही. पृथ्िी त्या सगळ्या चराचरांचा 

आधार असते म्हणून त्यांना गायत्री असें म्हणतात. अशा साठी ह्ा पृथ्िीच्या जवमनीला 

अनन्यसाधारण महत्ि आह.े ती ज्याच्या ताब्यात तो शक्तीमान समजला जातो म्हणून त्यासाठी 

राजे एकमेकांशी लढत असतात.              

जंबू खंड वनमावण पिव भाग चौथा सपंला.  



जंब ूखडं वनमावण पिव  

भाग पांचिा 

धृतराष्ट्र बोलतो, अरे सजंया, मला सांग त्या नद्यांची, पिवतांची, डोंगराचंी, प्रदेशांची नांि 

आवण त्यांचे आकारमान अशी सगळी माहीती द,े ज्या कारणांने मी त्यांचे महत्ि समजू शकेन.  

संजय सांगतो, अहो राजषी, पंचमहाभूतांचा पररणाम स्िरुप ह्ा जगात विविध पदाथव 

उत्पन्न होत असतात. ते पंचमहाभूत आहते, आकाश, हिा, अग्नी, पथृ्िी (जमीन), आवण पाणी. 

त्यांच्यात असललेे गुणविशेष आहते, आिाज, स्पशव, दषृ्टी, रुची आवण गंध. त्या गुणविशेषांमुळें 

त्यांच्या अवस्तत्िाचे माणसाला त्याच्या ज्ञानेंदद्रयांच्या मदतीने आकलन होत असते. त्यातील 

पृथ्िी सिावत जास्त महत्िाची आह.े कारण त्यात ते सगळे गुणविशेष असतात. बाकीच्याच ते 

गुणविशेष कमी असतात. पाण्यात चार (आिाज, स्पशव, दषृ्टी, रुची) असतात, अग्नीत तीन 

(आिाज, स्पशव, दषृ्टी)असतात, हिेत दोन (आिाज, स्पशव) असतात, आकाशाला फक्त एकच 

गुणविशेष (आिाज) असतो. सगळे चराचर त्या पंचमहाभूतांच्या विविध प्रकारे वमसळण्यातून 

उत्पन्न होत असतात. त्याचें मोजमाप करता येत नाही. ते ब्रह्माचे िास्तविक रुप समजल ेजाते. ते 

विविध प्रकारे जोडल ेजातात ि पुन्हा मोडल ेजातात. सगळ्या चराचरात ते वनरवनराळ्या प्रकारे 

आढळतात. मनुष्य त्यांना विविध प्रकारे समजण्याचा प्रयत्न करत असतो. मनुष्य त्यांना वनमावण 

करू शकत नाही ि नष्टसुद्धा करू शकत नाही. सृष्टीच्या वनयमानुसार त्यांच्या जोडणे ि मोडणे 

होत असत ेि त्यातून पृथ्िीिर विविध प्राणी उत्पन्न होत असतात. हा विषय समजण्यासाठी मी 

आपल्याला एका बेटाची गोष्ट सांगणार आह,े त्याचे नांि आह,े सुदशवन. ते आकाराने चाकासारख े

ितुवळाकार आह.े त्या बटेािर पाणी आह,े नद्या, सरोिरं, तळी अशा विविध रुपात. त्यािर डोंगर 

होते, अनेक नगर आहते, बगीचे आहते त्याच फुल ंफळं होती, शेती होत होती, अशाप्रकारे त्या 

बेटात संपत्ती उत्पन्न होत होती. त्या बेटाच्या सभोिार खायाव पाण्याचा समुद्र होता. आरशात 

पहािे आपला चेहरा तस ेजर त्या बेटाकडे पावहल ेतर असें ददसते जसें, त्या बेटात एक लपंपळाचे 

झाड आह ेि दोन मोठे सस ेआहते. त्यांच्या भोिती सिव प्रकारची िनश्री होती. त्या वशिाय सिवत्र 

पाणी होते. इतर गोष्टी मी तुम्हाला नंतर सांगीन. आता मी काय सांगतो ते नीट ऐका.  

जंबू खंड वनमावण पिव भाग पांचिा संपला.  

  



जबं ूखडं वनमावण पिव  

भाग सहािा 

धृतराष्ट्र बोलतो, तू शहाणा आहसे संजया, तुला सगळ्या गोष्टींची जाणसुद्धा आह.े त्याप्रमाण े

तू त्या बेटाची मावहती सांगत आहसे. परंतु, मला त्या बेटाची मावहती तपवशलात सांग. त्या 

बेटाची मापं काय आहते ते सांग. सशासारखा जो भाग ददसतो त्याची मावहती सांग. त्यानंतर 

लपंपळाच्या झाडाबद्दलची मावहती सांग.  

िैशंपायन पुढे सांगतात, अशाप्रकारे राजाने विचारल्यानंतर संजय सांगू लागतो. बेटाचा 

विस्तार पूिेकडून पवश्र्चमेकडे आह े त्यात सहा पिवत आहते. त्या पिवतात वहमालय आह,े 

त्यावशिाय हमेकुट आह.े त्यावशिाय प्रवसद्ध पिवत वनशाध आह.े नील पिवतािर पांचूचे खडक 

आहते. श्र्िेत पिवत पांढरा आह ेआवण त्यावशिाय एक आह ेश्रृंगित. त्यात अनेक प्रकारच्या धातंूच्या 

खाणी आहते. त्या पिवतािर साध,ू साधक आवण चरण सदैि जात असतं. त्या पिवतातील अंतर 

साधारणपणे एक हजार योजनं होती. त्या बेटािर दकतीतरी सुंदर राज्ये होती. त्यांना िषव बोलले 

जात होते. त्यातील एका िषावत आपण आहोत ज्याचे नांि आह ेभारतिषव.  त्या राज्यांत विविध 

प्रकारचे प्राणी रहात होते. त्याच्या उत्तरेकडील िषावला वहमित म्हणतात. त्या पवलकडल िषावला 

हमेकुट, त्याच्या पवलकडील िषव आह ेहिैषव. वनल पिवताच्या दविणेला आह ेवनशाध. त्याच्या पुढ े

जे पूिेकडून पवश्र्चमलेा पसरलेल ेआह ेते आह ेमल्याित. त्याच्या उत्तरेला आह ेपिवत गंधमादन. 

मल्याित आवण गंधमादन ह्ांच्यात आह ेपिवत मरेू जो सोन्याचा आह.े त्याची उंची आह ेचैयांऐशी 

योजने. तो अदषृ्य जग आवण दषृ्य जग ह्ांना जोडणारा आह.े त्यावशिाय भरतिषावत चार विभाग 

आहते. ते भद्रस्ि, केतुमल, जंबूवद्वप आवण उत्तरकुरू म्हणून ओळखल ेजातात. त्यात उत्तरकुरूमध्य े

ते गुणी राजे रहात आहते. समुुख गरुडाचा मुलगा, पहातो कीं, मेरूिरील सगळ्या पिांचे वपसांचा 

रंग सोनेरी आह.े तो ठरितो कीं, त्याने मेरू पिवत सोडािा म्हणजे चांगले पिी, मध्याम आवण 

हलके असा फरक पिांत केला जाणार नाही. सयूव आवण चंद्र मेरूला प्रदविणा दररोज घालतो. 

मेरूिर  दैिी फुल ंआवण फळं होत होती, त्या पिवतािर सोन्याचे महाल होते. त्यात दैिी प्रजाती 

जसें गंधिव, असरु, रािस, अप्सरा रहात होत्या. अप्सरांचा तेथ ेसदैि क्रीडा क्रम असें. त्यावशिाय 

ब्राह्मण, रुद्र, आवण शक्र जो देिांचा राजा आह ेतेथे भेटत असत.ं ते त्या मरेू पिवतािर यज्ञ करत 

असतं. तेथ ेगंधिव तुमुरु, नारद, विश्र्ििसु, हहस आवण हुहुस तेथ ेिैदीक गाणीगात असतं. महाषी 

काश्यप जे सगळ्या सजीिांचे कारक आहते, तेसदु्धा तेथ ेप्रत्येक पिावच्या िळेी िािरत असतं. मेरू 

पिवताच्या वशखरािर उशन ज्याला किी म्हणून सुद्धा बोलतात तो दैत्यांचा गुरू दैत्यांच्या बरोबर 



रहात असें. मरेूपिवतािर सगळ्या प्रकारचे रत्न माणकं उदंडपणे होती. त्या करता त्या पिवतािर 

कुबेराचे सुद्धा स्थान होते. त्या संपत्तीच्या सहािा भाग फक्त त्याने माणसाला ददला आह.े मेरूच्या 

उत्तरेला कर्नवकारस नांिाचे अरण्य आह.े त्यातील झाडांिर सदैि फुलं फळं असतात. त्या अरण्यात 

अनेक डोंगरांच्या रांगा आहते. तेथ े पशुपती स्ितः त्याच्या अधांगासह, उमा बरोबर कर्नवका 

फुलांच्या माळा गळ्यात घालून दक्रडा करत असतो. त्याचे वत्रनेत्र सूयावसारखे तेजांनी चमकत 

आहते. तो फक्त वसद्धांना ददसतो ज्यांचे तप उच्चप्रतीला गेलेल ेआह.े त्या पिवताच्या वशखरािरून 

गंगा जी पावित्र्याची नदी म्हणून समजली जाते ती िहात आह.े वतच्या पाण्याच्या जोरांने 

िहाण्यामुळें मोठा गडगडाटा सारखा आिाज ऐकू येत असतो. ते पाणी चंद्रमास सरोिरात पडत 

असते. तो तलाि गंगेच्या पाण्यामुळेंच बनलेला आह.े गंगा पिवतांनासुद्धा पेलत नसल्यामुळें अनेक 

युग वतचा भार महादेि घेऊन उभ ेआहते. मेरूच्या पवश्र्चमेला केतुमल आह.े त्याबरोबर जंबखूंड 

आह.े दोनांमध्ये माणसाचंी मोठी िस्ती आह.े तेथ ेमनुष्य गेली दहा हजार िषे रहात आह.े तेथ े

असलले ेलोक सोन्यासारखे चमकतात. त्यांच्या वस्त्रया अप्सरेसारख्या सुंदर असतात. त्या लोकांत 

आजारपण नाही, दःुख नाही, ते सदैि सखुात असतात. गंधमादन पिवतािर कुबेर त्याच्या सेिकां 

बरोबर जे गुह्क म्हणून ओळखल ेजातात, त्यावशिाय  रािस, अप्सरा ह्ांच्या सावनध्यात त्याचा 

िेळ मजेत घालित असतो. 

गंधमादना व्यवतरीक्त इतर कमी महत्याचे पहाड तेथ े आहते. तेथ े रहाणायाव माणसांचे 

सरासरी आयुष्य अकरा हजार िषे एिढे असते. तेथील लोक आनंदी ि बलिान आहते. तेथील 

बायका गुलाबी रंगाच्या सुंदर ददसणायाव असतात. नील प्रिताच्या पवलकडे श्र्िेता आह.े त्याच्या 

पवलकड ेआह ेवहरण्यक. वहरण्यकाच्या पवलकड ेआह ेऐराित. ऐराितात अनेक देश आहते. श्र्िेता, 

वहरण्यक, इलवित्र, हरीिषव, हमैितिषव ह े त्याचं्या मध्य े आहते. तेथील लोकांचे गुणविशेष 

जिळपास सारखेच आहते. तेथे विविध प्रकारचे जीि एकत्र रहात असतात. तेथे असललेा प्रचंड 

पहाड हमेकुट ज्याला कैलास असेंसदु्धा म्हणतात, तेथ ेिैश्रािण त्याच्या गुह्कांसह मजेत रहात 

असतो. कैलास पिवताच्या उत्तरेला मैनक पिवत आह.े त्याच्या बाजूला मोठा पहाड आह ेत्याला 

मनीमय म्हणतात. त्याची वशखरं सोन्यासीरखी चमकत असतात. त्या पहाडांच्या दयावत एक 

सरोिर आह ेत्याला लबंदसूागर म्हणतात. त्या सरोिराच्या तीरािरील िाळू सोनेरी असत.े राजा 

भवगरथ त्या पररसरात बरीच िषे तेथ ेरहात होता. त्याचे नांि गंगेला वमळाले. तेथ ेअनेक यज्ञिेदी 

ददसतात कारण तेथे अनेक राजे यज्ञ करत होते. तेथे चैत्य िृि सोन्याचे आहते. तेथेच हजार यज्ञ 

इंद्राने केल ेहोते. तेथ ेजगाचा स्िामी त्याच्या भतूािळीसह िािरत असतो. नर आवण नारायण 

तेथेच असतात. ब्रह्म, मनु, स्थानू पांचिा असतात. तेथूनच ती स्िगीय नदी जी तीन पदरांने 



(मंदादकनी, गंगा आवण भोगिती) िहात असते. तेथून वनघाल्यानंतर वतला सात पदर सुटतात. 

िस्िोकेसर, नवलनी, सरस्िती, जंबूनदी, सीता, गंगा, आवण लसंध ूअशा त्या आहते. महादेिानेच 

तशी व्यिस्था केली आह.े त्याप्रमाणे त्यांच्या दकनयांिर युगाच्या सुरूिातीपासून यज्ञ केल ेजात 

आहते. सरस्िती कांहीं रठकाणी दषृ्य असत ेि एरिी जवमनीतून िहात जाते. अशी सात पदकी 

गंगा वतनही जगात प्रवसद्ध आह.े रािस वहमितािर रहातात. गुह्क हमेकुटी नांग वनवशधािर, 

ऋषी लोक नीलपिवतािर रहातात. श्रृंगितािर सुद्धा देि रहातात. अशाप्रकारे सात िषावत ते बटे 

िाटलेल ेआह.े विविध प्रकारचे प्राणी, चर आवण अचर त्याच गुण्यागोलिंदाने रहात होते. तेथे दैिी 

आवण मानिी अशा प्रकारची संपन्नता आह.े त्याची गमथी करण ेकेिळ अशक्य आह.े मी तुम्हाला 

सशाच्या आकाराच्या प्रदेशाची मावहती सांवगतली आह.े ह्ा प्रदेशाच्या टोकांना दोन आणखीन 

िषव आहते. त्यांची सदु्धा माहीती मी तुम्हाला सांवगतली आह.े त्यावशिाय नागवद्वप आवण काश्यप 

वद्वप त्या सशाच्या कानासारख े आहते. मलय पिवतािर मौल्यिान खवनजांचे साठे आहते. ते 

सशाच्या आकाराच्या जबंूवद्वपात आहते.           

जंबू खंड वनमावण पिव भाग सहािा संपला.  

  



जबं ूखडं वनमावण पिव  

भाग सातिा 

धृतराष्ट्र पुढे विचारतात, मला सांग अरे संजया, तुझ्या दैिी ज्ञानाने मेरूच्या उत्तरकडील 

आवण पूिेकडील भागांची माहीती त्यावशिाय मल्यािताचीसुद्धा माहीती सांग. 

संजय सांगू लागतो, नील पिवताच्या दविणेकडे आवण मेरूच्या उत्तरेकडे वसद्ध रहातात. 

तेथे असललेी झाड ेगोड फळं देतात. तेथ ेउमलणारी फुलं सुगंघी असतात. तेथे असलले ेकांहीं ििृ 

फळ तोडणायावला ज्या चिेचे फळ पावहजे त्या चिचेे फळ देतात. तेथ ेदधू देणारी झाडेसुद्धा आहेत. 

त्यांना सहा विविध रुची असललेी फळ लागतात अशी झाडं सदु्धा तेथ े आहते ज्यांची रुची 

अमृतासारखी असते. कांहीं झाडापासून कापड तयार करता येते तर कांहीं मधून दावगने बनिता 

येतात. सगळी जमीन सोनेरी िाळंूची बनलेली आह.े त्यातील कांहीं भाग माणका सारखा तेजस्िी 

आह.े तेथे पाचू ि इतर रत्नसदु्धा सापडतात. िषावचे सगळे मोसम िातािरण प्रसन्न असते. तेथील 

टाक्यांतील पाणी चिदार असते. स्िगावतून फेकल ेगेलले ेलोक येथ ेजन्म घतेात. ते शुद्ध वबजाचे ि 

सुंदर असतात. तेथ ेबयावच िेळा जुळी जन्मतात त्यात एक मलुगी असते ि ती अप्सरेसारखी सुंदर 

असते. तेथील दधू देणायाव झाडांचे दधू अमृतासारखे असते. तेथे फक्त गुणीजनच जन्म घेऊ 

शकतात. कोणी तमोगुणी अथिा रजोगुणी तेथे जन्म घेऊ शकत नाही. तेथ ेबाई ि पुरूष सारखेच 

कपडे घालतात. तेथ ेकोणी रोगट नसते. कोणी दःुखी नसते. सगळे समाधानी असतात. तेथील 

माणसांचे आयुष्यमान अकरा हजार िषे असते. अरे राजा, ते कधी एकमेकांचा त्याग करत नाहीत. 

जेव्हां ते मरतात तेव्हां भारंुड नािांचे पिी ज्यांची चोंच फार लांब असते ते त्याला उचलतात 

आवण उंच पिवतािरील गुहांत फेकून देतात. मी आता थोडक्यात उत्तरेकडील कुरु देशाची मावहती 

सांवगतली. अता मी मरेूच्या पूिेकडील भागाची मावहती सांगतो. त्या भागाला भद्रस्ि असें 

म्हणतात. तेथे भद्र सालाची मोठी िन आहते. त्यावशिाय कलम्र ििृ आहते जे फार प्रचंड असतात. 

त्यांना नेहमी फळं आवण फुल ंअसतात. त्या झाडाची उंची एक योजनं असते. त्याची पुजा वसद्ध 

आवण चरण करतात. त्या भागातील माणस ेगौरिणी आहते. ते बलिान असतात. त्यांच्या बायका 

गोयावपान असून गालािर लाली ि असते. पहायला त्या फार देखण्या िाटतात. त्या बायका 

गाण्यात आवण नृत्यात प्रिीण असतात. तेथील माणसांचे आयुष्यमान दहा हजार िषे आह.े कलम्र 

िृिाच्या रसाचे ते सेिन खरतात त्यामुळें ते तरूण रहातात.  



वनल पिवताच्या दविणलेा आवण वनशाधच्या उत्तरेला मोठे मोठे जांभळाचे िृि आहते. 

वसद्ध आवण चरण त्यांची पुजा करतात. ते िृि अमर असल्याचे सांगतात. ते िृि तुमची इच्छा 

पूणव करू शकतात. त्या ििृांमुळें त्या भागाला त्यांच्या नािािरून जंबूवद्वप असें नांि पडले आह.े 

त्या िृिांची उंची एक हजार एकश ेयोजनं आह.े त्याची िरची पान स्िगावला वभडलेली आहते. 

त्याच्या फळांचा पररघ दोन हजार एकशे फुट एिढा असतो ि जेव्हां ते वपकते तेव्हां ते फुटते. ती 

फळं जेव्हां झाडािरून जवमनीिर पडतात तेव्हां फार मोठा आिाज होतो. त्यांच्यातून त्यांचा रस 

बाहरे ओतला जाऊ लागतो. त्या रसाचा रंग चांदीसारखा असतो. त्या रसाची नदी तेथ ेिाहते ि 

मेरू पिवताला एक फेरा करते. त्यानंतर उत्तर कुरु प्रदेशात येते. त्याचा रस प्याल्यास मनाला 

शांती वमळते. त्यानंतर कधी तहान लागत नाही. त्याची प्रकृती नेहमी चांगली रहाते. त्या भागात 

एक प्रकारचे सोने वमळते. त्याला जंबूनद म्हणतात. त्यापासून दैिी दावगने बनिले जातात. त्याची 

चमक इंद्रगोपका दकटकासारखी असते. तेथ ेजन्मलेल ेलोक सकाळच्या सयूावसारखे लाल असतात. 

मल्यित पिवताच्या वशखरािर एक अग्नी नेहमी ददसतो ज्याला समितक म्हणतात. तो युग संपते 

तेव्हां सगळ्या युगाचा नाश करतो. मल्यिताच्या सभोिार लहान बरेच पहाड आहते. 

मल्यिताची उंची अकरा हजार तीन योजनं आह.े त्या पिवतािर रहाणारे लोक सेन्याच्या रंगाचे 

असतात. ते सगळे ब्रह्माच्या लोकातून फेकललेे गेलेल ेआहते. ते प्रखर तप करत असतात. त्यांची 

व्रतस्थता विलिण आह.े ते सगळे ब्रह्मचारी असतात. प्राण्यांच्या वहतासाठी ते सूयावमध्ये वशरतात. 

त्यांची संख्या आह ेसहासष्ठ हजार. ते अरुणाच्या पढुे असतात. सूयावच्या उष्णतेमुळे सहासष्ठ हजार 

िषे तापल्या नंतर ते चंद्रलोकात जातात.            

जंबू खंड वनमावण पिव भाग सातिा संपला.  

  



जबं ूखडं वनमावण पिव  (सपंल)े 

भाग आठिा  

धृतराष्ट्र विचारतो, "मला सांग संजया, तेथील सगळ्या िषांची नांि आवण पिवतांची नांि 

त्यावशिाय तेथे रहाण्रयांची मावहती मला समजून र्घयाियाची आहे". संजय सांगू लागतो, 

श्र्िेताच्या दविणेला आवण वनशाधाच्या उत्तरेला जे िषव आह े त्याला रोमानक अलें म्हणतात. 

तेथील लोक गोरे असतात िणावने. त्यांची कुळ चांगली असतात. देखण ेअसतात. त्यांना कोणी 

शत्रू नसतो. त्यांची आयुमवयावदा पंधराशे िषे असते. ते नेहमी मजेत रहात असतात. वनशाधाच्या 

दविणेस जे िषव आह ेत्याला वहरण्यमय म्हणतात. तेथून वहरण्यिती नदी सुरू होते. तेथे पिांचा 

राजा दसुरा इंद्र गरूड रहातो. तेथ े रहाणारे लोक यिपुजक आहते. ते संपन्न असतात आवण 

ददसायलासदु्धा सुंदर असतात. तेथील माणस ेबलिान असतात ि स्िभािाने आनंदी असतात. 

त्यांचे ियोमयावदा साधारणपणे पंचविसशे िषे असते. श्रृंगित पिवता कडे तीन सुंदर वशखरं आहते. 

एकािर रत्न असतात. दसुरे फारच छान ददसते. त्यािरील घरे दावगन्यानी मढललेी असतात. तेथे 

संदीली नांिाची स्त्री योवगनी स्ियंप्रकावशत असते ती रहाते. श्रृंगिताच्या उत्तरेला उत्तर समुद्रा 

पयंत ऐराित नांिाचे राज्य (िषव) आह.े तेथ ेरत्नाचें डोंगर आहते म्हणून तो सिावत श्रेष्ठ समजला 

जातो. सूयावची उष्णाता तेथे भासत नाही. तेथ ेकांहीं कुजू नासू शकत नाही इतकी थंडी असत.े 

भर ददिसा आकाशात तारे ि नित्रे पाहू शकतो. तो प्रदश कमळासारखा तेजस्िी िाटतो. तेथे 

असलले्या लोकांच्या अगंाला कमळांचा गंध यतेो. त्यांचे डोळे वमटल्यासारख े  िाटतात. ते 

खाण्यावशिाय राहू शकतात. त्यांचे इंदद्रय संयमन चांगले असते. ते स्िगावतून पडलेल ेअसतात, 

त्याच्यात पापभाि नसतो. तेराहजार िषें ते जगतात. त्यापुढे दगु्धसागराच्या उत्तरेला विष्ण ू

त्याच्या सोन्याच्या रथात बसललेा असतो. त्या रथाला आठ चाकं असतात. त्यािर अनेक दैवि 

प्राणी िािरत असतात. तो रथ मनाच्या िेगांने जाऊ शकतो. त्याचा रंग अग्नीचा आह.े तो जंबूनद 

सोन्याचा बनिलेला आह.े तो सगळ्या जीिांचा स्िामी आह.े जेव्हां युग संपते तेव्हां ते सगळे 

त्याच्यात वमळूिन जातात. आवण जेव्हां पुन्हा युग सरुू होते तेव्हां ते त्याच्यातून परत बाहरे 

येतात. तो सगळ्या सृष्टीचा कताव आह ेि तो इतरांना काम कराियाला लाितो. त्याच्या त्यागातून 

सगळे जीि उत्पन्न होत असतात. तो सगळे पंचमहाभूत आह.े अग्नी त्याचे मुख आह.े िैशंपायन पुढ े

सांगतात, धृतराष्ट्र त्यािेळी त्याच्या मुलाच्या विचारात गंुतला होता. थोड्ा िेळांने तो संजयाला 

सांगतो, अरे संजया, ह्ा जगाच्या नाशाची िेळ आली आह ेह ेवनवश्र्चत. ह्ा सृष्टीत कांहींही वनत्य 

नसते. जुने जाऊन निे यणेार हा ह्ा सृष्टीचा वनयम आह.े त्याबद्दल दःुख करण्यात तथ्य नसते. ते 



नर आवम नारायण सगळे करणार आहते. त्यांनीच ह ेयोजलेल ेआह.े दयुोधन केिल कारणमात्र 

आह.े त्याला कोणी िैकुठ (अवतशक्तीमान) म्हणतात. सामान्य लोक त्याला विष्णू समजतात.              

जंबू खंड वनमावण पिव भाग आठिा संपला.  

  



भमूी पिव (सरुू)  

भाग नििा 

धृतराष्ट्र बोलतो, अरे संजया मला सांग ह्ा भरतिषावची आणखीन मावहती. ज्याला प्राप्त 

करण्यासाठी कुरुिेत्री ह ेमूखव लोक एकमकेांना मारण्यासाठी जमा झाले आहते. ज्यामध्य ेमाझ्या 

मुलाला दयुोधनाला विशेष रस आह.े त्यामध्य ेपांडिांनासुद्धा वततकेच स्िारस्य आह.े त्यामुळें 

मला वििंचना सताित आहते.  

संजय सांगतो, ऐका मी काय सांगतो ते, प्रथम लिात र्घया कीं, पंडुची मुलं त्या बाबत 

स्िारस्य धरून आहते असें समजणे अयोग्य होईल. परंतु, दयुोधन मात्र त्या बाबत पुरता गंुतलेला 

आह ेह ेवनवश्र्चत. त्याच्या बरोबर शकूनी ि इतर कौरिसुद्धा त्यात गुतलेल ेआहते. त्या भागािर 

ताबा असलले ेइतर राजेसुद्धा त्यात सत्तेसाठी गंुतलेल ेआहते. आता मी तुम्हाला सांगतो भारत 

म्हणून जो प्रदेश आह े त्याबद्दल विशेष मावहती. ह्ा भूमीिर देिांचा राजा इंद्र ह्ाला खाल 

आकषवण आह.े त्याप्रमाणे मनुलासदु्धा हा प्रदेश आिडतो. त्यावशिाय वििस्िाताचा मुलगा, 

िैन्यचा पृथू, ययावतचा इश्र्िाकू, अम्िररष, मंधात्री, नहुष, मुचुकंुड, उवशनराचा मुलगा वसिी, 

रषि, ईला, राजा नृग, कौवशक, अलजंक्य गधी, सोमक, राजा ददलीप, अशा अनेक सामथ्यविान 

िवत्रयांना हा प्रदेश आकर्षवत करत आला आह.े ह्ानंतर मी तुम्हाला त्या प्रदेशाची मावहती 

सांगणार आह,े जशी मला समजली आह.े ती ऐका, भरतिषावतील काल पिवत आहते असें, महेंद्र, 

मलय, सह्, शुवक्तमत, रिाित, लिंध्य, पररपत्र असें ते सात आहते. त्या प्रमखु पिवतांवशिाय अनेक 

छोटे मोठे डोंगर तेथे आहते. त्यामुळें त्यामध्ये खाल दयाव, नद्यांची खोरी, सपाट भाग असें बरेच 

कांही आह.े त्यात विविध जमातीचे लोक िास्तव्य करून असतात. त्या प्रमाणे ससुंस्कृत आवण 

म्लेच्छ लोकसुद्धा रहात आहते. अरे कौरिा, त्या लोकांच्या चावलरीती सदु्धा विविध आहते. त्या 

भरत िषावत अनेक नद्या झरे आहते. त्याचे पाणी ते लोक िापरतात. त्यामध्ये विशेष उल्लेख 

कराियाच्या अशा आहते, गंगा, लसधंू, सरस्िती, गोदािरी, नमवदा, यमुना, धृषद्वती, िापी, 

विपाशा, स्थलुिलूका, िते्रािती, कृष्णा, िेणा, इरािती, वितस्ता, पयोवशनी, देविका, िेदास्मृता, 

िेदिती, वत्रदीिा, इक्शूमलिी, करावशनी, वचत्रिाह, वचत्रसेना, गोमती, धूतपदा, गंडकी, 

कौवशकी, वनवश्र्चत्रा, कृत्या, वनवशता, लोहतारीणी, राशसी, शतकंुभा, शरयू, चमविंती, िेत्रािती, 

हवस्तसोम, ददसा, शरश्वती, िेण्णा, वभमरथी, कािेरी, चुलकुा, शतिला, वनिारा, मवहला, 

सुप्रयोगा, पवित्रा, कंुडला, रजनी, पुरामावलनी, पूिववभम्रा, विरा, वभमा, ओघिती, पलावसनी, 

पापहरा, महेंद्रा, पातालिती, करीषीनी, अवसक्नी, कुशवचरा, मकरा, प्रिरा, मोहा, वहमा, 



धृतिती, पूिविती, अनुश्ना, सैव्या, तापी, सदवनरा, अदषृ्या, कुसाधरा, सदाकांता, वसिा, 

विरािती, ित्सु, सुित्सु, कंपना, वहरंिती, िरा, पंचमी, रथवचत्रा, ज्योवतरथा, विश्र्िावमत्रा, 

कलपंजला, उपेंद्रा, िपहला, कुवचरा, मधूिावहनी, िनदी, लपंगळा, िेन्हा, पुगंिेह्ना, विदाशा, तम्रा, 

कवपला, शालू, सुिणाव, िेदस्िा, हरीश्र्िरा, लशंघ्रा, वपश्चला, भागद्वजा, सोना, चंद्रमा, 

दगुावमंत्रवशला, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मिोध्या, बृहद्वती, यििा, रोहीनी, यम्िूनदी, सुनसा, तामसा, दासी, 

िसा, िरुणा, असी, वनला, धृमती, पनवसा, पोमसी, िृषभा, ब्रह्ममध्या, िृहधनी, अशा विविद 

नांिांच्या लहान मोठ्या नद्या भारतिषावत आहते. त्यावशिाय सदोवनमवया, कृष्णा, मंदगा, 

मंदिाहीनी, महागौरी, दगुाव, वचत्रोपला, वचत्ररथा, मंजुला, िावहनी, मंदादकनी, िैतरणा, कोसा, 

महानदी, शुवक्समती, अनंगा, पुषापिेणी, उत्पलिती, लोहीत्या, करतोया, िृषसभ्या, कुमारी, 

ऋषीकुला, मररषा, सुपन्या, सरिसंगा, त्यांच्या पाण्यामुळें भारतिषावचे जीिन समृद्ध झाल ेआह.े 

त्यांवशिाय आणखीन असंख्य नद्या नाले आहते ज्याची गणना नाही. मला जेिढ्या आठिल्या 

तेिढ्यांची नांिं घेतली. आता जे भाग ह्ात आहते त्यांची नांि सांगतो मला आठितील त्याप्रमाण.े 

त्यात प्रमुख आहते कुरु पांचाल, सल्ि, मदे्रय, जंगल, सुरसेना, कललंग, िोधा, मल, छेड्डी, करुष, 

भोज, लसंध,ू पुललंदक, उत्तमा, दसनव, मेकल, उत्कल, पांचाला, कौवसज, वनकरवप्रश्था, धुरंधर, 

सोधा, मद्रभूलजंग, कावशस, जठारा, कुरुकस, कंुतीज, अिंती, दलुरी कंुती, गोमंत, मंडक, शन्धा, 

विदभव, रुपिहीका, अश्र्िका, पन्शुराष्ट्रा, गोपराष्ट्र, कररत्य, अवधराजया, कुलद्य, महाराष्ट्रा, केरला, 

िरत्रस्य, अपिाह, चक्र, िक्रतोपा, शक, विदेही, मगध, श्र्ििका, मलय, विजया, अंग, िंग, 

यक्रीलोम, सुदेला, प्रंद्रास, मवहका, शवशक, िल्हीक, ितधन, अभीर, कलजोि, अपरंत, परंत, 

पह्नभास, चमवमंदास,अवतविशीखर, मौभूत, उपव्रती, अनुउपव्रती, सौराष्ट्र, केकय, कुत, महेय, 

किास, समुद्रवनश्कुट, आधं्र, ही त्या प्रदेशात रहाणायाव जमातींची नांि आहते ि ते प्रदेश त्यांच्या 

नांिानेच ओळखले जातात. इतर जमातींची नांि अशी, अनगमल, मनिंज, प्रविशेय, भागवि, पुंड्र, 

दकराट. सुदेशन, यमुनी, शक, वनशाध, अनतव, नैरीत, दगुवल, वप्रतमस्या, कंुतल, कुशल, वत्रगतव, 

इजक, कन्याकगुणा, वतलभर, सवमर, मधमूत्त, सुकंदक, काश्मीर, लसंधसूौिीर, गंधिव, दशवक, 

अवभसर, उतल, शैिल, िल्हीक, दर्िवस, िनिदिव, कौरव्यास, सुदमन, समुावलक, िध्र, करीशक, 

कललंद, उपत्यक, ितयन, रोमन, कुसलिंद, कच्छ, गोपालकच्छ, कुरुिणवक, दकराट, ििवसास, 

वसद्धा, िैदेह, ताम्रवलप, औंद्रसी, पौंड, सैवसक, पिवतेय. त्यावशिाय आणखीन कांहीं देश आहते, ते 

दविणेला आहते. ते असे, द्रविड, केरलीय, प्राच्य, मुवशक, िनिावशक, कनावटक, महीशक, 

विकल्पी, मुशका, वझल्लीक, कंुतल, सौंरीदास, नलकन, कंतुकट, चोल, मलियक, समंग, ककाव, 

अंगरमरीष, समंग, ककाव, कुकुर, ध्िाजीनी, उत्सि, शंकेती, शल्िसेनी, िकस, कोकर, पश्त्री, 

लमिेगिास, लिंध्यचौलक, पुललंद, िल्िक, मािळा, िल्लि, तनिल, सवनय, अवलद, पवशित, 



तनया, सुलन्य, ऋषीक, कंक, तेंलगण, उत्तर तेलगंण, उत्तरेकडील जमातीत म्लेच्छ क्रौर, यिन, 

वचनी, कंबोजी, दारुन, म्लेच्छांत आहते, सुक्रीतिाह, कुलथ, त्यानंतर हूण, फारसी, रोमन, चीनी, 

दशमवलक आहते. त्यांत िवत्रय िैश्य आवण शुद्र िणावचे लोक आहते. त्यावशिाय आहते शुद्रअभीर, 

ददव, कवश्मरी, पट्टण (पठाण), खासी, अत्रेय, भारद्वाज, स्तनपोवशक, पोशक, कललंग, आवण 

दकराटांचे विविध जमाती आहते. तोमर, हसंमागव, करमंवजक ह्ांचीन राज्ये पूिेकडे आवण 

उत्तरेकड े आहते. थोडक्यात मी आपल्याला त्या भागातील लोकांची नािं सांवगतली. त्यांच्या 

नांिािरून त्या प्रदेशांना ती नांि वमळाली आहते. ह्ा प्रदेशातील जवमनी विकवसत केल्या तर 

एकाद्या सतत दधु देणायाव गाई सारखा हा भारतिषव आह.े शूरिीर राजे म्हणून ह्ा िषावसाठी 

लढत असतात. ज्याला तो वमळेल तो जगािर राज्य करील.                                

भूमी पिव भाग नििा सपंला. 

  



भमूी पिव  

भाग दहािा 

धृतराष्ट्र पुढे विचारतात, "अरे संजय, मला सांग, वभष्म कसे वशखंडीने मारले? माझ े

वपताश्री जे इंद्रासारख ेशूर होते, त्यांच्या रथातून कां कोसळले? वभष्मांचा पाडाि झाल्यािर 

माझी मुल ंकशी काम करणार? वभष्माचायांच्या मृत्यूच्या िातवने मी फार दःुखी झालो आह.े आता 

शत्रूंिर कसे माझे सैन्य चाल करून जाईल"? कोण त्यांची बाजू घेईल? कोण त्यांच्या प्रमाण े

आगेकूच करतील? कोणते शूर योद्ध ेत्याच्यािर चाल करून जात होते? कोण पंडुच्या मलुांच्या 

प्रवतकाराला कस ेतोंड देत होते"? त्याच्या बाणांच्या िषाविापुढे पांडिांचे सैन्य कसे लढत होते. 

अरे संजया, पांडि शंतनुच्या मुलाला विरोध करत होते ते मला सांग. त्या अलजंक्य वभष्माला 

पंडुच्या मलुांनी कसे हरिले ते सांग. त्याच्या भाग्यात असा मृत्य ूकसा आला जो शत्रूंचा नाश 

करण्यासाठीच जन्मला होता. दहा रात्री त्यांने पांडिांच्या फौजांचा धुव्िा उडिला होता. जे एक 

अिघड काम होते. दहालि योद्ध ेत्याने एकट्याने मारल ेहोते. असा तो योद्धा आता जवमनीिर 

पडलेला आह ेह ेमला सहन होत नाही. जस ेएकादा मोठा ििृ कोसळािा तस ेते झाले होते. अशा 

महायेद्धध्याला पांडि कसे मारू शकल ेते मला सांग. पांडि वभष्माशी कस ेलढल ेते मला सांग. 

त्याच्या जिळ द्रोण होते, कृप होते अस ेअसतांना पांडि त्याला कस ेछेद ूशकले? अश्र्ित्थामा कोठे 

होता. वभष्म जो अवतरथ म्हणून समजला जात होता तो अशाप्रकारे कसा मेला? ज्याला देिसदु्धा 

मारू शकत नव्हते त्याला तो वशखंडी कसा मारू शकला ते मला सागं. वभष्म जो रामाच्या 

बरोबरीचा म्हणून समजला जात होता जो रामानेसुद्धा हरला नव्हता तो इंद्राच्या योग्यतेचा 

योद्धा अशाररतीने कसा मेला त ेमला समजत नाही. अरेरे, ह ेकस ेझाले? महारथांच्या घराण्यात 

जन्मलेला तो अशा सरेल ह ेमला पटत नाही. त्याला संरिण देण्यासाठी इतर कोणी योद्धा का 

पुढे झाला नाही"? पांडि वशखंडीला पुढ ेकरून वभष्माचायावला घरेत होते तेव्हां दयुोधनाचे लोक 

काय करत होते"? वभष्माच्या मृत्यूच्या िातेने माझे हृदयाचे ठोके िाढले आहते. माझी लचंता 

िाढली आह.े त्याच्या बाणाच्या िषाविापुढे पांडिांचे, पांचालांचे, श्रींजयांचे सैन्य कसे लढत होते 

ते सांग. दयुोधनाचे भाग्य कीं त्यानी शत्रूपिाची मोठी सेना आधीच नष्ट केली आह.े मलान सांग 

संजया त्याच्या मागून पढूुन आवण बाजूनी कोण त्यांना संरिण देत होते. मला सांग श्रींजयांना 

कोण अडित होते. पांडिांच्या जोरदार फौजांना कोण अडित होते. इतर कस ेलढत होते तेसदु्धा 

मला समजून र्घयाियाचे आह.े पांडिांची सेनी अलजंक्य होती तरी त्यांने त्यांचा पराजय 

करण्यासाठी आणखीन प्रयत्न कां नाही केले ते मला समजले पावहजे. एिढी चांगली व्यिस्था 



असतांना पांडि वभष्मापयंत कसे पोहोचू शकल ेते मला सांग, संजया. वभष्म ज्याच्या जीिािर 

कौरि विसंबून होते तो गेल्यानंतर दयुोधन काय करणार आह ेआह ेते मला सांग. पांडि वभष्मािर 

हल्ला करूच कस ेशकल ेते मला समजल ेपावहजे. अरे संजया, फार प्राचीन काळी देि दानिांना 

मारण्यासाठी माझ्या वपत्याची मदत घेत होते. त्याच्या मुलांचा अशाप्रकारे मृत्यू व्हािा ह ेआश्र्चयव 

कारक आह.े सगळ्या श्स्त्र विद्येत प्रिीण असललेा माझा काका असा कसा मारला गेला ते मला 

समजत नाही. त्याचा मृत्यू झाला म्हणजे कौरिांचे सैन्यच मेल ेअस ेमी समजतो. मला असें िाटते, 

चांगुलपणािर िाईटपणाने मात केली आह.े पंडुची मलुं त्यांच्या िडीलाना मारून विजय वमळि ू

इवच्छत आहते असें ददसते. पूिी जमदाग्नीच्या मलुांने वभष्माला अंबासाठी आव्हान ददले होते. 

त्यात रामाचा पराजय वभष्माने केला होता. अशा विजयी शूराला पांडि मारतात ह्ाचा अथव 

मला समजत नाही. ह्ा सारख ेमोठे दःुख नाही. मला ते सहन होत नाही. अशा अलजंक्य िीराला 

वशखंडी मारतो ह्ाचे मला निल िाटत,े माझा अजून विश्र्िास त्यािर बसत नाही. त्या युद्धात 

त्यांच्या बरेबर इतर कोण साथ देत होते ते मला समजून र्घयाियाचे आह.े अरे संजया आता माझे 

सैन्य पोरक्या बाईसारख ेझाले आह.े ते सैन्य डोके उडिलले्या योद्धध्या सारखे झाले आह.े जेव्हां 

वभष्म खाली पडले तेव्हां माझ्या योद्धध्यांची काय मनवस्थती झाली होती ते मला सांग. आपला 

मुख्य मलेा आह ेतेव्हां आपण आता काय कराियाचे ठरिल ेआह,े ते मला सांग. माझी मलु ंत्या 

मृत्यूमुळें आक्रोश करत असतील. मी अजून त्या िातेिर विश्र्िास ठेिू शकत नाही. मला मावहत 

आह ेकीं, ज्ञान, अनुभि, प्राविण्य, सामथ्यव, बुद्धीमत्ता, िौराग्य, ह ेकांहींही तुमचा मृत्यू थांबि ू

शकत नाहीत. तो येणार म्हणजे येणार ह ेसत्य समजूनच आपल्याला रहाियाचे असते. मला जेव्हां 

तू सांवगतलेस कीं वभष्म मेला तेव्हां मी माझ्या मुलासंाठी दःुखी झालो होतो. आम्ही सगळे 

वभष्मांच्या ताकदीिर फारच विसंबून होतो. तो आम्हाला एकमेि आधार होता. वभष्माला मातीत 

पडलेला पाहून दयुोधनाची काय प्रवतक्रीया झाली ते मला सांग. ह्ापुढे आमच्या बाजूच्या राजांची 

काय अिस्था असले ि पांडिांच्या बाजूच्या राजांची काय. असले ते मला सांग. िवत्रयांचे जीिन 

फार कू्ररतेिर अिलंबून असते. सतत मृत्यूशी त्यांची गाठ असते. ह ेकसल ेजीिन परंतु, तरी ते त्या 

जीिनात आनंद मानत असतात ह ेविवचत्र िाटते. दोनही बाजूचे िवत्रय त्यांचे कतवव्य बजाित 

आहते. आम्ही मोठा त्याग केला आह ेवभष्माच्या रुपाने. त्यात कोणी दकती चांगला आह ेि कोणी 

दकती िाईट आह े ह े विचारात घेतल े जात नाही. अशा पररवस्थतीत आम्हाला जास्त मोठ्या 

उत्साहाने लढाई चाल ूठेिली पावहजे. ह ेतेव्हा घडले तेव्हां इतर आपले सनै्य कसे रचललेे होते ते 

मला सांग. कणव, शकूनी, दःुशासन आवण दयुोधन कोठे होते. ते वभष्माच्या मृत्यूबद्दल काय बोलत 

होते ते मला सांग. युद्ध हा मोठा जुगार आह.े तो खेळणारे त्यांच्या जीिाची बाजी लािून खेळत 

असतात. कोण लजंकले, कोण हरले, कोण मलेे ह्ाचा विचार कोणी करत नाही. कोणती खेळी 



कोण खेळला त्याचा विचार होत असतो. अरे संजया वभष्माच्या मृत्यूमुळे माझी शांती नष्ट झाललेी 

आह.े आता माझी सगळी मलु ंमरणार ह्ा कल्पनेने मला घोर लागला आह.े एकेकांच्या मृत्यूच्या 

बातम्या देऊन तू माझ्या मनाची अस्िस्थता िाढित आहसे. आता मला पटू लागले कीं, 

दयुोधनाची चाल दकती चुकीची होती. त्याने कांहीं गोष्टी गृहीत धरून सगळे योजल ेहोते ते सगळे 

अंदाज एकेक करून खोटे ठरत आहते ह ेलिात आल्यामुळे मी जास्त जास्त व्यवथत होत आह.े 

माझ्या मुलाच्या सगळ्या करणी मला समजल्या पावहजेत. त्या योग्य असतील अथिा अयोग्य 

असतील कशाही असल्या तरी त्या मला समजल्या पावहजेत. वभष्माने ह्ा दहा ददिसांत जे लढून 

वमळिले ते सगळे गेल्यातच जमा झाले आह ेअसे मला िाटते कारण त्याच्या मृत्यूने जे आपण 

घालिले आह ेते परत वमळिण्या सारखे नाही. संजया मला सगळे इत्थभंूत समजल ेपावहजे ते 

तुझ्या ददव्य दषृ्चीने पाहून मला सांग. 

भूमी पिव भाग दहािा सपंला.  

  



भमूी पिव  

भाग अकरािा  

संजय सांगू लागतो. "आपण जे बोलता ते योग्य आह.े आपल्या सगळ्या शंकांचे वनरसन 

मी करणार आह.े अहो महाराज, आपण सगळा दोष दयुोधनािर टाकून मोकळे होऊ शकत नाही. 

स्िताच्या चुकांचे खापर दसुयाविर फोडणे ही चांगली पद्धत नाही. जे दसुयावला त्रास देतात त्यांना 

कधी तरी त्या सगळ्या कृत्याचा जाब द्यािा लागतो, असा सृष्टीचा वनयम आह.े पांडि वनष्पाप 

आहते, त्यांनी कधी कोणाला त्रास ददला नाही त्यांना आपण आपल्या वनष्क्रीयतेने अनेक प्रकारे 

वपडा ददली आह े ते सगळे आपल्यािर उलटल ेतर त्याबद्दल दःुख करण्यात काय अथव आह"े? 

तुमच्या कडून पांडिांशी जे दषु्कृत्य होत होते ते वभष्मांना थांबिता आल ेअसत ेपरंतु, ते त्यांनी 

केल ेनाही त्याची ककंमत त्यांना द्यािी लागली तर त्यात काय अयोग्य झाल ेते सांगा. दयुोधनाच्या 

प्रत्येक दषु्कृत्यात आपण आवण वभष्म समान प्रमाणात भागीदार होता त्याची ककंमत आता आपण 

भरत अहात, असा वनयतीचा वनयम आह ेत्याचा तुम्हाला विसर पडला आह ेकां? ह ेयदु्ध होऊ नय े

म्हणून परोपरीने सगळे सांगत होते, त्यात कृष्ण, पराशराचे पतु्र, नारद, कण्ि अस ेसगळे सांगत 

होते तेव्हां तुम्ही बोलत होता कीं, जे वनयतीला मंजूर ते होणार. मग आता कां दःुख करत अहात. 

वनयतीच्या मंजूरीचे आपण स्िागत कां करत नाही"? मला व्यासांच्या कृपेने ददव्य दषृ्टी प्राप्त झाली 

आह ेती जे दाखिते ते मी तुम्हाला आता सांगत आह.े ते नीटपणे ऐका. भारताच्या युद्घाचा िृतांत 

मी आता तुम्हाला सांगणार आह.े ते ऐकून तुमच्या अंगािर कांटा उभा राहील. 

जेव्हां दोनही सैन्ये समोरासमोर लढण्यासाठी उभे रावहल,े दयुोधन त्याच्या भािाला, 

दःुशासनाला उद्देशून बोलला, अरें दःुशासना, वभष्मांच्या संरिणासाठी जास्तीत जास्त रथ 

त्यांच्या भोिती रचा. आपल्या सगळ्या फौजांना आक्रमक व्हाियाला सांगा. ज्या घटनेची प्रवतिा 

मी इतकी िषे करत होतो ती येऊन ठेपली आह.े ह्ा यदु्धात सिावत महत्िाचे आह े ते असें कीं 

आपण वभष्माचायांना सरंण द्याि.े त्यांना संरिण ददल ेकीं ते पांडिांचे जास्तात जास्त सैवनक 

मारू शकतील. त्याबरोबर पांचालांचे आवण सोमकांचे आवण श्रींजयाचे सदु्धा लझिय्य ेते मारून 

टाकतील जे आपल्यासाठी महत्िाचे आह.े म्हणनू वभष्म विशेष करून सुरवित असतील अस े

पहािे. उरललेे माझे सेवनक वशखंडीला मारण्याचा प्रयास करतील. आपले सगळे सैन्य वभष्माना 

संरिण देण्यासाठी रचल ेपावहजे. लसंहाला सदु्धा संरिणाची गरज असते नाहीतर एकादा कोल्हा 

त्याला मारू शकतो. यधुमन्यू डािीकडील बाजू  पाहील, उत्तमौजस उजिी बाजू पाहील, तो 



फाल्गुनीला पाहील. फाल्गुनी वशखंडीला सरंिण देत आह.े जर आपल्या कडून कांहीं चुक झाली 

तर वभष्माला वशखंडी मारू शकेल ि ते झाल ेनाही पावहजे.                

भूमी पिव भाग अकरािा संपला. 

  



भमूी पिव  

भाग बारािा  

संजय पुढे सांगतो, पहाट झाली ि सगळे सैवनक वु्यह रचना करण्याच्या कामात लागले. 

जो तो ओरडून सांगत होते त्या ददिशी वु्यहरचना कशी असािी. शंखनूाद आवण ढोलक्यांचा 

आिाज सगळीकडे ऐकू येत होता. त्या बरोबर घोड्ांचे लखंकाळणे, हत्तींचे वचत्कार सिवकडे ऐकू 

येत होते. पांडिांचे आवण कौरिांचे अशी मोठी सेना यदु्धासाठी तयार झाली होती. सकाळच्या 

प्रकाशात त्यांच्या घोड्ांचे ि हत्तींचे संरिक आिरणं चमकत होती. दोनही बाजूनी रथाचं्या 

रांगा अशा होत्या कीं ती एकाद्या नगराची रचना आह.े सिव शस्त्र सज्ज सैवनक लढण्याच्या 

आदेशाची िाट पहात उभे होते. रथािरील ध्िजािर केललेी सोन्याची सजािट सूयावच्या प्रकाशात 

चमकत होती. सैवनक त्यांची शस्त्र ंघेऊन सज्ज होते. त्यांच्या हातात, गदा, तलिारी, भाले, धनुष्य 

बाण असें होते. शकूनी, सल्य जयद्रथ, अिंतीचे दोन राजपुि लिंद आवण अनुलिंद, केकयाचे दोन 

बंधू, सुदविना कंबोजचा राजा, श्रूतयुद्ध कललंगचा राजा, राजा जयत्सेन, िृहद कोसलचा राजा, 

कृतिमवन ह ेमहत्िाचे योद्ध ेत्यांच्या पलटणासंह सज्ज होते. त्यांच्या बरोबर इतर राजेसुद्धा त्यांच्या 

पलटणी घेऊन लढण्यासाठी सज्ज होते. मोठे महारथी त्यांच्या फौजा रचून दयुोधनाची आज्ञा 

येण्याची िाट पहात असतात. कौरिांची मोठी पलटण सिांच्या पुढे होती ती धृतराष्ट्राची स्िताची 

फौज होती. त्यांच्या मध्य ेशंतनुपुत्र वभष्म त्याच्या रथात उभे होते, त्यांच्या डोक्यािर छत्री होती. 

तो त्यांचा मान होता. पांडिांचे ि कौरिांचे योद्ध ेत्याना पहातात. वभष्मापुढे पांडिांचे धृष्टदु्यम्न 

लहान मलुासारख े िाटत होते. ती तुमच्या फौजेची अकरािी पलटण होती. दोनही फौजा 

एकमेकांना न्याहळत होत्या. असें दषृ्य ह्ा आधी पहाियाला वमळाल ेनाही.       

भूमी पिव भाग बारािा संपला. 

  



भमूी पिव  

भाग तरेािा 

संजय पुढे सांगतो, पवित्र कृष्ण द्वपैायन जसे बोलल ेहोते तसे सगळे पृथ्िीचे राजे कुरुिेत्री 

जमा झाले होते. ज्या ददिशी युद्ध आरंभ होणार त्या ददिशी चंद्र वपतरांच्या भागात गेला होता. 

सोम म्हणजे चंद्र मेघा नित्राच्या भागात वशरला होता. त्याचा अथव असा समजला जातो कीं, त्या 

पररवस्थतीत जे योद्ध ेलढाईत मरतात त्यांना त्िररत स्िगावत प्रिेश वमळतो. त्यासाठी तो मुहूतव 

पांडि कौरिांच्या यदु्धासाठी वनिडला होता. सयूव उगिला तो दभुंगलेला ददसत होता. लढाईत 

मेलेल्यांची कलेिरे खाणायाव कोल्ह,े लांडगे, वगधाडं ह े जोराजोरानो ओरडू लागल े होते. 

कुरुघराण्याचे वपतामह वभष्म आवण द्रोण त्या ददिशी उठल,े ते त्यांच्या जपात बोलतातकीं, ह्ा 

युद्धात जय पांडिांचा होिो. तरी त्यांने जे िचन ददले होते दयुोधनाला त्याप्रमाणे ते दोघ े

कौरिांसाठी लढणार होते. देिदत्त त्याच्या कामाप्रमाणे सगळ्या राजांना बोलाितो. बोलतो, 

अहो िवत्रयांनो, आता तुम्ही चांगली लढाई खेळून स्िगावत जाण्याची तयारी करत अहात. कारण 

चंद्र मेघात वशरला आह ेि अशा प्रसंगी जे लढाईत मरतात त्यांना प्रेतयोनीमध्ये जािे लागत नाही. 

ते थेट स्िगावत जातात. असें ऋषी ि दषृ्ट ेसांगत आहते. तुम्ही इंद्राच्या ककंिा ब्रह्माच्या लोकात 

जाणार अहात जसे तुमचे पुण्य कमव असेल. यदु्ध मन लािून करा. त्यात वनतीशास्त्राचे वनयम मोडू 

नका. लढतांना प्रवतस्पध्यावबद्दल राग, द्वषे, दषु्टपणा ठेि ूनका. एक यमाचे दतू म्हणून तुम्ही तुमचे 

काम करा म्हणजे तुमचे स्िगावतील स्थान पके्क होईल. ह्ा आधी नभंग, ययावत, नहुष, मधंत्री, नृग 

असें राजे ह्ाच मागावने स्िगावत गेल ेआहते, िवत्रयांसाठी हांच श्रेयस्कर मागव स्िगावरोहणासाठी 

सांवगतलेला आह.े अशाररतीने जे गेले त्यांचे श्राद्ध करािे लागत नाही. कारण ते थटे स्िगावत 

जातात. ते स्ितः वपतर होतात. ते भाषण ऐकणारे राजे ि सैवनक मोठे उत्साही ददसत होते. 

त्यािेळी वभष्म सेनानी आहते म्हणून कणव लढाईत भाग घेत नसतो. ते बाजूला असतात. कणावचा 

मुलगा विकतवन आवण इतर मात्र त्या लढ्यात सामील असतात. ते लसंहगजवना करत रणभूमीत 

प्रिेश करतात. त्यांच्या छत्र्या, पताका, ध्िज, फडकत होते. त्यांचे घोड,े हत्ती आवण पाईक मोठया 

ददमाखाने पुढे सरकत होते. ढोलकी, तुतायाव आवण शंखनादाने सगळी पृथ्िी दणाणून वनघाली 

होती. रथांच्या चाकांचा खडखडाट सगळीकडे ऐकू येत होता. वचलखतं चमकत होती. सगळे योद्ध े

तेजांनी चमकत होते. वभष्मांचा रथ त्यािरील झेंड्ाने विशेष नजरेत भरत होता. अशाररतीने 

पुढे होऊन त्या शूरिीरांनी रणभूवमतील आपापल्या जागा घेतल्या होत्या. शंतनुचा मुलगा सैव्यास 

आज्ञा करतो जो गोिशनाचा राजा आह,े कीं त्यानें इतर राजांना त्यांच्या पलटणासह आपापल्या 



जागा र्घयाव्यात. अश्र्ित्थामा त्याला ददलेल्या जागी तयार होतो. त्याचे स्थान पलटाणीच्या अग्र 

भागी होते. त्याचा झेंडा होता त्यािर लसहंाचे वचत्र होते. श्रुतायुध आवण वघत्रसेन, पुरुवमत्र, 

विलिंसती, सल्य, भुररश्र्िर, विकणव ह ेसात िीर त्यांच्या रथातून द्रोणांच्या मुलाच्या नेतृत्िाखाली 

वभष्मानंा संरिण देण्यासाठी योजलेल े होते. द्रोणांचा ध्िज जे सगळ्यांचे गुरू होते, त्यांच्या 

ध्िजािर यज्ञिेदीची मुद्रा होती त्यािर एक पाण्याचे पात्र आवण धनषु्य होते. दयुोधनाच्या 

ध्िजािर हत्तीचे वचन्ह होते, त्याच्या बरोबर मोठी फौज होती. पौरि आवण कललंगचा राजा आवण 

शल्य ह्ांना आपले रथ दयुोधनाला संरिण देण्यासाठी उभे केल ेहोते. मगधचा राजा त्याच्या 

मौल्यिान रथात होता. त्याच्या ध्िजािर िृषभाचे वचत्र होते. एक मोठे सैन्य पूिेकडील राजांचे 

होते त्याचे नेतृत्ि अंगच्या मुख्याने जो कणावचा मलुगा होता, िृशकेतु त्याच्या कडे होते. शक्तीमान 

कृपाचायव मोठ्या उत्साहात आपला रथ घेऊन त्यांच्या पलटणाचे नेतृत्ि करत होते. त्यांच्या 

ध्िजािर डुकराचे वचन्ह होते. त्यांचा ध्िज जरीचा होता. जयद्रथ जो दयुोधनाच्या बवहणीचा पती 

होता तो त्याची एकलि फौज घेऊन तयार होता. त्याचे सैन्य मोठे ददमाखदार ददसत होते. त्या 

सैन्यात हत्तीदल, घोडदळ, रथदल असें सगळे होते. कललंगचा राजा केतुमत सुद्धा त्या कौरिांच्या 

सैन्यात ददसत होता. त्याचे हत्ती फार प्रचंड ददसत होते. त्यांिर शत्रूघ्न यंत्र ेबसिललेी होती. त्या 

राजाच्या डोक्यािर शुभ्र छत्री होती. त्याला िारा घालण्यासाठी त्याच्या दोनही बाजंूस चाियाव 

झुलत होत्या. केतुमत त्याच्या हत्तीिर बसलेला होता. त्यामध्य े राजा भागादत्त सूयावसारखा 

तळपत होता. तो त्याच्या हत्तीिर बसलेला होता. अिंतीचे दोम राजपुत्र लिंद आवण अनुलिंद जे 

भागादत्तच्या तोडीचे समजल ेजात होते केतुमताच्या बाजंूने होते. द्रोण, वभष्म, अश्र्ित्थामा, कृप 

आवण कौरि वु्यह त्यांच्या पलटणी घेऊन ज्यात असंख्य हत्ती  घोड ेआवण रथ होते, शत्रूिर तुटून 

पडण्याच्या तयारीत होते. त्यातल्या त्यात वु्यहाचा उत्साह विश,े ददसत होता.  

भूमी पिव भाग तेरािा सपंला. 

  



भमूी पिव  

भाग चौदािा  

संजय पुढे सांगत असतो, त्या सुमारास एक मोठा गदारोळ ऐकू येतो. शंखनादाने सगळे 

आकाश भरून गेलले ेहोते. सगळे योद्ध ेलढण्याच्या तयारीत होते. हत्तींचे वचत्कार आवण घोड्ांचे 

लखंकाळणे ह्ाने सगळे आसमंत दमुदमुून वनघत होते. रथांच्या चाकांचा आिाजाने पृथ्िी थरथरत 

होती. जसें दोनही बाजंूचे सैन्य एकमकेांत वभडण्यास वनघाल ेत्या सैवनकांचा श्र्िास ऐकू येत होता. 

कारण आता त्यांची अंतीम परीिा होणार असत.े हत्तींच्या आवण घोड्ाचं्या पायाने आकाशात 

धूळ उडाललेी होती ि त्यामुळें सगळे अस्पष्ट ददसत होते. दोनही पिांचे ध्िज फडकत होते. एकंदर 

दषृ्य रुद्र रुप धारण करून होते. आकाशाच ढगे नसतांना विजा चमकू लागल्या होत्या. दोनही 

बाजंूचे ध्यज सारखेच ददसत होते कारण ते दोघ ेएकाच घराण्याचे होते. सैवनकांच्या अंगािरील 

कपडे ि वचलखतं सूयावच्या प्रकाशात सोनेरी चमकत होते. धनुधावरी त्यांचे वतरकमटे ताणून बसित 

होते म्हणजे इशारा वमळतांच ते बाण मारण्यास सुरुिात करणार होते. दोनही बाजूचे िीर दसुयाव 

बाजूच्या कोणत्या िीराला प्रथम माराियाचे त्याचा िेध घेत असलेल ेददसत होते. तुझ्या मुलांपैकी 

वभष्माला संरिण देण्यात अगे्रसर होते, दःुशासन, दमुुवख, दःुसह, विविन्सती, वचत्रसेन, विकणव, 

सत्यव्रत, पुरुवमत्र, जय, भुररश्रिस, साल, त्यांच्या ददमतीला िीस हजार रथ होते. अवभसाहस, 

सुरसेना, वसिी, िस्तीस, स्िल्य, मत्स्य, अमिश्त, वत्रगतव, केकया, सौिीर, दकति, त्यांच्या सह, 

पूिव भागातील, पवश्र्चम भागातील, उत्तरेकडील देशांचे राजे प्राणपणाला लािून कौरिांसाठी 

लढण्यास तयार होते असें ददसत  होते. ते सगळे वभष्माला संरिण देत होते. दहा हजार हत्तींची 

मोठी पलटण घेऊन मगध देशांचा राजा सज्ज होता चढाई करण्यासाठी. रथाचे ि हत्तीचे पहाणी 

करणारे हजारो तज्ञ त्या जनांिरांिर लि देऊन होते. पायदळ वतरकमटे बाण घेऊन आक्रमण 

करणारे कांहीं लि होते. त्यांत तलिारी, गदा भाले असें इतर शस्त्र धारीसदु्धा होते. कांहीं अंगाला 

वभडून हाती मारामारी करणारे गळे दाबून मारणारे असेसदु्धा होते त्यांना शस्त्रधारी मदत करणारे 

होते. अहो राजे अशी आह ेतुमच्या मुलांची सेना.  

भूमी पिव भाग चौदािा संपला. 

  



भमूी पिव  

भाग पधंरािा 

धृतराष्ट्र विचारतो, आपली अकरा अिौहीणी सनेा व्यिवस्थत रचलेल्या वस्थतीत आह ेह े

पाहून युवधष्ठीरांने त्याच्या फौजा कशा रचल्या होत्या ते सांग. त्यांची सनेा आपल्यापेिा लहान 

आह,े वतची व्यिस्था कशी केली होती ते सांग. कंुतीच्या मलुांनी कोणता वु्यह रचला होता? 

वभष्माला सगळे वु्यह मावहत आहते, जसे मानिी, दैिी, गंधिी अथिा आसुरी.  

संजय सांगतो, युवधष्ठीराने कौरिांची वु्यह रचना पाहून धनंजयाला सांवगतले, िृहस्पतीने 

वशकिले आह ेकीं, जेव्हां आपल्याकडे सैवनकांची सखं्या कमी असेल तेव्हां चोखंदळपणे वु्यह रचना 

कराियाची असते. लष्कर मोठे असले तर वु्यह रचना करणे सोपे असते. पढुे तो सांगतो कमी सैन्य 

आहते म्हणून चंचूप्रिेशाचा व्युह रचला पावहजे. त्याप्रमाणे आपली वु्यहरचना करा असें युवधष्ठीर 

सांगतो. ते ऐकल्यािर अजुवन बोलतो, इंद्राने सांवगतलेली िज्र रचना मी वु्यहासाठी िापरणार 

आह.े ती ह्ा पररवस्थतीत योग्य ठरेल. त्या रचनेत वभम त्याची फौज घेऊन पुढे जाईल. तो आपला 

नेता असेल. तो शत्रूचा नाश करण्यास सुरूिात करील. वभमाची चाल पाहून दयुोधनाची सेना 

मागे सरकेल असे ते समजतात. त्याच्या आधाराने आपण नंतर पुढे सरकू. जेथे वभम आह ेतेथ ेलोक 

बचकून िागतात. त्याच्या रुद्रािताचा आपल्याला फायदा घेता येईल. असें बोलल्यानंतर तस े

करण्याचे ठरल.े त्यानंतर धनंजय त्याची पलटण घऊेन रणभमूीकडे वनघाला. पांडिांचे लहान पण 

धूतव असें सैन्य कौरिांच्या सैन्यापुढे झपाट्याने सरकू लागल,े जसे गंगेचे पाणी सरकािे. वभमसेन, 

धृष्टदु्यु्म्न, नकूल आवण सहदेि राजा धृष्टकेतू असें सगळे प्रमखु पांडिांच्या सैन्याचे मागवदशवन करू 

लागल.े राजा विराट त्याच्या अिौहीणी सेनेसह आवण त्याच्या भािाबंरोबर ि मलुांबरोबर 

वभमसेनाच्या पलटणी मागून जात होते. माद्रीची दोन तेजस्िी मुलं वभमाचे सरंिक झाल.े 

द्रौपदीची पांच मुलं आवण सभुदे्रचा मुलगा जे मोठे योद्ध ेहोते, वभमाला दसुयाव बाजूने संरिण देऊ 

लागल.े धृष्टदु्यम्न महारथी पांचाल देशाचा राजपुत्र, अजुवनाला सरंिण देण्याचे काम घेतो. त्याला 

संरिण देण्यासाठी महापराक्रमी प्रभाद्रकाची योजना केली होती. त्यांच्या मागे द्रपुदाचा मलुगा 

पराक्रमी राजपुत्र वशखडंी होता. वशखंडीला अजुवनाचे संरिण होते. अशाप्रकारे ते एकमेकांना 

संरिण देण्याची वु्यहरचना करत होते. वशखंडी त्याचे एकवचत्त करून वभष्माला ठार मारण्याच्या 

उद्देशाने त्या ददशेने सरकत होता. अजुवनाच्या मागे युयुधन होता. त्यांच्या मागे पांडालचे दोन 

युिराज, युधमन्यु आवण उत्तमौजस होते. ते पुन्हा अजुवनाला संरिण देत होते. त्याला केकया बधं ू

आवण धृष्टकेतू, चेकीतन मदत करत होते. वभम त्याची पोलादी गदा जोरात दफरित रणांगणात 



िेगांने दफरू लागला. त्यांच्या सगळ्या हालचालींिर कौरिांच्या वनरीिकांचे बारीक लि होते. 

ते विभत्स ुवभमसेनाकड ेपहात युवधष्ठीराला बोलला, ते होत असतांना त्यांच्या सगळ्या सैन्याने 

युद्धभूमीची प्राथवना करण्यास सुरूिात केली. युवधष्ठीराने त्यानंतर सैन्याच्या मध्यभागी स्िताला 

ठेिले होते. त्याच्या भोिती प्रचंड आकाराचे हत्ती होते त्यांच्या संरिणासाठी. उच्चात्मा यज्ञसेन 

पांचाल नरेश राजा विराटाच्या मागे होते. विराट त्यांचे अिौवहणी सैन्य घेऊन पांडिांना मदत 

करत होता. त्यांच्या रथािंर उत्तम यंत्र ेबसिलेली होती ज्यांच्यातून बाणांचा जोरदार मारा करता 

येत होता. त्यांना शत्रूघ्न म्हणतात. त्या यंत्रांना सोनेरी चमक होती. ती यतं्र सूयाव सारखी तेजस्िी 

िाटत होती. धृष्टदु्यम्न त्याच्या भािांबरोबर आवण मुलांबरोबर युवधष्ठीराला संरिण मागून देत 

होते. त्या तेथे असलले्या सगळ्या ध्िजांच्या स्तंभात सिावत जास्त उंच स्तंभ होता अजुवनाच्या 

रथाचा. त्यािर असलले्या ध्िजािर कपी मुद्रा होती ज्यात मंत्र सामथ्यव होते. तो ध्िज फार मोठा 

होता ि जोराने फडकत होता. त्यांच्या बाजूने पायदळ चालल ेहोते. त्यांची संख्या दकत्येक हजार 

होती. त्यांच्याकडे तलिारी, भाले, दाणपटे्ट, गदा अशी द्वदं्व करण्याची हत्त्यारे होती. ते तयार 

ददसत होते. ते सदु्धा वभमाला संरिण देण्यासाठी होते. दहा हजार मदनमस्त हत्ती युवधष्ठीरा 

मागून चालत होते त्यांची एक प्रचंड लभंत तयार झालेली होती ज्या सरंिणात तो जात होता. 

हत्तींच्या अंगािर सोन्यानी मढिललेी चादरं होती. त्या भोिती कमळांचा सुगंध पसरललेा होता. 

वभस्न त्याच्या गदेने अरे राजा तुझ्या सैन्याचा पुरता वबमोड करण्याच्या तयारीत होता जसे तुम्ही 

फार पूिी अंदाज केला होता तसे होणार असें ददसत होते. त्या दोनही सैन्यांचे ते लहसं्र स्िरुप 

कोणी पाहू शकत नव्हते. त्यानी िज्र नांिाचा वु्यह रचला होता ज्यामुळें कोठूनही हल्ला करत 

येत होता. त्या भयंकर सैन्याला अजुवनाच्या गाडंीिाचे संरिण वमळाल ेहोते. अशाररतीने वु्यह 

रचना करून पांडि यदु्धाच्या प्रारंभाची प्रवतिा करत होते. पांडिांच्या त्या िज्र रचनेमुळें ते सैन्य 

अलजंक्य होणार होते.  

दोनही सेना सूयव उगिण्याची िाट पहात होते. पहाटेचा िारा िाहू लागला होता. त्यातून 

दंिाचे थेंब पडत होते. आकाशात ढगे नसूनही ढगांचा गडगडाट ऐकू येत होता. सकुा िारा िाहू 

लागला होता. त्या िायावबरोबर आकाशातून टोकदार खड ेत्या सैवनकांिर पडू लागले. ते अशनी 

होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात ते आकाशातून पडत होते पूिेकडून. सूयव उगित असतांना ती दोन 

सैन्ये सज्ज असतांना मोठ्याने आिाज ऐकू येऊ लागल ेहोते. पृथ्िीला भगेा पडत आहते कीं काय, 

असे िाटत होते.   

संजय पुढे सांगतो, अहो राजश्री, तो आिाज असहय्य होण्या इतका मोठा होता. त्यािेळी 

जोराने पहाणायाव िायावमुळें िातािरणात धूळीचे िादळ उठललेे होते. कोणी कांहीं पाहू शकत 



नव्हता. रथांिरील उंच ध्िजस्तंभ त्या िायावने मोडून पडू लागले. जसें िादळात माडाची झाड 

मोडून कोसळािीत. त्या यदु्धात ते योद्ध ेमोठ्या हुशारीने भाग घेत होते. त्यांना मरण्याची खंत 

नव्हती कारण जर मेल ेतर ते स्िगावत जाणार होते. ते सगळे वभमाच्या प्रचंड आकाराकडे पहात 

होते ि त्याच्या हातातील गदा त ेपहात होते.  

भूमी पिव भाग पंधरािा संपला. 

  



भमूी पिव  

भाग सोळािा 

धृतराष्ट्र संजयाला विचारतात, मला सांग सूयव उगिल्यािर प्रथम कोणी हल्ला केला त्या 

युद्धात, माझ्या सैवनकांनी कां पांडिांच्या? सयूव कोठल्या बाजूला होता? ते अशुभ प्राणी जे 

मेलेल्यांना खातात कोणाच्या बाजूने ओरडत होते? तो भयंकर िारा कोणाच्या बाजूने होता? 

त्यांतील कोणते ते शूर िीर होते जे लढण्यासाठी उत्सुक होते ते सगळे मला सांग.  

संजय सांगतो, दोनही सैन्यातील सैवनक सारखेच उत्सुक होते लढण्यासाठी. दोनही सेना 

अफाट होत्या, त्यांच्याकडे हत्ती होते त्यावशिाय इतर सैन्य सारखेच तेजस्िी िाटत होते, कोणी 

जास्त असें मला सांगता येणार नाही अहो राजश्री. दोघांमध्ये लजंकण्याचा हुरूप सारखाच होता. 

कौरि जे तुमच्यासाठी लढत होते ते पवश्र्चमेकडे तोंड करुन उभ ेहोते ि पांडिांचे सैनु्. पूिेकड े

तोंड करून होते. दोघे एकमेकांना पहात होते. कौरिांचे सैन्य दानिांचे सैन्य िाटत होते आवण 

पांडिाचें सैन्य देिांचे िाटत होते. पांडिांच्या मागून िारे िाहू लागल े होते. त्यािेळी िारा 

कौरिांच्या अंगािर येत होता आवण त्यािेळी ती श्र्िापद जी मेलले्या माणसांचे भक्ष्य करणार ते 

धृतराष्ट्राच्या सैन्याकडे पहात भयंकर ररत्या ओरडू लागले होते. कौरिांच्या सैन्यातीि हत्तींना 

पांडिांच्या हत्तींच्या डोक्यातून येणारा मदाची गंध सहन होईना.  

दयुोधन हत्तीिर बसला होता. त्याच्या डोक्यािर छत्री होती. त्याचा हत्ती सुंदर प्रकारे 

शृंगारलेला होता. त्याच्या भोिती भाट त्याची स्तुतीकरत गाणी गांत होते. संपूणव हत्ती पोलादी 

वचलखताने संरवित केललेा होता. गांधारचा युिराज त्यांच्या गांधारी पहाडी सैन्यासह त्याच्या 

मागी सज्ज ददसत होता. वभष्म सगळ्या कौरि सेनेच्या पुढ ेहोते. त्यांच्या डोक्यािर शभु्र छत्री 

होती. त्यांच्या कडे धनुष्य बाण, तलिार, जांवबया अशी शस्त्र होती, अगंािर शुभ्र कपडे होते. 

त्यांचा रथ सदु्धा पांढयाव रंगाचा होता. घोडसेुद्धा सफेत होते. वभष्माच्या पलटणात धृतराष्ट्राचे 

सगळे पतु्र होते. त्यावशिाय साल, जो िल्हीकाचं्या गांिचा होता त्यावशिाय इतर िवत्रय होते जे 

अमिस्त म्हणून ओळखल ेजात होते. त्यावशिाय लसंध ूप्रदेशातील होते. सौिीरचे होते, सगळे मोठे 

लढिय्य ेहोते. ते पांच नद्यांच्या प्रदेशातून आलले ेहोते लढण्यासाठी.  

सोनेरी रथात होते द्रोण. त्यांचे घोड ेलाल रंगाचे होते. त्यांच्या हातात धनुष्य होते. ते 

सगळ्या सैन्याला संरिण देण्यासाठी त्यांच्या मागून येत होते. कृपाचायव जे कौरि आवण पांडिांचे 

वशिक होते ते ज्यांना गौतम म्हणून सदु्धा बोलल ेजाते, त्यांचे युद्ध कलेतील श्रेय अतुलनीय आह े



ते त्यांच्या रथातून सज्ज होते. त्यांना शक, दकराट, यिन पल्हि ह्ा योद्धध्यांची साथ होती. कारण 

ते त्यांचेसुद्धा वशिक होते. ते कौरिांच्या सैन्याच्या उत्तरेकडील भागाचे संरिण करत होते. एक 

मोठा फौजफाटा जो िृश्र्नींचा होता तो  ित्यात भोज िंशाचे लोक होते. त्यावशिाय सौराष्ट्रचे 

योद्ध ेत्यात होते. त्यांचे नेतृत्ि कृतिमवन करत होता. ते सैन्याच्या दविणकेडील भागाचे संरिण 

करत होते. दहा हजार रथ घेऊन समसप्तक अजुवनाचे संरिक म्हणून सज्ज होते. शरू िीर वत्रगतव 

त्यांची फौज घेऊन तुमच्या कौरिांच्या पलटणीत होते. त्यांच्या प्रत्येक हत्ती बरबर शंभर रथ 

तैनात होते. प्रत्येक रथामागे दोनशे पाईक होते. अहो भारत, अशाररतीने वभष्मानी तुमच्या 

सैन्याची व्यिस्था केललेी होती. सरसेनापती वभष्म, शंतनुचे पतु्र, दर ददिशी त्यांच्या ि 

पांडिांच्या फौजांतील असंख्य सैवनकांना यमाकडे पाठित होते. कांहीं स्िगावत कांहीं गंधिव लोकांत 

असें जात होते. कांहीं असुर लोकात जात होते. महारथांच्या त्या लष्कराची वु्यहरचना वभष्म 

दररोज बदलत होते पररवस्थती नुसार. तुमचे सैन्य अमयावद होते. त्याचा व्याप पाहून कोणी 

घाबरून जाईल असे ते सनै्य होते. पांडिांचे सैन्य त्यामानाने लहान होते परंतु, मला ते मोठे िाटत 

होते कारण, अहो विवचत्रिीयावच्या मलुा, त्यात कृष्ण आवण अजुवन होते.           

भूमी पिव भाग सोळािा संपला. 

  



भमूी पिव  

भाग सतरािा 

संजय सांगत असतो, अफाट सैन्य पाहून युवधष्ठीराच्या अंगाला घाम फुटतो. तो काळजी 

करू लागतो. त्यात सदु्धा त्या सज्ज लष्कराचे नेतृत्ि वभष्म करणार आहते ह्ा जाणीिेने तो 

आणखीनच गभवगळीत होतो. त्या पररवस्थतीत तो अजुवनाला बोलतो, "अरे महाबली धनंजया, 

आपण अशा मोठ्या लष्कराचा सामना कसा करणार त्याची मला लचंता िाटत आह.े त्यात त्या 

सैन्याचे सरसेनापती आहते आपले आजोबा वभष्माचायव, त्यांचे वु्यह अभेद्य असणारच, त्यात 

आपले सैन्य तुलनेने लहान आह.े त्यांच्या विविध वु्यहाच्या रचनात आपले सैन्य अडकले जाऊन 

आपल्याला माघार तर नाहीं ना र्घयािी लागणार"? त्यांचे सैन्य सिवगुणांनी युक्त आह े अशा 

पररवस्थतीत आपल्या सनै्याला ते सहज मारू शकतील त्याची मला लचंता िाटत आह.े ते 

ऐकल्यािर अजुवन त्याला उत्तर देतो, अरे राजा त्याची तू दफकीर करू नकोस. नारदांनी सांवगतल्या 

प्रमाणे, जे वभष्म आवण द्रोण जाणतात, अशा पररवस्थतीत जसे इंद्राने असुरांच्या भल्या मोठ्या 

सैन्याचा देिांच्या लहान सैन्याने पाडाि केला होता तसेच आपण करणार आहोत. यदु्ध संख्यनेे 

लजंकले जात नाही, तर ज्याच्याकडे सत्य आह,े ज्याच्यात पुण्यप्रभाि आह,े आवण ज्याच्याकड े

संयम आह ेअशा दलाला अखेरीस जय प्राप्त होत असतो. जे नैवतकतेला धरून लढतात त्यांना 

विजय माला प्राप्त होत असते. आपल्या कडे ते सगळे उत्तम गुण पुरेपुर आहते म्हणून विजय 

आपलाच होणार आह.े त्यावशिाय जेथ ेभगिान तेथे जय हा वनयम आह.े कृष्ण आपल्याबरोबर 

असल्यामुळें आपण विजयी होणार ह्ाबद्दल वनलश्र्चंत रहािे. कारण विजय हा कृष्णाचा 

(नारायणाचा) एक महत्िपूणव गुणविशेष आह.े जेथे तो आह ेतेथ ेकोठल्याही प्रकारचा गोंधळ होत 

नाही. त्या असुर देिांच्या युद्धात सदु्धा तेंच झाल ेआवण देिांचा विजय झाला आवण इंद्र देिांचा 

राजा झाला ते फार प्राचीन काळी घडल,े त्याची आता पुनरािृत्ती होणार आह.े  

भूमी पिव भाग सतरािा संपला. 

  



भमूी पिव  

भाग अठरािा 

संजय पुढे सांगतो, युवधष्ठीराचे सैन्य वभष्माच्या सनै्याच्या विरोधात उभे होते. तो बोलतो, 

शास्त्रात ददल ेआह ेत्या प्रमाणे त्याच्या सैन्याची वु्यहरचना झाली आह.े आता पुण्याला सामरुन 

लढा. ज्यामुळें मलेात तर स्िगावत जाल. पांडिांच्या लष्कराच्या मध्यभागी वशखंडी होता. त्याच्या 

पलटणाला अजुवनाचे सरंिण होते. पांडिांचे हुशार वतरंदाज त्यांचे लक्ष्य साधण्यासाठी सज्ज होते. 

त्यांचा प्रमुख होता युयुधन, सताित घराण्याचा योद्धा. तो इंद्रासारखा तेजस्िी ददसत होता. 

त्यांचे रथाचा ध्िज उत्तमररत्या शृंगारललेा होता. त्याचे हत्तीदळ सुद्धा सज्ज होते. अनेक ऋषी 

पांडिांना शुभेच्छा देत दफरत होते त्यांच्या सैन्यामधून. अनेक पुरोवहत दिे देितांची स्तुती करत 

त्यांच्या कृपेसाठी प्राथवना करत होते. मोठे कमवकांड वसद्ध होत होते त्यासाठी. लोकपाल देितांना 

संतुष्ट करण्यासाठी विविध पुजा केल्या जात होत्या. त्यासाठी ब्राह्मण काम करत होते. अनेक दानं 

ददली जात होती इंद्राची विशेष पुजा केली जात होती. अजुवनाचा रथ सशुोवभत केलेला होता, 

त्याच्या भोिती अनेक लहान घंटा लािलले्या होत्या. त्यांचा सुंदरसा नांद होत होता. त्याचे घोड े

शुभ्र रंगाचे होते. संपूणव रथ सूयावसारखा चमकत होता. त्या कपीमुद्रा असलले्या ध्िजाच्या रथाचे 

सारथ्य सािात भगिान करत होते. अजुवन त्याचे गांडीि घेऊन तयार होता युद्धासाठी. पवलकड े

वभमसेन तुझ्या मलुांचा नाश करण्यासाठी सिव तयारीवनशी सज्ज होता. त्याला लोक भयापोटी 

िृकोदर म्हणून बोलत असतात. त्याचे संरिण करण्यासाठी माद्रीची दोन मलु ंसज्ज होती. त्या 

वभमसेनाची तयारी पाहून तुझे सैन्य घाबरून गेलले े ददसत होते. वचखलात अडकलले्या 

हत्तीसारखी त्यांची अिस्था झाललेी मला ददसत आह.े तो अलजंक्य पांडि गुडाकेशा त्यांच्या 

सैन्याच्या मधोमध होता. जनादवन बोलतो, जो आम्हाला सतािण्याचा प्रयत्न करील, त्याचा आम्ही 

नाश करणार आहोत. ज्यांने वतनशे अश्र्िमेध यज्ञ केल ेत्या वभष्माला उद्देशून तो बोलतो, तुझ्या 

भोिती चांगले संरिण ठेि नाहीतर आम्ही तुला मारून टाकणार आहते. 

भूमी पिव भाग अठरािा संपला. 

  



भमूी पिव  

भाग एकोणीसािा 

संजय पुढे सांगत असतो, धृतराष्ट्राचे सैन्य जिळ येत आह ेते पाहून कृष्ण अजुवनाला त्याच्या 

भल्यासाठी बोलतो, अरे धनंजया तू स्िताला प्रथम शदु्ध करून घे, त्यासाठी दगुाव स्तोत्र गाियाला 

सुरूिात कर. त्यामुळें तुझ्या शत्रूंचा नाश होईल. सजंय पुढे सांगतो, िासुदेि असे यदु्धाच्या प्रारंभी 

बोलल्यानंतर कंुतीचा मलुगा पाथव त्याच्या रथातून खाली उतरतो. त्यानंतर हात जोडून तो स्तोत्र 

गाऊ लागतो, त्याचा अथव असा, "अहो योवगनी, तू सािात परब्रह्म स्िरुप आहसे. तू मंदार 

पिवताच्या अरण्यास िास करत असतेस. जे पापविरहीत आहते ि जे दषु्कमव करत नाहीत, अहो 

काली, तू कपालाचे अधागं आहसे, तुझा िणव सािळा आह,े मी अशा तुला िंदन करत आह.े अहो 

महाकाली, विश्र्िनाशीनी, मी तुला िंदन करत आह,े तू तुला शरण आलले्यांना संरिण देतेस अशी 

तुझी ख्याती आह,े तुझ्यात सगळे उत्तम आवण पवित्र गुणविशेष आहते, ते तुझे अंगीभूत आहते. 

अशा तुला जेिढे पुजािे जेिढे कमीच आह.े अहो महाभयंकर नाशीनी, तुझे वचन्ह आह ेमोराचा 

वपसारा, तुझ्या अंगािर सगळे उत्तम दावगने असतात, तुझ्या कडे सगळी शस्त्र, अस्त्र असतात. ती 

घेऊनच तू तुझ्या भक्तांना दशवन देत असतेस. तू गोपालाची मोठी बवहण आहसे, तू नंदाच्या घरात 

जन्मलीस आवण मलेीस. तुला म्हशीचे रक्त प्यायला आिडते. तो तुझा प्रसाद असतो. तो देऊन 

तुझे भक्त तुला प्रसन्न करत असतात. तू कौवशकाच्या घरात अितरली होतीस. तुझे िस्त्र वपिळे 

असते, तू लांडग्याचे रुप घेईन असरुांना खात होतीस, मी अशा तुला नमस्कार करतो कारण तू 

शौयावची देिता आहसे.  तू शकांबरी होतेस, त्यािेळी तुझा रंग शभु्र असतो, एरिी तुझा रंग काळा 

असतो, तू असुर कैतभाचा िध केलास, त्यािेळी तुझे डोळे वपिळे होते, तुझ्या डोळ्यांचे रंग बदलत 

असतात. कधी त्यांतून धूर येतो खधा ज्िाळा येतात. अशा तुला मी िंदन करत आह.े तू िेद आहसे, 

तू श्रृती आहसे, तंूच पुण्य आहसे, तंूच समदृ्धी आहसे, ब्राह्मण तुलाच दान करतात जे तू बळी म्हणून 

स्िीकारत असतेस. तू भतू भविष्य आवण ितवमान सगळे जाणत असतेस. तू जंबूवद्वपात तुझ्या 

पवित्र िास्तूत िास करत असतेस. अशा तुला मी िंदन करत आह.े तू विज्ञान आहसे, तू ज्ञान 

आहसे, तंूच कला आहसे, तंूच चराचरांचा मृत्यूसुद्धा आहसे. तू स्कंदाची माता आहसे, तुलाच 

स्िाहा म्हणतात, तुलाच स्िाध म्हणतात, तंूच काळ आहसे, तंूच कश्थ सुद्धा आहसे. तंूच सरस्िती 

आहसे, तंूच सावित्री आहसे, तू सगळ्या िेदांची जननी आहसे, मी माझ ेवचत्त शदु्ध ठेिून तुझी 

प्राथवना करत आह.े अहो महादेिी, मला ह्ा ि नंतरच्या सिव युद्धात जय वमळो असा मला 

आवशिावद दे. तू पाताळात सदु्धा असतेस, तेथ ेतू दानिांना हरितेस. तू जागृती आहसे, तू वनद्रा 



आहसे, तू भ्रम आहसे, तू नम्रता आहसे, तंूच प्रकाश आहसे, तंूच सावित्री आहसे, थूंच सगळ्यांची 

माता आहसे. तंूच समाधान आहसे, तंूच विकास आहसे, तंूच जीिंतपणा आहसे, तंूच सूयव ि चंद्राना 

चालना देत आहसे, वसद्धांची वसद्धी तंू आहसे, चरण सदैि तुझ्या ध्यानात असतात. अशा तुला मी 

िंदन करत आह ेअहो महादेिी.  

संजय पुढ ेसांगत असतो, त्यातून पाथावची भक्ती दकती थोर आह ेते समजत होते. दगुाव जी 

माणसाला सदैि सदत करण्यासाठी तत्पर असत,े आकाशात उभी रावहली पाथावची प्राथवना ऐकून. 

गोलिंदासमोर येऊन ती पाथावला म्हणाली, "थोडयाच अिधीत तू तुझ्या शत्रूला पादाक्रांत करणार 

आहसे. अरे पांडिा, तू तसासदु्धा अलजंक्यच आहसे, त्यात तुला नारायणाची साथ आह,े अशा तुला 

हरिणे कोणालाही शक्य नाही. इंद्रसदु्धा तुला हरिू शकणार नाही". असें बोलून ती िरदाईनी 

अदषृ्य होते. तो िर वमळाल्यािर त्या कंुतीपुत्राचा आत्मविश्र्िास िृद्धींगत होतो. ते स्ितांला 

आधीच लजंकलो अस ेसमजू लागतो. त्यानंतर तो त्या हुरूपात त्याच्या त्याच्या रथात चढतो. 

त्यानंतर ते दोघे त्यांची रणिाद्ये शंख ूबाहरे काढतात ि िाजिू लागतात.                      

जे ह े स्तोत्र पहाटे उठून पूणव भक्तीने गातील त्यांना कोणाही पापशक्तीचे भय रहाणार 

नाही. रािस, यि, वपशाच्च असें कोणीही त्या माणसाला उपद्रि करू शकणार नाहीत असें संजय 

धृतराष्ट्राला सांगतो. त्या भक्ताला शत्र ूरहाणार नाहीत, त्याला साप चािणार नाही, तो सगळ्या 

प्रकारच्या िादात लजंकत राहील, त्याला चोरांची वभती रहाणार नाही, तो कधी बंधनात जाणार 

नाही, तो सदैि समृद्ध रावहल. कारण ते स्तोत्र गाणायाविर अंबा माता नेहमी कृपा करत राहील. 

तू दीघावयुषी होईल. ते मला व्यासाचं्या कृपेने समजले असें संजय धृतराष्ट्राला सांगतो. तुझ्या पाप 

करण्यात गंुतलेल्या मुलानंा ह ेमावहत नाही कीं, अजुवन ि कृष्ण प्रत्यिात नर आवण नारायण आहते 

त्यांमुळें ते ह्ा समरात लजंकणे केिळ अशक्य आह ेह ेतू समजून घे. ते वनष्कारण ह्ा लढण्यात 

गंुतत आहते, नारद, द्वपैायन, कण्ि आवण राम सगळे त्यांना सांगून थकल े पण व्यथव. जेथ े

पुण्यप्रभाि आह े तेथ े अतंीम यश असते ह े त्यांना समजत नाही. जेथे नम्रपणा, चांगुलपणा, 

माणूसकी आवण भूतदया आहते तेथे कृष्ण असतो म्हणून तेथ ेसगळे यश प्राप्त होत असत.े         

भूमी पिव भाग एकोणीसािा संपला. 

  



भमूी पिव (सपंल)े 

भाग विसािा 

धृतराष्ट्र विचारतात, "अरे त्या युद्धभूमीिर कोणाच्या योद्धध्यांना पवहला िार केला ते मला 

सांग. कोण जास्त आत्मविश्र्िास व्यक्त करत होत? कोण अस्िस्थ िाटत होते? कारण युद्ध म्हटंल े

कीं वभती िाटत असतेंच. मला सांग कोणी पवहला िार केला ि कोणािर. माझ्या िीरांनी कां 

पांडिांच्या? कोणाच्या गळ्यातील हारांचा गंध जास्त दरिळत होता? कोणते योद्ध े जोराने 

वशव्यागाळी करत लढत होते"? 

ते ऐकल्यािर संजय बोलतो, दोनही बाजंूचे यौद्ध ेउत्साही होते, कोणीही वशव्यागाळी करत 

नव्हते. दोनही पिांच्या सैवनकांच्या गळ्यातील हारांचा सुगंध सारखाच दरिळत होता. त्यात 

जो धमाका झाला तो फारच भयंकर होता. कोणीही कमी ठरत नव्हते. रणिाद्ये जोरांनी िाजिली 

जात होती त्यातसुद्धा दोनही कडचे िाजंत्री सारखेच प्रिीण होते. शूरिीरांचे ओरडण ेसारखेच 

होते. दोनही पि सारखचे उत्साही होते, त्या सगळ्यांना जणू स्िगावत जाण्याची घाई झाली होती 

असे िाटत होते. हत्तींचे वचत्कार िाढत होते. अशाप्रकारे त्या यदु्धाला प्रारंभ झाला होता.  

भूमी पिव भाग विसािा संपला. 

  



भगित गीता पिव (सरुू)  

भाग एकविसािा 

पवहला अध्याय ,अजुवन विषाद योग  

धृतराष्ट्र विचारतात, अरे संजया, त्या पवित्र कुरुिते्री माझ ेआवण पंडुचे पुत्र लढण्यासाठी 

जमले होते ते त्या रठकाणी काय करत होते ते मला सांग. 

संजय सांगतो, पांडिांचे सैन्य समोर उभे पाहून दयुोधन द्रोणाचायांना बोलतो. "पहा 

अहो गुरू, ते पांडिांचे अफाट सैन्य आता युद्धासाठी तयार आह.े त्याची वु्यहरचना धृष्टदु्यम्नानी 

केली आह.े तोसुद्धा तुमचा हुशार वशष्य होता. त्यांच्या सैन्यात बरेच महाबली वतरंदाज आवण 

तलिार बहादर आहते. जे लढाईत वभम आवण अजुवनाच्या सारखे आहते. त्यात युयुधन आह,े 

विराट आहते, महाबली द्रपुद आहते, चेकीतन आह,े राजा काशीचा आह,े त्यावशिाय पुरुवजत 

आह,े कंुतीभोज आह,े शिै आह,े युधमन्यू आह,े त्यावशिाय उत्तमौजस आह,े सुभदे्रचा मलुगा आवण 

द्रौपदीची मुलं आहते. अहो गुरूजी, मला सांगा त्यांच्या योग्यतेचे आपल्यात कोण आहते.  

द्रोण सांगतात, मी तुझ्यासाठी त्यांची नांि सांगतो. तू स्ितः आहसे, त्यावशिाय वभष्म, 

कणव, कृप, अश्र्ित्थामा, विकणव, सौमदत्त, जयद्रथ, ह्ांच्या वशिाय तुझ्यासाठी जीि पणाला 

लािणारे आहते जे वसद्धहस्त योद्ध ेआहते. तरी आपले सैन्य वभष्म असूनही अपूणव आह ेअसे िाटत.े 

आपल्याला आघाडीला ठेिून वभष्माचायांना संरिण देण्याची व्यिस्था करािी लागत आह.े कुरु 

घराण्याचे महावपता दयुोधनाला समाधान िाटािे म्हणून लसंह गजवना करत आहते, त्यांचे शखं ू

िाजित आहते. ते बोलत असतांना रणिाद्ये िाजू लागली. एकच गदारोळ सुरू झाला. त्यािेळी 

माधि आवण धनंजय त्यांचा रथ घेऊन रणभूमीच्या मध्य भागी आल.े त्यांनी त्यांची शंख,ू कृष्णाचे 

पांचजन्य आवण अजुवनाचे देिदत्त ते िाजिू लागतात. वभमाने त्याचा प्रचंड आकाराचा पौंड्र शखं 

िाजिायला सुरूिात केली. युवधष्ठीर त्याचे शखं, अनंतविजया,  काढतो ि िाजिू लागतो. नकूल 

त्याचे शंख सघुोष आवण सहदेि त्याचे शंख मनीपुष्पक िाजिू लागतात. पांडिांच्या बाजूचे इतर 

योद्ध े वशखंडी, धृष्टदु्यम्न, विराट, सत्यकी, द्रपुद, द्रौपदीची मुलं आवण अवभमन्यू आपापल ेशखं 

िाजिू लागतात. त्या घोषाने सगळे आसमंत दमुदमुून वनघते. त्या आिाजाने धृतराष्ट्रचे लोक बेचैन 

होतात.  



त्या सुमारास धृतराष्ट्राचे सैन्य पुढ ेसरकू लागते ते हल्ला करण्याच्या बेतात होते. त्या 

िेळी अजुवन त्याचे गांडीि िर उचलून कृष्णाला बोलतो, अरे कृष्णा, जरा हा आपला रथ दोन 

सैन्याच्या मध्य ेनेऊन ठेि, मला ते सगळे योद्ध ेजे माझ ेआप्त आहते त्यानंा पहाियाचे आह.े जे 

आमच्याशी त्यांच्या िाईट मतलबासाठी लढण्यास उत्सुक आहते.  

संजय पुढे सांगतो, अशाप्रकारे विनंती झाल्यानंतर कृष्ण तो रथ ज्यािर कपीचे वचन्ह 

आह ेि ज्या ध्िजातून दैिी शक्ती डोकाित आहते, दोन सैन्यांच्या मध्य ेआणनू ठेितो. तेथून त्यांना 

वभष्म, द्रोण, कृप आवण इतर अनेक राजे जे पथृ्िीिर राज्य करत होते ते पहातो. थोडािेळ ते 

पावहल्यािर अजुवन बोलतो, "ते सगळे माझ ेनातेिाईक आहते, त्यात माझे आजोबा, माझे गुरू 

आहते, माझे अनेक वमत्र आहते. त्यात आमचे सासरे आहते, चुलत भािंड आहते". ते पावहल्यािर 

त्याला त्या सगळ्यांची ककंि येते ि तो बोलतो कृष्णाकडे पहात, "पहा ते आम्हाला मारण्यासाठी 

उत्सुक आहते एका जवमनीच्या तुकड्ासाठी. ते पाहून माझे हात ि पाय कांपू लागले आहते. माझ े

तोंड कोरड ेपडल ेआह.े माझ्या अंगािर कांटा उभा रावहला आह.े माझ्या हातून माझे गांडीि गळून 

पडते कीं काय अस ेझाल ेआह.े माझे मन वद्वधा झाल ेआह.े काय योग्य ि काय अयोग्य त्याचे ज्ञान 

मला होत नाही अशी माझी पररवस्थती झाली आह.े अरे कृष्णा, ह्ा सगळ्यांना मारून तो 

जवमनीचा तुकडा वमळिािा इतका तो महत्िाचा नाही अस ेमला िाटते, आवण जरी तो वमळाला 

तरी त्यात सखु ते कोणते असणार? मला समजत नाही काय योग्य आवण काय अयोग्य? अरे 

केशिा, मला िाटते यदु्ध करू नय ेकारण त्या युद्धात जरी लजंकलो तरी ह्ा सगळ्यांचा िध करून 

जे वमळेल ते पुण्यकारक कस ेअसले? राज्यसत्ता, त्यातून वमळणारे सखु ह ेसगळे मला पापकारक 

िाटते. अरे गोलिंदा, तसल े सखु ि तसली सत्ता मला नको असें िाटत.े ज्यांच्यासाठी पथृ्िी 

लजंकाियाची ते आमचे आप्तच मी मारणार असने तर त्या विजयात कोणते श्रेय असणार? त्यांना 

मारण्यापेिा त्यांच्या हातून मरणेच जास्त श्रेयस्कर आह ेअसें मला िाटते. ह ेसगळे धृतराष््ई 

जरी आमचा द्वषे करत असल ेतरी ते आमचे आप्त आहते, त्यांना मारणे ह ेपाप ठरणार नाही कां? 

आपल्या नातेिाईकांना मारून जे वमळेल त्यात आम्हाला आनंद कसा िाटणार"? मला मावहत 

आह ेकीं, त्यांची वनयत वबघडललेी आह,े त्यांचा नाश करून त्यांची वनयत आम्ही सुधारू शकणार 

नाही. मग ह ेकशाला कराियाचे. अशामुळें आम्ही आमचे कुळ संपिले त्याचे दोषी ठरणार आहोत 

ते दकतपत योग्य असेल ते मला तू सांग. कारण अरे वमत्रा, तू मला त्यांना नष्ट करण्यास सांगत 

आहसे ि त्यासाठी िेळोिेळी उत्तेजन सुद्धा देत आहसे. आम्ही ह्ांचा नाश कां करािा ते मला 

समजािून दे कारण, माझ्या अल्पमती नुसार ते अयोग्य आह.े मला तुझ्या मागवदशवनाची 

आिश्यकता आह.े अस ेपहा जनादवना, िंश नष्ट झाला कीं, त्याची संस्कृती संपते, पाप िाढत 



जाईल, त्या पररवस्थतीत त्या कुळातील बायका असुरवित झाल्याने भ्रष्ट होतील. िणवसंकर होईल. 

अशास आम्ही कारणीभूत झाल्याने आम्हाला पाप लागेल त्याचे प्रायवश्र्चत्त कसे घेणार"? कुटंूबाचे 

संस्कार नष्ट केल्याचे पाप लागेल. त्यामुळे आमचे वपतर उपाशी रहातील त्यांची श्राद्ध कोणी 

करण्यास नसतील. अस ेमी ऐकल ेआह ेकीं, जर वपतर उपाशी रावहले तर आम्ही नरकात जाऊ. 

मग यदु्धात मरण्याचे श्रयेसुद्धा आम्हाला वमळणार नाही. मला िाटत ेह ेयदु्ध करण्याचे ठरिून 

आम्ही मोठी चूक केली आह.े एका जवमनीच्या तुकड्ासाठी आम्ही फार मोठे पाप पदरात बांधनू 

घेण्यास वनघालो आहोत ते बरोबर नाही असें मला िाटते. त्यापेिा त्यांच्या हातून मरण ेजास्त 

श्रेयस्कर होईल असें मला िाटते. 

संजय पुढ ेसांगतो, अशाप्रकारे खंत व्यक्त करत अजुवन त्याचे गांडीि जवमनीिर ठेितो ि 

रथात शांतपणे जाऊन बसतो.  

हा भगित गीतेचा पवहला अध्याय आह,े त्यात विचारलेल्या प्रश्र्नांचा आपण विस्तार 

पूिवक विचार पुढ े करणार आहोत. तो झाल्यानंतर भगित गीतेच्या दसुयाव अध्यायाचे िाचन 

करणार आहोत.  

हा भाग महाभारताच्या भाषांतराचा नाही म्हणनू वतरक्या अिरात ददला आह.े ज्यांना 

ह्ा अध्यात्म शास्त्रात विशेष कुतूहल आह े त्यानी जरूर िाचािा, ज्यांना फक्त महाभारत 

िाचाियाचे आह ेत्यानी िाचण्याची आिश्यकता नाही.        

गीता बोध अभ्यास  

गीतेतील अजुवनाच्या बोलण्यातून जे प्रश्र्न उपवस्थत झाल ेहोते ते यथे ेददले आहते.  

१ यदु्धात स्िजनांना मारून कस ेवहत होईल? 

२ परजनांना मारून कस ेवहत होईल? 

३ कोणालाही मारून यश वमळिणे कस ेयोग्य होईल? 

४ ह ेयदु्ध विजयासाठी आह ेकां कोणत्यातरी इतर उद्देशाने योजल ेआह ेविधात्याने? 

५ स्िवप्रयजनांना सोडून ह ेसिव शूरयोद्ध ेयुद्धात मरण्यासाठी कां जमले आहते? 

६ ह ेसगळे माझे वप्रयजन आम्हाला मारण्यासाठी कां एिढे उतािीळ झाले आहते? 



७ जरी ह ेआम्हाला मारण्यासाठी उतािीळ असले तरी मी मात्र त्यांना मारण्यासाठी 

तयार नाही. केिळ पृथ्िीचे राज्य वमळिण्यासाठी अशी लहसंा करणे दकतपत योग्य असले? 

८ कौरि जरी दषु्ट असल ेतरी त्यांना मारून आम्हाला पापच लागणार नाही कां? 

९ स्िजन दकतीही िाईट असल ेतरी त्यांना मारण ेि त्या द्वारा राज्य वमळिणे ह ेकसे 

सुखप्रद होईल? 

१० स्िजनांचा नाश केल्यामुळें कुळिय होणार ह ेस्पष्ट ददसत असतांना मी ह ेयदु्ध कस े

करू?  

११ कुळियातून कुळधमव (कुळाचे ररतीरीिाज, परंपरा इत्यादी) बुडेल त्यामुळें 

अधमावचा पगडा समाजािर बसतो, त्यामुळें कुवलन वस्त्रया भ्रष्ट होतात, ते पाप माझ्या पदरी 

पडेल, ते मी कां करािे?    

१२ कुळवस्त्रयां भ्रष्ट झाल्या कीं, िणवसंकर होईल, त्यामुळे कुळाचार (श्राद्ध, तपवण 

इत्यादद विधी) लुप्त होतील. तसें झाल ेकीं, आमचे वपतर अधोगतीला जातील. ह्ा सगळ्या 

गोष्टींना मी जबाबदार असणार, तर ह ेकरण्याने मला फक्त त्यात नुकसान ददसत आह,े तर अरे 

भगिंता, तू ज्ञानी आहसे म्हणून मला योग्य मागव सांग, माझी मवत कुठीत झाली आह,े मला 

कांहीं सुचत नाही.     

१३ केिळ राज्य प्राप्तीसाठी आम्ही हा केिढा मोठा प्रमाद करण्यास तयार झालो ि तू 

त्यात आम्हाला उत्तेजन देत आहसे, ह ेकेिढे मोठे आश्र्चयव!  

१४ अस ेमहापातक करण्यापेिा मी वनःशस्त्र राहून प्रवतकार न करतांही जर सशस्त्र 

कौरिांच्या सेनेकडून मारला गलेो तर ते मला कल्याणप्रद नांहीं कां ठरणार? 

१५  ह ेभगिंता, तू सगळे जाणतोस, माझी मवत कंुठीत झाली आह,े तरी धमव ि अधमव 

ह्ातील फरक जाणण्यास माझ ेमन असमथव झाले आह,े म्हणून मी तुला विचारतो कीं, जे खरे ि 

श्रेयस्कर असले ते मला सांग. दसुयाव शब्दात विचाराियाचे म्हणजे, ह्ा युद्धामागील खरा उद्देश 

ि त्या बद्दलचे ज्ञान तू मला सांगािेस, म्हणजे माझ्या मनातील शंकांचे वनरसन होईल. मी ह े

युद्ध करण्यास योग्य अशा मनवस्थतीत राहीन असे करािे.   

गीतेच्या पवहल्या अध्यायात अजुवनाने िरील पंधरा प्रश्र्न उपवस्थत केल ेआहते. त्याची 



उत्तरं श्रीकृष्ण पुढे देतात, ती अशी,     

प्रश्र्न १त े७ चे उत्तर असें ददले आहते,  

ह ेअजुवना, तू विचारलेल्या सिवच प्रश्र्नांचा संबंध एकाच शंकेशी आह,े ि ती अशी कीं, तू 

असं समजून बोलतोस कीं, तू त्यांना मारणार आहसे. परंतु, हा तुझा केिळ गैरसमज आह ेकीं, तू 

कोणाला मारतोस. अरें जर तू त्यांना मारले नाहीस तर ते मरणार नाहीत असा तुझा समज आह.े 

जन्मलेला प्रत्येक जीि मरणारच हा वनसगावचा वनयम आह.े ह्ाचा अथव त्यांना वनसगव मारत असतो 

ि तू फक्त कारणमात्र असतोस. ह ेसत्य प्रथम लिात घे. सगळ्या योद्धध्यानी ि खाटकांनी ह ेसत्य 

लिात घेऊन जर आपल ेकमव केल ेतर ते स्िगावत जाऊ शकतात. त्या मनोिृत्तीला वनष्काम ि 

म्हणून वनष्पाप हत्या असे म्हणतात जी सगळ्या योद्धध्यांना ि खाटकांना त्यांच्या धमावनुसार 

करािी लागते.  

आता प्रश्र्न वनमावण होतो, जर असे आह ेतर, तू त्यांना कां मारािेस? तुला असे िाटते 

कीं, मी तुला ि सगळ्या तुझ्या भािांना ि त्यांच्या बरोबर त्या सगळ्या योद्धध्याना कराियास 

लाित आह ेतर ते एका अथावने योग्य आह ेकारण, अरे मी म्हणजेच वनसगव त्यांना मारत आह े

कारण, त्यांची िेळ येऊन ठेपली आह.े एक गोष्ट प्रथम लिात घ ेकीं, तू ककंिा कोणी कोणाला 

मारू शकत नाही, जे मारतात ते केिळ कारण मात्र असतात. वनसगावचे साधन तू बनला आहसे 

एिढेच खरे असते. बाकी सगळ्या वनव्िळ कल्पना असतात म्हणून त्यात अडकून घेऊ नकोस. 

अस ेअसल ेतरी त्या कृत्यात तू कोठे गंुतला जाऊ शकतोस ि म्हणून पाप करण्यास उदु्यक्त होऊ 

शकतोस ते मी तुला नंतर समजािून देईन. तू आत्ताच बोललास कीं, तू त्यांना मनापासून मारू 

इवच्छत नाहीस. त्यात तुझा वनष्पापपणा वसद्ध होतो. जर पररवस्थतीत सापडल्यामुळें जेव्हां तू 

अथिा कोणीही मारण्यास उदु्यक्त होतो तेव्हां त्या हत्त्येत पाप नसते. जसें संरिणासाठी, 

एकाद्याला तुला मारािे लागले तर ती कृती पापास कारणीभूत समजली जात नाही. युद्धात सैवनक 

जी हत्त्या करतात ती सरंिणासाठीची हत्त्या समजली जाते कारण जर तू त्याला नाही मारलसे 

तर तो तुला मारणार असतो, म्हणून तू त्याला मारून तुझे संरिण करत असतोस. त्याला 

मारतांना जर तुझ्या मनात त्याच्या बद्दल कणि (दयाबुद्धी) असले तर तुला उलट पुण्य लागत 

असते ि म्हणूनच त्या मनवस्थतीत लढणारे योद्ध ेयुद्धात मरतात ते स्िगावत जातात. खाटकाचे 

सुद्धा तसेंच असत,े त्याच्या मनात मारल्या जाणायाव प्राण्याबद्दल दयाबुद्धी असेल तर ती हत्त्या 

त्याला बाधत नाही. कारण तो समाजाच्या भल्यासाठी त्या प्राण्याला यमाकडे पाठित असतो 

अशी त्याची मनाची धारणा असािी लागते.  



तू विचारतोस कीं, ते यदु्ध तू ि तुझे बंध ूराज्य प्राप्तीसाठी करत आहते ि त्याला मी मदत 

करत आह.े िस्तुतः पररवस्थती तशी नाही, ह ेयुद्ध ज्या कारणाने होत आह ेते (मूळ) कारण नंतर 

पाहू, तूतव एकच गोष्ट लिात घे कीं, युद्धात विजय झाल्यािर राज्य वमळणार हा एक अिांतर भाग 

असून त्यासाठी मी (विधात्याने) ह ेयदु्ध योजललेे नाही. एकाद्या गोष्टीमुळें कांहीं अिांतर फायदे 

होत असतात, राज्य वमळणे िगैरे, परंतु, तो मुळ उद्देश नसतो तसे ह ेहोत आह.े                     

तू विचारतोल कीं, ह े सिवजण तुम्हाला मारण्यासाठी स्िताच्या वप्रयजनांना बाजूला 

करून कां एिढे उतािीळ झाल ेआहते, अरे अजुवना, तू व्यिहार चतूर आहसे, तुला मावहत आह े

कीं, ह ेसगळे कौरिांचे लमंधे आहते. त्या उपकाराची फेड करण्यासाठी ते ह्ा युद्धात मरायला 

तयार झाले आहते. तुझ्या प्रमाणेच ते सदु्धा नाईलाजाने ह्ा युद्धात मरण्या मारण्यासाठी आल े

आहते म्हणून त्यांना त्यांनी मारलले्यां बद्दल पाप लागणार नाही. तेसदु्धा म्हणूनच जर मलेे तर 

स्िगावत जाणार आहते. ते ि तू सदु्धा वनसगावला त्यांना मारून मदत करत अहात. अरे अजुवना, हे 

विश्र्ि चालिण्यासाठी दकत्येक गोष्टी कराव्या लागतात. ह ेयुद्ध त्याचाच एक भाग आह ेअसें लिात 

घे. जस ेिादळं होतात, धरणाकंप होतात, रािशी लाटा उठतात, नद्यांना पूर येतात, रोगांच्या 

साथी पसरता ि त्यामुळें मोठी जीवितहानी होत असते तसेंच ह ेआह.े जर कोणी दषु्ट बुवद्धन े

कोणाची हत्त्या करत असेल तर त्याला लहसंा म्हणतात ि जर अशी लहसंा झाली तर त्यात पाप 

लागते ह ेलिात घ.े ह्ा युद्धात भाग घेणायाव कोणालाही ह्ा मोठ्या संहारा मागील खरे कारण 

मावहत नाही ते सगळे ह्ा बद्धल अनवभज्ञ आहते. काळ त्यांना िापरत असतो. म्हणून नसत्या 

वििंचना करून स्िताला त्रास देऊ नकोस.     

प्रश्र्न ८ ते १५ ची उत्तरं अशी आहते.  

कौरि दषु्ट असले तरी त्यांना मारून आम्हाला पापच लागणार असें तू कां समजतोस. 

पाप म्हणजे काय ते प्रथम समजून घ.े कोणाला मारून पाप लागत नसते. पाप उद्देशामुळें लागू 

शकते केिळ इच्छा नसतांना कतवव्य म्हणून मारले तर त्यात पाप नसते. जर विचारात मद अथिा 

मत्सर भाि असले, त्यामुळें  उत्पन्न होणारा दषु्टपणा असले तर हत्या जरी नाही केली तरी पाप 

लागत असते. माणस ेमनाने पाप करतात, शरीराने नाही ह ेलिात घ.े जर मन शदु्ध असेल तर 

कृती कोणती करता त्याला महत्ि नसते. अशा कृतीला वनष्काम कृत्य समजल ेजाते ते वनष्पाप 

कृत्य समजले जाते. ह्ा युद्धात तू फक्त कतवव्य भािनेने दया बुद्धी ठेिून हत्त्या केलीस तर तुला 

पाप लागत नाही. ज्या विचाराने माणूस त्याची अध्यावत्मक उजाव कमी करतो त्या विचारात पाप 

असते आवण ज्या विचारामुळें त्याची अध्यावत्मक उजी िाढते त्या विचारांना पुण्य समजले जाते. 



माणसाचा जन्म त्याची अध्यावत्मक उजाव िाढिण्यासाठी असतो ह े तू समजून तुझे विचार जर 

वनयंवत्रत केलेस तर तू सदैि पुण्यिान रहावशल.    

तू म्हणतोस, स्िजन कीतीही िाईट असल ेतरी त्यांना मारणे ि त्या द्वारा राज्य वमळिणे 

ह ेसखुप्रद ठरणार नाही असें तू बोलतोस. परंतु, पाथाव, तू तीच तीच चूक करत आहसे ह्ाचे मला 

आश्र्चयव िाटते. कौरिांना ि त्याच्या सारख्या विकृत प्रिृत्तीच्या लोकांचा नाश करण्यात तुला 

वनवश्र्चत सुख वमळेल कारण तू ि तुझे बंधू त्यामुळें मोठे पुण्य वमळिणार अहात. तू स्िजनाना 

मारणार नसून पाप िाढिणायांना मारणार आहसे ह ेलिात घ.े ते तुझे स्िजन असतील तर तो 

केिळ अपघात आह.े त्याचा विचार तू करू नकोस.  

स्िजनांचा नाश केल्यामळुें  कुलिय होणार तो होऊ नये म्हणून यदु्ध न करण्याचा तुझा 

विचार अध्यावत्मक दषृ्ट्या पोरकटपणाचा आह.े कोणतेही कुळ वनरंतर नसते. प्रत्येक कुळाचा 

अखेरीस नाश होणे हा वनसगावचा वनयम आह.े तू मार ककंिा नको मारू, ती कुळं यथािकाश 

(वनिंश) नष्ट होणारच ह ेतुझ्या ध्यानात कसे येत नाही. जुनी कुळं नष्ट होण ेि निीन कुळं उदयास 

येणे हा वनसगावचा स्िभाि आह.े तू मार अगर नको मारू, ती कुळ काळाच्या ओघात संपणार 

असतील तर ती संपणारच. जस ेमृत्यूला तू केिळ कारणीभूत असवशल तसेंच त्या कुळांच्या नाशास 

सुद्धा तू केिळ कारणमात्र असवशल.  

कुळियामुळें कुलधमव बडुण्याची गोष्ट तू करत आहसे. परंतु, तू कोणतेही कुळ ह्ा 

युद्धाच्या वनवमत्ताने बुडिणार नाहीस. तुझ्या कुळाच्या वस्त्रया सरुवित असतील. यदु्धामुळे सगळेच 

मरत नाहीत. जे रहातील ते त्या वस्त्रयांचे संरिण करत असतील. ह ेसगळे तू बोलतोस तो तुझा 

अहकंार आह ेि ते तुला जास्त हावनकारक आह.े तुझ्या अहकंारािर तुला वनयंत्रण ठेिले पावहजेस. 

ह ेयदु्ध संपल्यािर जे धमववशल राज्य युवधष्ठीर चालिेल त्यात कोणत्याही स्त्रीचे वशल असुरवित 

कसे असले? असल े िाह्ात प्रश्र्न तुझ्या मनात कां तू आणतोस? तुमच्या वपतरांची काळजी 

युवधष्ठीराच्या राज्यात उलट जास्त चांगल्या प्रकारे होईल ह ेतू कस ेनाही समजत?     

पाथाव, मघा सांवगतल्या प्रमाण,े ह े यदु्ध केिळ तुमच्या राज्य प्राप्तीसाठी विधात्याने 

आयोजलेले नाही, त्यामागे इतर जास्त महत्िाचे उद्देश आहते. कौरिांनी जी पापिृद्धीची परंपरा 

आरंभललेी आह ेती थांबिणं हा ह्ा युद्धामागील प्रमुख उद्देश आह.े कौरि जे महापातक सांप्रतच्या 

काळात िाढित आहते त्याला आिर घालण े हा ह्ा यदु्धामागील उद्देश आह े ह े तू लिात 

र्घयाियाला पावहजेस, तुम्हाला राज्य वमळण ेहा त्यातील एक छोटासा भाग आह.े कौरिांच्या 

हातून जर तू वनःशस्त्र राहून मारला गेलास तर तू नरकात जावशल कारण तू विधात्याच्या कायावत 



त्याला मदत न करण्याचा वनणवय केिळ अज्ञानाने घेतला आहसे असे होईल. विधात्याचा पवित्र 

उद्देश न लिात घणेे ह ेस्ितः पाप कृत्य आह ेह ेसमजून विचार कर.  

अरे अजुवना, एक गोष्ट तू लिात घ ेकीं, जर तू कौरिांच्या हातून मारला गेलास ि ह ेयदु्ध 

कौरि लजंकल ेतर पथृ्िी पुन्हा पापमय होईल, ते होण्यास तू कारणीभूत असवशल. त्यामुळे तुझ े

वपतर तुझ्यािर नाराज होती, स्िगावत शंतनु तुम्हा सगळ्यांना पहात आहते. तस ेझाल ेतर ज्या 

वपतरांची तुला दफकीर पडलेली आह ेतेच वपतर तुझ्यािर नाराज होतील म्हणून असले पोरकट 

विचार सोडून दे. मी तुला धमव काय ि अधमव काय ते थोडक्यात सांवगतले आह.े आता धनंजया 

युद्धाला तयार हो.      

धृतराष्ट्राला संजय पुढ ेसांगतो, अस ेबोलून अजुवन आपली शस्त्र ंटाकून देतो ि कृष्णाला 

बजाितो कीं, ह्ा सिव विश्र्िाच्या व्यिहाराचे ज्ञान त्याने ररतसरपण ेत्याला सांगािे. त्याचे पूणव 

समाधान करािे. म्हणजे वनःशंक मनाने तो यदु्धास तयार होईल. कोणतीही शंका मनात रावहली 

तरी तो गुडाकेश यदु्धात लढू शकणार नाही.  

अजुवनाचा तो बालहट्ट पाहून कृष्ण विस्मय चकीत होतो. गालातल्या गालात हसू लागतो. 

त्यानंतर तो अजुवनाला ते विश्र्िाचे ज्ञान देऊ लागतो.     

भगित गीता पिव भाग एकविसािा संपला. 

  



भगित गीता पिव  

भाग बाविसािा 

अध्याय दसुरा – साखं्ययोग  

संजय म्हणाला – याप्रमाणे करूणेने व्यापलले्या अश्रूने भरलले ेडोळे असा वखन्न होऊन 

बसलले्या अजुवनाला श्रीकृष्ण विचारतो, ह ेअजुवना, आयांना न शोभणारा, स्िगवप्राप्तीच्या आड 

येणारा, अपदकती करणारा असा मोह तुला या सकंट प्रसंगी कोठून उत्पन्न झाला बरे? ह ेपाथाव, 

असल्या भ्याडपणाला थारा देऊ नकोस. हा तुला शोभत नाही. शत्रूंना ताप देणारा तू, ह ेिुद्र 

मनोदबुवल्य टाकून देऊन युद्धाला उभा हो.  

अजुवन बोलतो, ह ेमधुसूदना, ज्यांची पुजा करण ेहेंच आम्हाला योग्य अशा वभष्म, द्रोण, 

कृप ह्ांच्यािर मी यदु्धात बाणांचा उलट प्रहार कसा करू? ह्ा गुरूजनानंा मारण्या ऐिजी ह्ा 

जगात वभिा मागून उदरवनिावह करणे अवधक श्रेयस्कर मला िाटते. कारण, ह े जरी द्रव्याने 

कौरिांचे लमंधे आहते तरी अशा िवडलांना मारले तर त्यांच्या रक्तांने माखलेल ेभोग मला भोगािे 

लागतील. आम्ही त्यांना लजंकू अथिा ते आम्हाला लजंकतील, ह्ा दोनहीपैकी कोणती गोष्ट 

चांगली, ह ेही मला कळत नाही. ज्यांना मारून जगण्याची माझी इच्छा नाही ते ह ेकौरि आमच्या 

समोर उभ ेआहते. मानवसक दैन्यदोषामुळे माझी स्िाभाविक िृत्ती नष्ट होऊन धमावधमव जाणण्यास 

माझे मन असमथव झाल ेआह.े म्हणून मी तुला विचारतो, जे खरोखरच श्रेयस्कर असले ते मला 

सांग. मी तुझा वशष्य आह.े मला शरणागताला उपदेश देऊन उपकृत कर.      

पृथ्िीचे वनष्कंटक ि समदृ्ध राज्य अथिा स्िगावचे राज्य सदु्धा वमळाल ेतरी माझ्या इंदद्रयांना 

शोषून टाकणारा हा शोक कसा नाहीसा होईल ते मला कळत नाही.  

संजय धृतराष्ट्राला पुढे सांगतो, शत्रूला ताप देणारा अजुवन याप्रमाणे श्रीकृष्णाशी बोलला 

आवण, "मी यदु्ध करणार नाही", असें सांगून स्तब्ध झाला. 

दोनही सैन्यांच्या मध्ये असा हातपाय गाळून बसणायाव अजुवनाला पाहून ककंवचत हसत 

भगिान बोलल,े ह ेअजुवना, ज्याचा शोक करू नये त्याचा शोक तू करत आहसे ि त्यािर मोठ्या 

मोठ्या बाता मारत आहसे, खरे जाणकार कधीही अशा गोष्टींमुळें म्हणजे मेल्या वजत्यांचा शोक 



करत नाहीत. ह्ा विश्र्िात जन्म आवण मृत्यूची व्यिस्था कशी आह ेते प्रथम सांगतो. म्हणजे तुझ्या 

मनातील सगळे संशय दरू होतील.  

आपल्या येथ े ह्ा विश्र्िाचे ज्ञान अनेक पद्धतीने समजून घेण्याचा प्रयास होत असतो. 

त्यातील एक सांख्य विचार आह.े त्यानुसार काय सांवगतले आह ेते मी तुला सांगतो. त्यावशिाय 

योग विचारसरणी ि इतर विचारसरणींचा सदु्धा आपण परामशव करणार आहोत, तरी नीट ऐक, 

खरे तर पहाता, मी, तू ि ह ेसगळे जे आज लढण्यासाठी येथे जमा झाललेो आहते ते सगळे, 

ह्ा पूिी केव्हाही नव्हते असें नाही. त्याच प्रमाण ेपुढील काळात ते ि आपण पुन्हा असणार नाही 

असेंही नाही. माणसाच्या आयुष्यात जसें बालपण, तरुणपण आवण म्हातारपण ह्ा अिस्था 

देहाला प्राप्त होतात, त्याप्रमाणे, आत्म्याला एका मागून एक असें िेगिेगळे देह प्राप्त होऊन तो 

अनेक जन्म घेत असतो. ह ेअसें कां होते तेसुद्धा तुला आताच सांगतो, कारण, असें कीं, आत्म्याला 

इच्छा होते. ज्या इच्छेला शास्त्रीय भाषेत आपण "काम", म्हणतो, तो काम सिव जन्मांचा कारक 

आह.े म्हणजे जर आत्म्याला काम झाला नाही तर तो पुन्हा पुन्हा जन्म घेण्याचे थांबेल. म्हणजे 

त्याला पुनजवन्म वमळणार नाही. आत्म्याला होणारा काम पूणव करण्यासाठी त्याला देह (साधन) 

आिश्यक होते. देह िास्तविक असल्यामुळें त्याला थंडी, िारा, गरमी असें ि इतर सखु दःुख 

देणारी इंदद्रयं प्राप्त होतात. तसेंच अखरेीस त्या देहाचा नाश होणे वनसगव वनयमांनुसार क्रमप्राप्त 

असते. ते माहीत असलले ेखरे ज्ञानी त्यांचा विचार न करता आपली बुवद्ध वस्थर करून सिव सहन 

करत असतात. जो देहाचे विकार मनाला लािून घेत नाही तो ज्ञानी समजला जातो. जसें 

अंगािरील िस्त्र जीणव झाल्याने फाटते ि ते आपण टाकून देतो त्याप्रमाण ेआत्मा तो जीणव झाललेा 

देह टाकून देतो. त्याला आम्ही मृत्यू म्हणतो. देह टाकल्यािर तो देह नसलेला आत्मा अनंतात 

तरंगत असतो पुन्हा इच्छा असल्यास निीन देह प्राप्त होईस्तोिर.  

ह,े अरे अजुवना, सतत होत असते प्रत्येक आत्म्याबाबत. जोिर त्या आत्म्याला काम म्हणजेच 

िासना आह े तोिर होत रहाण े त्या आत्म्याच्या अंवतम उद्धारासाठी अवनिायव असते. जेव्हां 

त्याच्या सगळ्या इच्छा, काम, िासना नाहीशा होतात तो आत्मा जन्म मरणाच्या अशा फेयावतून 

मुक्त होतो, त्याला आपण योग शस्त्रात "मोि", असें म्हणतो. आत्म्याचा देह जीणव झाल्यावशिाय 

इतर कारणाने सदु्धा वनकामी होऊ शकतो जसें रोग, इजा, अपघात अशी बरीच कारण ेत्याचा देह 

वनरुपयोगी करण्यास कारणीभूत होऊ शकतात. अशा कारणानेसदु्धा त्या आत्म्याला देह सोडािा 

लागत असतो. अशी अनेक कारण ेमाणसाला मृत्यू येण्याची अस ूशकतात.  



असें इच्छासक्त आत्मे फार थोडाच काळ देह धारण करून पृथ्िीिर िािरत असतात, 

एरव्ही ते अिकाशात अव्यक्त स्िरुपात तरंगत असतात. अशा िासनांपासून मुक्त न झालले्या 

आत्म्यांना त्यांच्या िासनांचे शेपूट वचकटललेे असते त्याला ललंगदेह असें म्हणतात. त्याच्या 

िासनांमुळें तो आत्मा तुझ्यासारखा कामासक्त होऊन लोभ आवण मोहात अडकून शोक अथिा हषव 

व्यक्त करत असतो. ह ेअसे होते कारण पररवस्थतीचे अज्ञान आह.े 

आत्मा अव्यक्त असल्यामुळे त्याला िास्तविकतेची बंधन नसतात म्हणून तो नष्ट होत नाही, 

त्याला पकडता येत नाही, तो सुकत नाही ककंिा तो ओला होत नाही, त्याला कशाही साधनाने 

धरता येत नाही. तो कुजत नाही, तो जाळला जाऊ शकत नाही. तो सिवव्यापी असतो, तो वस्थर, 

अचल, सनातन (प्राचीन, अनादद अनंत) आह.े कारण तो स्ियंभूचे एक रुप आह.े स्ियंभलूा इच्छा 

झाली म्हणून ह ेविश्र्ि उत्पन्न झाल ेत्याच सत्याची ह ेआत्मे एक छोटी आकृती असते असें समजल े

तर ते योग्य होईल. जसें स्िंयभू त्याच्या विचारांने बद्ध असतो त्याप्रमाण ेह ेबद्ध आत्मे त्यांच्या 

विचार आवण त्या पासून उत्पन्न होणायाव िासनांने बद्ध झालले े असतात. त्या िासवनक 

विचारामुळें तो पुन्हा पुन्हा जन्म घेत असतो ि मरत असतो आवण पुन्हा जन्म घेत असतो. अशी 

जन्म मरणाची शृंखला अव्याहतपणे चालू रहाते जोिर तो त्याच्या कामरुपी िासनांतून मुक्त होत 

नाही. म्हणून आपण असें समजू शकतो तो कीं, "विचार", ह्ा अव्यक्त पररमाणाने, आत्मा बद्ध 

असतो जसा स्ियंभू त्याच्या विचाराने बद्ध आह.े त्यासाठी अरे धनंजया, तुला तुझे विचारविश्र्ि 

वनयंवत्रत करािे लागते. सगळे चांगले, िाईट, पाप, पुण्य अशा विचारांच्या माध्यमानेच ते होऊ 

शकते. विश्र्िाचे मूळ विचार आहते. त्यातून माया वनमावण करून मी म्हणजे अविनाशी परमात्मा 

(स्ियंभूचे प्रकट रुप) वह सृष्टी उत्पन्न करतो. मी ककंिा तू म्हणजे तो देह नाही तर त्यात स्थीत 

असललेा आत्मा असतो ह ेतू प्रथम लिात घ.े देह मरतो त्यातील आत्मा मरत नाही, म्हणून देह 

मेला म्हणून शोक करण,े तुझ्यासारख्या समजदार माणसाला शोभणारे नाही. जे आह ेते असणारच 

आवण जे नाही ते नसणारच अस ेसांख्य विचार सांगतात. कारण तो विश्र्िाचा एक महत्िपणूव 

वनयम आह.े मेला म्हणजे तो कायम गेला असे होत नाही त्याची जागा आवण स्िरुप बदलले 

एिढेच झालेले असते. िस्तु अथिा त्यातून प्राप्त होणारी उजाव विनाशी असते त्यांचे रुप फक्त 

बदलत असते. थोडक्यात सांगाियाचे असें कीं, ह्ा विश्र्िात जे आह ेते कधीच नाहीसे होणारे 

नसते. ते केिळ जागा, स्िरुप बदलून विश्र्िात कोठेतरी उपवस्थत असतेच. ते माहीत नसललेी 

तुझ्या सारखी माणसे विनाकारण शोक करत असतात. ह ेविश्र्ि ज्या वनत्य शक्तीने भरललेे आह े

वतला "शक्ती", असें म्हणतात. परमात्मा ह्ा मूळ शक्तीचे प्रकट रुप आह.े त्यातून त्याच्या प्रेरणेने 

विविध िस्तुमात्र वनमावण होत असतात. त्यांच्या मदतीने चराचर आपली रुप धारण करत 



असतात. उदाहरणाथव, आघातातून ध्िनी ि उष्णता, उष्णतेतून प्रकाश, िीज, विजेतून गती, पुन्हा 

उष्णता, प्रकाश, ध्िनी असें वनमावण होत असतात. अशा प्रकारे एकातून दसुरे ि त्यातून वतसरे 

अशा प्रकारे विश्र्िात वस्थत्यंतरं होत असतात ि विश्र्िाचा कारभार चाल ूरहातो. ह्ाला कांही 

ज्ञानी माया म्हणतात.  

परमात्मा ह ेमूळ शक्तीचे प्रकट रुप आह ेते वनत्य आह.े त्यात बदल होत नाही. ते "विचार", 

ह्ा पररमाणात असत.े त्याच्या आधाराने ह्ा विश्र्िाची सगळी काम ंहोत असतात.  

शाक्तांच्या तत्त्िज्ञानानुसार, विचार ही मुलभूत शक्ती मानली गेली आह.े बाकीच्या त्यातून 

मायेच्या माध्यमातून उत्पन्न झाल्या आहते.  

अजुवन त्याला विचारतो, अरे कृष्णा तू ह ेजे सांगत आहसे ते वनरपेि ज्ञान आह,े परंतु, मला 

सापेि ज्ञानातून कांहीं समजेल अस ेस्पष्टीकरण ददलेस तर बरे होईल. 

कृष्ण बोलतो, तुझे बोलणे योग्य आह,े परंतु, विश्र्िाचे खरे ज्ञान तू विचारलेस ि म्हणून ते 

मी तुला सांवगतले. आता सापेि ज्ञानानुसार काय ते सांगतो. त्यामध्ये आपण प्रथम मृतात्म्याची 

अिस्था काय ते पहािे लागेल. माणसू मलेा तरी त्याचा आत्मा ज्याला आता सापेि विचारानुसार 

"मृतात्मा", असें समजले जाते. त्याची विचारांची स्पंदने चालूच असतात. त्याला वचकटून 

असललेी त्याच्या कमवविपाकाची शेपूट ज्याला योगशस्त्रात "ललंगदेह", असे म्हणतात, ती असतेंच. 

त्यासह तो मृतात्मा विश्र्िात कोठेतरी तरंगत असतो. पुन्हा योग्य संधी प्राप्त झाली कीं तो पुन्हा 

जन्म घेत असतो. त्यानंतर त्याची काम िासना पूती करण्याची धडपड पुन्हा चाल ूहोत असते. 

असे ह े अव्याहतपणे होत असते. ह्ाचा अथव असा कीं, तू ज्याना मारलसे ते िीर त्यांच्या 

मृतात्म्याच्या रुपात येथेच तरंगत रहाणार. ते यथािकाश पुन्हा जन्म घणेार आहते.  

आणखीन सापेि ज्ञान मी तुला देतो, तू तुझ्या आप्तांना वमत्रांना त्यांच्या सहकायांना असें 

सगळ्यांना मारणार आहसे, त्याचे दःुख होते त्याचे कारण प्रथम लिात घ.े दःुखाचे कारण ते मेल े

ह ेनसते तर ते तुला पुन्हा कधीच त्या रुपात तुला भटेणार नाहीत, ह ेअसते. त्यांना भटेण्याचा 

तुला मोह आह ेहा मोह त्या दःुखाचे खरे कारण असते. हा मोह हा सुद्धा एक दोष आह ेि त्यामुळें 

तुला पाप लागू शकते. त्या मोहापासून तुला मुक्त व्हािे लागेल. आता तुला ह्ा युद्धाचा मूळ उद्देश 

समजला असले तर त्यावशिाय इतर ऐहीक गोष्टींचा सुद्धा तुला विचार करािा लागेल.  

त्यात मी वनमावण केलेले चतुरिणव येतात. त्यात तुझा िवत्रय िणव येतो. ज्या नुसार तू युद्ध 

लजंकण्यासाठी कराियाचे असते. त्यासाठी जे कांही करािे लागेल ते सगळे तू वनःसंकोचपण े



कराियास पावहजे. म्हणजे प्रवतस्पध्यावची हत्त्या करणे मग ते कोणीही असो, ह े तुझे धमवकतवव्य 

आह.े ते पहाता, जर तू मघा म्हणाल्याप्रमाणे, युद्ध सोडून गेलास तर कोणीही तुला मोठा 

समजणार नाही. तुझी तुझ्या समाजात वछःथू होईल. ते तुला मखूव, वभत्रा समजतील ि तुझ े

समाजात रहाण ेतुला मुवष्कल होईल. सगळे तुझी लनंदा करतील. ह ेपाथाव, तू िवत्रय आहसे ि तुझ े

कायव न्यायासाठी लढणे असे आह.े ते जर तू करणार नाहीस तर अरे कुरुनंदना, तुझा व्यिसाय 

तुला सांगतो कीं, तू हत्या करणार न्यायासाठी. कोणताही व्यिसाय म्हणजे कायावचा वनश्र्चय ि 

त्यासाठी त्या प्रकारची बुवद्ध एकाग्र असािी लागते. तू बुवद्धची एकाग्रता करत नाहीस, ज्याच्या 

बुवद्धची एकाग्रता होत नाही, त्याच्या बुवद्धला ि कायावला िासनांमुळें अनेक फाटे फुटतात.  

चतुिवणावतील ब्राह्मणांला कायव असते अध्यावत्मक साधना करणे, जर एकादा ब्राह्मण ते 

सोडून रावहला तर तो लनंद्य ठरतो. तसेंच िैश्याचे कतवव्य प्रामावणकपण ेव्यापार, शेती करण ेि 

त्यातून संपत्ती जमिणे. जर एकाद्या िैश्यांने ते केले नाही तर तो लनंद्य ठरतो. शुद्र सेिा करत 

नसेल तर तोसदु्धा वनवषद्ध ठरतो. म्हणजे कुरुनंदना, प्रत्येकांनी त्याच्या िणावचे विहीत कायव 

कराियालाच पावहजे. त्यानेच तो धन्य होतो.   

ह ेपाथाव, परुोवहत िगांने सांवगतलेल्या िेदातील कमवकांडात्मक फलश्रुतीच्या ि काल्पवनक 

चमत्कारांना भुललेल ेि त्या खेरीज दसुरे कांहीं नाही अस ेम्हणणारे जे मुढ लोक विश्र्िाच्या मळू 

उद्देशाला न समजता मोह, मद आवण मत्सर अशा दोषांत रमून भोग ि ऐश्र्ियव यांत गढून जातात, 

त्यांची व्यिसायात्मक (विश्र्िाथावला समजून िागण्याची रीत) म्हणजे कायाव कायावचा वनश्र्चय 

करणारी बुवद्ध कधीच एकाग्र म्हणजे समावधस्थ होत नाही. सामान्य माणसू असा होऊन रहाण्यात 

धन्यता मानतो परंतु, तू तसा होऊ शकत नाहीस. 

पृथ्िीचे िास्तविक ज्ञान सत्त्ि, रज तम ह्ा वत्रगुणांच्या गोष्टीने भरललेे आह.े म्हणून तू 

वत्रगुणातीत द्वदं्वापासून अवलप्त सतत सावत्त्िक गुणांनी संपन्न ि योगिमेादद (योगिेम म्हणजे 

शरीराच्या गरजेचे कायव) स्िाथावत न गढतां आत्मवनष्ठ हो. अस ेकेलेस तर तुला पृथ्िीचे अध्यावत्मक 

ज्ञान प्राप्त होऊन तू धन्य होवशल.  

विश्र्िाच्या घडणायाव घटनांचा अथव वििेकांने ि विज्ञानाने शोधून काढणे हा खरा पराक्रम 

आह.े ह्ा विश्र्िाच्या काहंीं तत्त्िांचा तू पररचय करून घ.े िस्तु आवण त्या पासून वनमावण होणारी 

उजाव िातािरणात विलीन होणारी आवण म्हणून नश्र्िर आह,े ह ेसमजून घ.े  



जगाचे मुलतत्त्ि आत्मा आह.े आत्मा ह ेशक्तीचे अवंतम रुप असून ती सिव प्रकारच्या दक्रयांस 

कारणीभूत असते. "उजाव-िस्तु सातत्य", ि "दक्रया-प्रदक्रया", ह्ांतील शक्तीचा संचार ह ेन समजण े

अज्ञानाचे लिण असते. रसायनाची मुलतत्त्िे विविध रुप ेघेतात. त्यांचा क्रम वनत्य असतो. अनेक 

मुलतत्त्िांतून संयुगे बनतात ि पुन्हा नष्ट होतात. परंतु, त्यांतील मलुतत्त्ि तशीच रहातात. 

जीिांचा जन्म होण े म्हणजे रसायनांच्या विविवित रचनेतून चेतना उत्पन्न होणे, त्यामुळें ते 

रसायन सजीि झाले असे आपण समजतो. आत्मा रुपी शक्ती जीिाला (रसायवनक बुवद्धमत्ता) 

पकडून देह धारण करत.े िस्तुमात्रातील मुलतत्त्िे फक्त विवशष्ट रचनेमुळें सजीि झाल्याचे प्रत्यंतर 

येते. तरी त्यांत आत्मा नसतो. कारण आत्मा त्या रचनात्मक व्यिस्थेने तयार होत नाही तो 

स्ितंत्रपणे असतो. ह ेविश्र्ि शक्तीरुप आह,े त्यातूनच सगळे जग घडत असते. त्यात जडणं, घडणं, 

मोडणं अशा दक्रया होत असतात. एकदा घडलेल ेसजीि रसायन वबघडणार आह े(त्याचा मृत्य ू

होणार आह)े ि पुन्हा त्यातून िेगळे सजीि उत्पन्न होणार आसतात. त्यालाच आपण जन्म मृत्य ू

असें बोलतो. ह ेतू लिात घ.े शक्तीची ही वलला न समजणारे त्याला चमत्कार समजतात.  

मृत्यूपेिा त्या मागील कारण समजण ेजास्त महत्िाचे असते. जर चांगल्या कारणासाठी 

मृत्यू घडला तर ते चांगले समजल ेजाते. कौरि िाईट प्रिृत्ती धरून आहते, त्या िाईट प्रिृत्तीचा 

नाश करण्यासाठी जेव्हां मृत्यू होतात तेव्हां ते वहतकारक समजले जाते. अवनष्ट प्रिृत्ती नष्ट 

करण्यासाठी जर एकाद्याचा मृत्यू होणे योग्य असेल तर ते घडिण्यात िवत्रयांने पुढाकार घेण े

श्रेयस्कर असते. त्याला अयोग्य समजून ते न करणे श्रेयस्कर नसते. तस ेकेले तर तू तुझे िवत्रय 

कतवव्य केल ेनाहीस असें समजल ेजाईल, तुला दोष लागेल.  

चमत्काराला खरे मानून रहातात ते दैििादी होतात. त्यांचा पुरुषाथव संपला असें होईल. 

शोध बदु्धीने वनसगावला समजण्यास सरुूिात केली ि ते समजू लागलास तर तो चमत्कार न रहाता 

ते एक िैज्ञावनक सत्य म्हणून समजले जाईल.  

जे कायव वनिडले ते वनश्र्चयांने करत रहािे ज्यांना वनश्र्चय करता येत नाही ते खरे सत्य 

शोधत नाहीत ि अज्ञानात रमून दैििादी बनतात. असे लोक पुरूषाथव घालिून बसतात.  

अरे पाथाव, तू हत्त्येचा बाऊ करत आहसे. माणसाची हत्त्या आवण पशुची हत्त्या ह्ात फरक 

काय? पाप हत्त्ये मुळे होत नाही, त्या पाठील उद्दशेाने होते. त्याचा तू विचार करत नाहीस. सखु, 

दःुख, लाभ, हावन, जय, पराजय ह े मद, मत्सर ह्ा दोषांमुळें होत असतात. म्हणून ह े दोष 

पापकारक असतात.               



माणसाचा अवधकार कमव करण्यापुरता असतो. त्या कायावचे फल त्याला वमळणे अथिा न 

वमळणे ह े त्या माणसाच्या अवधकारात नसते. परंतु, अरे पाथाव, जर त्यांने ते कायव वबनचूक ि 

विधात्याला अपूवन केले तर त्याला फळ वमळण्याची शक्यता असते.   

ह ेधनंजया, कमवफलाची आसक्ती सोडून आवण यशापयशाविषयी समबुवद्ध ठेिून योगयुक्त 

(वशस्तबद्ध) होऊन तू तुझे काम करत जा, अशा काम करण्याच्या बुद्धीला "योग", म्हणतात.    

अस ेजरी असल ेतरी जेव्हां तू समाजात इतर व्यक्ती बरोबर व्यिहार करतोस तेव्हां तुला 

अशी वनरामय समबुवद्ध हावनकारक होऊ शकते. तशा पररवस्थतीत तू जशास तस ेह्ा न्यायाने 

िागून स्िसंरिण केले पावहजेस. परंतु ह्ा रठकाणी तशी पररवस्थती नसल्यामुळें समबुवद्धचा 

विचार केला पावहजेस. म्हणजे समबुवद्धने िागाियाचे कीं स्िसंरिण बवुद्धने ते पररवस्थतीिर 

अिलंबून असते.  

जेव्हां तुझी बुवद्ध मोहरुपी गढूळ आिरणातून बाहरे पडले तेव्हां तुला ऐकाियाच्या ि 

ऐकलेल्या गोष्टींचा कंटाळा येईल. िेदातील (कमवकांडातून वमळणायाव) कमवफलांच्या भ्रामक 

(खोट्या) कथा ऐकून तुझी बुवद्ध चंचल झाललेी जेव्हां वस्थर होऊन समाधी िृत्तीत राहील तेव्हां 

तुला खरा बुवद्धयोग प्राप्त झाला असें समज.  

अजुवन विचारतो, "अरे केशिा, समावधस्थ वस्थती मध्ये असलेला वस्थतप्रज्ञ कोणाला 

समजािे? त्याची लिणे कोणती? कमवकांड (यज्ञ, उपास तापास, व्रतिैकल्य,े पुजा इत्यादद धार्मवक 

कायव) करून देितांना प्रसन्न करून त्याद्वारा आपले पाप धुतल ेजाईल आवण आपल ेभाग्य सधुारेल 

असें समजणारे मूखव लोक कधीच त्या अिस्थेत जाऊ शकत नाहीत. ह ेखरे आह ेकां"? 

भगिान श्रीकृष्ण सांगतो, "अरे अजुवना, मनुष्य जेव्हां सिव िासना टाकून ि आपल्या ठायीच 

संतुष्ट होऊन रहातो त्याला वस्थतप्रज्ञ असें म्हणतात. ज्याचे मन दःुखात विषण्ण होत नाही आवण 

सुखामुळें आनंदी होत नाही, वप्रती, भय, क्रोध ज्याला होत नाहीत त्याला वस्थतप्रज्ञ (कोणत्याही 

कारणाने बुवद्ध विचवलत न होणे) समजले जाते. जो सिव गोष्टींबाबत अनासक्त असतो, बरे िाईट 

प्रसंग प्राप्त झाल ेम्हणून अस्िस्थ ककंिा खूष होत नाही, त्याची बुवद्ध वस्थर झाली असें समजल े

जाते. असा माणसू कमी बोलतो म्हणून त्याला मुनी (मुनी हा शब्द बयावच िेळा वस्थतप्रज्ञ ह्ा 

अथी योजला जातो), असेसदु्धा बोलतात.     

जो वनराहारी (उपाशी) आह ेत्याच्या भूके वशिाय इतर िासना नष्ट झालेल्या असतात. 

परंतु, त्याला खाणे वमळाले कीं, त्याच्या सुप्त झालले्या िासना पुन्हा सक्रीय होत असतात. म्हणून 



विनाकारण उपिास करत रहाण्याने कांहीं साध्य होत नाही. ब्रह्मानंदाचा अनुभि आल्यािर 

त्याच्या सगळ्या आिडी वनिडी संपुष्टात येतात. कारण तो आत्मा त्याला वचकटून असलले्या 

ललंगदेहाच्या बहकाव्यात येत नाही. तसे झाल े म्हणजे समजाियाचे कीं त्याची योगसाधना 

कामयाब होत आह.े ह्ा चाचण्या साधकांनी स्िताच्या स्ितः र्घयाियाच्या असतात. 

अरे धनंजया, आता तुला सांगतो माणसाला इच्छा कशी प्राप्त होते. विषयाचा प्रथम 

पररचय होतो. त्यानंतर जर त्याबद्दल कुतूहल उत्पन्न झाले तर ती दसुरी अिस्था असत.े त्यानंतर 

जर त्याचा िारंिार विचार करत रावहले कीं, त्याची गोडी उत्पन्न होते. त्या अिस्थेत तो जर 

रमला तर त्याची इच्छा वनमावण होते. म्हणजे कुतूहल, गोडी आवण इच्छा अशा तीन पाययावनी 

माणसात इच्छा वनमावण होत असते. जर कुतूहल ह्ा अिस्थेतच त्याचा त्याग केला (संशय, 

वतरस्कार, अनास्था, औदावसन्य अशा धोरणांने ते शक्य असते.) तर इच्छा होत नाही. इच्छांचा 

त्याग करण्याची ही पद्धत असते. अशाररतीने वनमावण झाललेी इच्छा पूणव करण्यासाठी तो प्रयत्न 

करत असतो. ती पूणव झाली तर आणखीन निीन इच्छा वनमावण होते अशाप्रकारे ह ेइच्छांचे वनमावण 

होणे ि पूणव होणे चालू रहाते ि त्यात तो मनुष्य पुरता अडकत जातो. इच्छा पूणव झाली नाही तर 

बलिान माणूस क्रोधी होतो ि तो दसुरा दोष माणसाची अध्यावत्मक उजाव खचव करू लागतो. जर 

कमजोर असले तर त्याला दःुख होते ि त्यामुळेसुद्धा त्याची अध्यावत्मक उजाव खचव होत जाते. 

अशाररतीने तो माणूस म्हणजे त्यातील आत्मा त्या इच्छांच्या मावलकेत अडकत जातो. त्यामुळें 

त्याचा वििेक सुटतो. तो त्याची सारासार बुवद्ध हरिून बसतो. अशाररतीने त्याचा अध्यावत्मक 

हावस होऊ लागतो. माणसाचे जन्म त्याची अध्यावत्मक उजाव िाढिण्यासाठी असतात परंतु, विविध 

इच्छांत आत्म्या गंुतत गेला तर ती कमी होते. म्हणून माणसाच्या आत्म्याने शरीराच्या इच्छांत 

गंुतणे श्रेयस्कर नसते.    

वप्रतीद्वषेरहीत ि पूणवपणे स्िाधीन अशा इंदद्रयांनी (जीिानी) विषयात िािरणायाव 

स्िाधीन अंतःकरणाच्या मनुष्याला (योग्याला) समाधान प्राप्त होते ते होताच त्याच्या सगळ्या 

दःुखांचा नाश होतो. कारण त्याला कांहीं नको असते, ते नाही वमळाले म्हणून त्याला दःुख, क्रोध 

होत नाही. तो स्थीर बुवद्धने त्याचे जीिन जगत असतो.     

योगरहीत मनुष्याला वनवश्र्चत स्थीर बुवद्ध नसते, त्याचे विचार दोलायमान अिस्थेत 

असतात. ह ेकरू कां ते करू असें तो सतत करत असतो. त्यामुळे तो सभं्रमािस्थेत रहातो. त्यामुळें 

तो कायम अशांत असतो पररणाम स्िरुप अशा माणसाला विविध व्याधी लागू शकतात. त्याचे 



मानवसक, बौद्धीक ि शारररीक असें वतनही स्िास्थ वबघडलेल ेअसते. पाथाव असा मनुष्य कसा 

सुखी होणार? 

त्याचा ललंगदेह त्याला त्याच्या गतजन्माच्या इच्छांची आठिण करून देत त्यांत गंुतित 

ठेितो. त्यांपासून दरू रहाणे हांच खरा मागव आह.े ज्याला ते जमल ेत्याला संयमी असे म्हणतात.  

कमावचे चार प्रकार आहते. योगिेम, छंदिेम, पापिेम आवण पुण्यिसे असें ते आहते. 

त्यानुसार त्यांची फल प्राप्ती होत असते. योगिेम म्हणजे शररराच्या वनजी गरजा पुरिण.े त्यात 

खाणे वपणे, विश्रांती, विरंगुळा, सखुोपभोग असे येतात. त्यातील जे शरीराच्या वनजी गरजेपेिा 

जास्त असतात ते पापिेमात येतात. जे चांगले कायव होते ते पुण्यिमेात येते. विरंगुळा ि 

सुखोपभोग ह ेछंदिेमात येतात. ते सगळे शरीराच्या गरजेनुसार असतात. त्यांत आत्म्याने लि 

घालाियाचे नसते. ते सगळे ललंगदेहाच्या प्ररेणेने होत असते.   

मनुष्याला िास्तिापेिा खोट्या गोष्टींचे विशेष आकषवण असते ि त्यात तो रमतो 

पररणामतः तो वनसगावपेिा इतर कृवत्रम गोष्टीत अडकत जातो. चुका करू लागतो, जर त्याने 

वनसगावला समजण्याचा प्रयत्न केला तर तो वििेकी होतो, काल्पवनक गोष्टीत रमणारे किी होतात.  

योगयुक्त होऊन सिव इंदद्रयांिर संयमन करून त्यात आत्म्याने औदावसन्य बाळगून ज्याने 

त्याच मन वस्थर केल े आह े अशा माणसाला सामान्य िासना त्रास देऊ शकत नाहीत. सिव 

िासनांबद्दल औदावसन्य बाळगून तो त्या िासनांच्या व्यसनात जाण्यापासून स्ितःला संरवित 

करत असतो. ज्याला त्या िासनांचे व्यसन लागते ते त्याच्या आत्म्याला बाधत असते म्हणून 

कोणत्याही िासनांचे व्यसनात रुपांतर होणार नाही ह्ाची दिता योगी बाळगत असतो. 

िासनांचे व्यसन जीिाला लागत नाही तर आत्म्याला लागते म्हणून त्यािर ध्यान द्याियाचे असते.  

िेदांतील कमवकांड आवण उपास तापास व्रतिैकल्ये ही माणसाला त्याच्या खयाव योग 

साधनेपासून दरू करतात म्हणून त्यात तू पाथाव अडकून घेऊ नकोस. (सनातन धमावतील हा 

भ्रष्टाचार समजािा असें भगिान सांगत आहते)    

देह धारण करणायाव सिव जीिात्म्यांना त्या देहामुळें प्राप्त होणारे विकार ज्यात भूक, तहान, 

विषय, छंद आपोआपच वचकटत असतात. त्यामुळें स्िाभाविकपण ेतो त्या प्रकारच्या िासनांच्या 

आहारी जात असतो. म्हणून ह ेलिात घेऊन जो सािध होत्साता, देहाचे विकार योग्य मयावदेत 

ठेिून राहतो तो वसद्धयोगी समजला जातो.   



जरी जीि आवण आत्मा िेगळे असले तरी सामान्य माणसासाठी ते एकच िाटतात. 

योग्यासाठी त्यातील भदे महत्िाचा असतो. त्याच प्रमाणे ललंगदेह आवण आत्मा ह्ांचे संबंध 

समजणे योग्याला आिश्यक असते.   

खोट्या कल्पनाना त्या खयाव आहते अस े दाखितात किी, त्यािर विश्र्िास ठेिणारे 

वनसगवरुपी परमेश्र्िरापासून दरू जातात. ते कायम अज्ञानी रहातात. त्यांची खरे खोटे ह्ातील 

फरक समजण्याची िमता नष्ट झाललेी असते.   

काल्पवनक गोष्टी मध्य े रमणायाव विचारांना भािवनक विचार समजतात ि तकव  शुद्ध 

विचारांना वििेक म्हणतात. ज्ञानी वििेकात रमतात ि सामान्य माणसे भािवनक  विचारात 

रमतात. भािवनक विचार मनाचे असतात ि वििेक बुवद्धचा असतो. माणसाची विविध स्िरुपाची 

असमथवता त्याला खोट्या कल्पनांत रमण्यास भाग पाडते. खयाव कल्पनानुसार जो काम करतो तो 

समथव ठरतो. खयाव कल्पनानुसार काम करणारा खोट्याचा आनंद घेऊ शकतो कारण तो ते खोटे 

आह ेह ेसमजून त्याकड ेपहात असतो. 

वनसगावचे बारीक सारीक वनयम ओळखून जो माणूस त्याची कामं करतो तो यशस्िी होतो. 

कारण त्याची बुवद्ध जागृत असते. असा माणसू सदा सुखी राहू शकतो.         

  

भगित गीता पिव भाग बाविसािा संपला.  

  



भगित गीता पिव  

भाग तवेिसािा 

कमवयोग – अध्याय वतसरा 

अजुवन श्रीकृष्णाला विचारतो, "ह े कृष्णा, जर तुला कमावपिेा साम्यबुद्धी (कमवफलतील 

फायदा ि तोटा समान मानण्याची वचत्तिृत्ती) श्रेष्ठ िाटते तर मग ह ेसहंार करण्याचे घोर कमव 

करण्यासाठी तू मला कां सांगत आहसे"? संददग्ध अशा तुझ्या बोलण्यामुळे तू माझा बुवद्धभेद करून 

मला मोहात कां टाकतोस"? म्हणून ज्याने माझ ेभल ेहोईल असा एकच मागव वनवश्र्चत करून सांग. 

भगिान त्यािर सांगतात, ह ेभोळ्याभाबडया अजुवना, ह्ा जगात ज्ञानयोग (सांख्य) मागव 

आवण कमवयोग मागव असें दोन आहते. आता पुन्हा ते सगळे मी तुला सांगतो. ते नीट समजून घ.े  

कमावचा आरंभ न केल्याने पुरूषाला नैष्कम्यव प्राप्त होत नाही. म्हणजे त्याने काम केल े

नाही असें होत नाही. ककंिा कमावचा त्याग केल्याने त्याला वसद्धी वमळत नाही. कारण, जन्मललेा 

कोणीही असो, त्याला कमव केल्यािाचून रहाता यते नाही. प्रकृतीच्या गुणांनी सिव जीि, चराचर, 

परतंत्र असल्यमुळें ते गुण त्याच्या कडून त्या प्रकारचे कायव करून घेतातच.   

जो मूखव असें समजतो कीं, इंदद्रयदमनाने तो त्या कमावतून मोकळा होईल, तो तसे करीत 

असल्यास त्याला योगी न म्हणता ढोंगी म्हणािे लागेल.  

मनुष्य प्राणी वनसगावचा एक अविभाज्य भाग असल्यामुळें वनसगावच्या कायवक्रमात त्याला 

सहभागी होण्यावशिाय गत्यंतर नसते. म्हणून माणसाने त्या कमावच्या योग्य पद्धतीनुसार न 

कंटाळता ते विहीत कमव करीत रहाियाचे असते. ह्ालाच कतवव्य धमव असें समजतात. आपली 

कतववे्य कोणती ती नीट ओळखून त्याप्रमाणे वबनचूक आपली कतववे्य पार पाडणारा वनसगावच्या 

व्यिहारात मान्यता प्राप्त होतो. जो तस ेकरत नाही, त्याला वनसगव आवण मानि समाज विसरून 

जातो. आपली कतववे्य करतांना चूक होईल म्हणनू ती न करणारा इसम सिांच्या दषृ्टीने तुच्छ 

ठरतो. त्यापेिा अनिधानाने परंतु चुका करत जो आपल ेकतवव्य चुका सधुारत पार पाडतो तो 

समाजात मान्यता पाितो.  

जी कामं माणूस त्याच्या िासनाने प्रेरीत होऊन करतो त्यामुळें तो त्यात अडकून जातो. 

त्याला त्या िासनांचे व्यसन लागण्याची शक्यता असते. असें होत गेल्यास त्यात तो अवधकावधक 



अडकत जाऊन आणखीन निीन िासनांत फसत राहून पुढे नष्ट होतो. कारण त्यामुळें त्या 

माणसाची अध्यावत्मक प्रगती कंुठीत होते. अध्यावत्मक उन्नती करण ेहांच मानि जन्माचा प्रधान 

उद्देश असल्यामुळे तस ेहोणे, त्याच्यासाठी हावनकारक असते. वनसगावने नेमून ददलेल ेकायव आवण 

स्िताच्या िासनांत अडकल्यामुळें केले जाणारे कायव ह्ातील फरक बरोबर ओळखून जो त्याचे 

कायव करतो तो त्याच्या िासनािेगामुळें होणायाव कायाविर यथािकाश विजय वमळितो ि त्या 

िासनांना आिरू शकतो. शरीराच्या गरजेनुसार िासना ह्ा योगिेमाच्या समजल्या जातात. 

त्याहून जास्त करण्याची इच्छा होत (जी आत्म्याच्या दोषामुळे होत असते) असल्यास ते पाप 

कारक समजून त्याचा त्याग करणे ह्ालाच िासनांिरील विजय असें समजतात. आपल्या िासना 

योगिेमाच्या मयावदेत रहातील ह्ाची दिता बाळगणे ह्ालाच प्रापंवचकाची अध्यात्म साधना 

म्हणतात.  

वनसगावने नेमून ददललेे कायव वबनचूक करण्याचा ध्यास धरण्याने वनसगवरुपी परमेश्र्िर त्या 

व्यक्तीला सहाय्यभूत होत असतो. प्रत्येक व्यक्तीचा वनसगव त्याच्या भोितीच्या पयाविरणात 

असतो. त्याला समजून कतवव्य करीत रावहल्यास त्या वनसगावकडून योग्य प्रवतसाद वमळू लागतो. 

पुष्कळ िेळा वनसगव आपल्याला फळं देणार असतो परंतु, आपण आपले कतवव्य वबनचूक न 

केल्यामुळे त्या फळाचा भोग आपल्याला वमळत नाही. ह्ाकरतां केिळ कतवव्य करतो ह्ािर 

समाधान न मानता, ते वबनचूक करतो कीं नाही ते पहाणे अगत्याचे असते. तशी दिता 

बाळगणारा त्याच्या कामात यशस्िी होतो. आपल ेविहीत (ठरललेे) कायव न कंटाळता करणे, ही 

एक  जीिन पद्धती म्हणून मनुष्य ती वबनातक्रार स्िीकारेल तर तो हमखास त्याच्या कामात 

विजयी होतो. उदाहरणाथव, सूयव उगिणे ि मािळणे वनत्य वनयमांने वबनचूकपणे होत असते. 

अशाररतीने वनसगवरुपी परमेश्र्िर वनत्य कायवरत असतो. तशी वनत्य कायवरत असलेली माणसें 

वनसगावला आिडतात. वनसगावच्या कामात अज्ञानाने, आळसांने, बेजबाबदारपणामुळें, विकृत 

मनोिृत्तीमुळे अशा कोणत्याही कारणाने विरोध करतात ते यथािकाश नष्ट होतात. माणूस ज्ञानी 

असो अगर अज्ञानी असो, त्यांना वनसगावचे वनयम सारखेच बंधनकारक असतात. उदाहरणाथव, जर 

खाटीक जो समबुद्धीने प्राणी मारण्याचे कायव करत आह ेते त्यांने थांबिल,े अज्ञानाच्या आहारी 

जाऊन कीं, प्राणी मारणे पाप आह,े तर मांस खाणारे लोक ते प्राणी दषु्टबुद्धीने मारतील ि समाजात 

पाप िाढेल. समाजाची अध्यावत्मकता त्या समाजातील सगळ्या सदस्यांना उपयोगाची असते ती 

हावस पािेल. म्हणजे ते वनसगावच्या विरोधात जाईल. म्हणून खाटकाने त्याचे कायव जे समाजाने 

त्याला ददले आह ेते योग्य पद्धतीने करण्यातच समाजाचे ि त्याचे वहत असते. दसुरे उदाहरण, 

वशपायाचे घेता येईल, वशपाई गुन्हगेाराला त्याच्या गुन्ह्ासाठी योग्य वशिा करण्या ऐिजी जर 



तो वशपाई तुझ्या खोट्या तत्त्िज्ञानाच्या आहारी जाऊन ते न करता गुन्हगेाराला सोडून देऊ 

लागला तर समाजात अनथव माजेल. अरे धनुधवरा, ह ेयुद्ध सुद्धा अशाच कोणा गुन्हगेांराना (कौरि) 

शासन करण्यासाठीच आरंभलेल ेआह.े कतवव्य दकतीही कठोर असले तरी ते योग्य मयावदेत राहून 

पूणव करािेच लागते. तरच परमशे्र्िर रुपी वनसगावची ती सेिा ठरते.  

अरे पाथाव, मला स्िताला ह्ा त्रलैोक्यात कांहींच करण्यासारख ेउरलले ेनाही. कारण, 

मला वमळिाियाचे अथिा वमळालेल ेनाही असें कांहींच नाही. तरीसुद्धा मी कमव करतच आह.े मी 

जर कमव सोडल ेतर माझी भक्ती करणारेसुद्धा तसे िागतील ि अनथव होईल. म्हणून, कमावसक्त 

लोक जसे कमव करत असतात तसेंच ज्ञानी लोकांनीसुद्धा त्यांची विहीत कमे विनासक्ती करत 

रहाियाचे असते. त्यालाच कमवयोग असें म्हणतात. ते करतांना ज्ञानी लोकांनी काळजी र्घयाियाची 

असते कीं, कमावसक्त असलले्या अज्ञानी लोकांना चुकीचा संदेश जाणार नाही, ज्यामुळें त्यांचा 

बुद्धीभेद होईल. त्यासाठी ते त्यांची कमं योग्याला शोभतील अशाप्रकारे समबदु्धी राखून 

कराियाची असतात.      

िस्तुतः सगळी कामं माणसात असलेल्या प्रकृतीच्या सत्त्ि - रज - तमो गुणांकडूनच केली 

जात असतात. पण अहपंणाने ज्याच्या अंतःकरणाला मोह पडलेला असतो तो मूखव इसम आपणच 

सगळे करत आहोत असें समजत रहातो. आपल ेकतवव्य करत असतांना ह ेवनसगावचेच कायव आह े

अशी भािना ठेिून आपण ती केली पावहजेत. वनसगावची प्रतारणा करणारा नष्ट होतो कारण वनसगव 

सिवश्रषे्ठ असतो. मनुष्य त्याचा एक भाग आह े त्याचा मालक नाही ह े ध्यानात ठेिून माणसाने 

त्याची कामं केली पावहजेत. वनसगावचे कतवव्य करतांना जर मनुष्य त्यात स्िताची िासनापूती 

करण्याची अपेिा धरून ती कामं करू लागला तर ते कायव दवुषत होते. ते पाप ठरू शकते. अस े

झाल्यास त्या माणसाचा अधःपात होतो. वनसगवरुपी परमशे्र्िर त्याला माफ करत नाही. वनसगावचा 

कायवक्रम आवण माणसाचा जीिनक्रम काळ, ह्ात फारकत असल्यामुळे अनेक गोष्टी आपल्याला 

मनाप्रमाणे घडत नाहीत त्या कारणांने, मनुष्य कु्रद्ध होतो ककंिा दःुखी होतो. तसे न होता जर 

माणूस त्याचा ि वनसगावचा कसा मेळ जमिता येईल ते पहातो तो सुज्ञ समजला जातो कारण 

वनसगाविर रागािणे ह ेमूखवपणाचे असते. क्रोधात अथिा दःुखात अडकलेला तो अज्ञानी इसम 

तमोगुणात जातो ि आणखीन मोठ्या चुका करू लागतो. क्रोध एक महत्िाचा दोष आह े जो 

माणसाचे जीिन बरबाद करू शकतो. तमोगुणी माणसं वनसगावला देि समजून त्याची गुणगान 

करू लागतात. त्या कामात समाजातील धूतव पुरोवहतिगव मोठी मदत करून स्िताचे पोट भरत 

असतात. कमवकांड उदयास येते ज्यात कांहींच तथ्य नसते ह ेमी तुला आधीच सांवगतले आह.े  



वनसगव केिळ त्याच्या वनयमानुसारच काम करणारा असतो, त्याची स्तुती करणे िगैरे 

गोष्टी म्हणजे एक प्रकारचा अध्यावत्मक भ्रष्टाचारच असतो. समाजातील रजो ि तमोगुणी लोक 

त्या कमवकांड रुपी भ्रष्टाचारात पुरते डुबललेे असतात. त्यामुळें त्यांची कतवव्यवनष्ठा नष्ट होते ते 

दैििादी होतात. अरे अजुवना, हा कमवकांडाचा भ्रष्टाचार फार प्राचीन काळापासून चालू आह.े 

कारण रजोगुणी ि तमोगुणी माणस ेतेव्हां सदु्धा होतीच. अशा कमवकांडात डुबलेल ेलोक अयशस्िी 

होतात. ते त्या खोट्या देिाला दोष देत रहातात. त्याचा फायदा फक्त परुोवहत िगावला होतो ि 

म्हणून ते पुजारी लोक समाजात कमवकांड िाढेल असे पहातात.  

ह्ा जगाचे आपले ज्ञान आपल्या पंचेंदद्रयांच्या कुितीनुसार मयावददत असते. परंतु, 

बुद्धीची झेप, प्रवतभा िापरून ह्ा मयावदा ओलांडू शकते. मनाची कल्पकता माणसात भािवनकता 

िाढिते तर बदु्धीची कल्पकता तकाविर असल्यामळुें  त्याच्या मदतीने माणसू अशा कांहीं गोष्टींचे 

आकलन करू शकतो ज्या केिळ इंदद्रयांना समजण्या सारख्या नसतात. त्यातूनच विज्ञान गवणत 

असे विषय माणसांने विकवसत केले आहते.  

मनाचे भािवनक वनणवय हमखास चुकीचे ठरतात परंतु, तकाविर आधारीत बुद्धीने घेतलेल े

वनणवय बरोबर ठरतात. म्हणून वनसगावला समजण्यासाठी माणसाने बदु्धीचा उपयोग करण्यास 

सुरूिात केली. आपले वनणवय दकती भािवनक आहते ि दकती ताकीक आहते ते तपासून त्यािरून 

आपले वनणवय यश देणार कां अपयश ते ठरिता येते. रजोगुणी ि तमोगुणी माणस ेभािवनक 

विचारात जास्त रमतात म्हणून प्रायः अयशस्िी ठरतात.   

ह ेमहाबाहो, जीिात्म्याच्या धारण केलले्या शरीराचे कांहीं गुण असतात ि तसेंच कांहीं 

कमे असतात. ती त्यांच्या स्िभािानुसार कायवरत असतात. त्यामध्ये जीिात्म्याने स्िताला 

गुरफाटून र्घयाियाचे नसते. जसें भूक लागणे, तहान लागणे, लैंवगक भकू ह्ा योगिेमाच्या मयावदेत 

त्यांने ठेिाियाच्या असतात. इतर बरीच कामें आहते जी शरीराला त्यांच्या संरिणासाठी ि 

संिधवनासाठी आिश्यक असतात त्यात जीिात्मा जास्त गंुतून जाणे श्रेयस्कर नसते. शरीराच्या 

त्या वनत्य गरजा जीिाला पूणव करण्यात आत्म्याने त्याची अध्यावत्मक उजाव देऊन मदत कराियाची 

असते त्या करता जीि आवण आत्मा एकत्र येतात त्या करता त्यांचा उल्लखे जीिात्मा असा करािा 

लागतो. ह ेहोत असतांना अज्ञानी सामान्य माणसांचे आत्मे त्यांत गंुततात, ते होणार नाही ह्ाची 

दिता योगी बाळगत असतो. शरीराच्या जीिाची सचेतना आत्म्याच्या अध्यावत्मक उजेतून 

वमळत असते. जोिर तो आत्मा त्या शरीरात आह ेतोिर ते शरीर ि म्हणून त्यातील जीि सचेतन 

असतो.  



इंदद्रय आवण त्यांचे शब्दस्पशावदद विषय यांच्या तील वप्रतीद्वषेांच्या ताब्यात आपण जाऊ 

नये कारण, ते मनुष्याचे िाटमारे शत्रू (त्याच्या अध्यावत्मक हावसास कारणीभूत) असतात.  

सुखाने आचरता येणायाव परधमावपेिा गुणाने उणा िाटणारा स्िधमव पाळािा असें कृष्ण 

सांगतो. येथे धमव शब्द िणव ह्ा अथी योजललेा आह ेह ेसमजून र्घयािे. म्हणजे िवत्रयांने िवत्रयच 

रहािे, ब्राह्मणांने ब्राह्मणच पहािे िगैरे. अजुवन त्याचा िवत्रय धमव (िणव) सोडण्याच्या गोष्टी करत 

होता त्या संदभावत ते विधान भगिंताने केलले ेआह.े प्रत्येक िणावचा कमवयोग कोणता ते परंपरेने 

ठरिले आह ेतोंच कमवयोग करािा असें भगिंत सांगत आहते. अरे पाथाव, अशाररतीने जे आपल े

कमवयोग त्यात न गंुतता समबुद्धीने करत असतात ते शेिटी माझ्यात येऊन वमळतात. परंतु, जे 

त्यात गंुततात ते त्यात अडकललेे असल्यामुळें अस्िस्थ मनाने प्रसंगी दःुखी होतात.                      

अजुवन विचारतो, "ह ेकृष्णा, तर मग हा मनुष्य स्िताची इच्छा नसतांना जणू बळजबरी 

केली आह ेअशा प्रकारे कोणाच्या प्रेरणेने पापाचरण करतो"? 

कृष्ण सांगतो, मघा सांवगतलेल्या रजोगुणा ि तमोगुणांपासून उत्पन्न झाललेा महाखादाड 

अत्यंत पापकारक असा काम (िासना विकार) आवण क्रोध, त्यालाच तू ह्ा जगातील तुझा िैरी 

समज. तो िासनामय काम (तीव्र इच्छा) माणसाचा योग्य अयोग्य सांगणारा वििेक झाकून 

टाकतो. त्या कधीही तृप्त न होणायाव िासना एकाद्या भडाग्नी सारख्या माणसाचे शोषण करत 

रहातात. आपली इंदद्रये, मन आवण भ्रष्ट बदु्धी ह्ा कामाची िस्तीस्थाने आहते. तो काम गत 

जन्माच्या अतृप्त िसनांचा आधार घेऊन ह्ा जन्माच्या शरीरातील इंदद्रये, मन आवण बुवद्ध 

वबघडित असतात. एकाप्रकारे माणूस त्याच्या गत जन्माकडून तो रोग घेत असतो. त्यासाठी 

माणसाचा आत्म्याला वचकटललेा ललंगदेह काम करत असतो.      

ते होऊ नये म्हणून माणसाला त्याची इंदद्रय, मन आवण बुद्धी ह्ांचे संयमन 

औदावसन्याच्या धोरणाने कराियाचे असते. जर ते जमल ेतर त्या कामरुपी िैयावचा नाश तू करू 

शकतोस.  

भगित गीता पिव भाग तेविसािा संपला. 

  



भगित गीता पिव  

भाग चोविसािा 

कमवब्रह्मापवण योग – अध्याय चौथा  

श्री भगिान म्हणाल,े "हा अविनाशी ि कधीही िीण न होणारा योग मी प्रथम सूयावला 

सांवगतला होता सूयावने तो मनूला सांवगतला ि मनुने तो इक्ष्िाकूला सांवगतला ह्ा प्रमाणे परंपरेने 

आलेला हा योग राजषी जाणत आसतं. परंतु, कालांतराने हा योग लुप्त झाला. तो हा पुरातन 

कमवयोग मी तुला वमत्र म्हणून आता पुन्हा सांगत आह"े. 

अजुवन विचारतो, "ह ेकृष्णा, तुझा जन्म अवलकडला ि सूयावचा जन्म प्राचीन काळाचा, 

असें असतांना तू त्याला हा योग सांवगतला ह ेमी कसे मानािे"? 

श्रीकृष्ण सांगतो, ह ेशत्रूतापना अजुवना, माझ ेि तुझे आजिर अनेक जन्म झाले आहते. ते 

मी सिव परमशे्र्िर रुपाने जाणतो परंतु, अज्ञानात अडकल्यामुळें तू ते मात्र जाणत नाहीस.  

प्रत्येक व्यक्ती आत्मरुप आह ेम्हणजे विश्र्िाचा आत्मा ि आपला आत्मा ह ेएकच आहते. 

म्हणजे, प्रत्येक जण मुलतः वनसगवरुपी परमेश्र्िराचे स्थान आहोत.  

मी जन्मरहीत ि ज्याच्या स्िरुपात फरक होत नाही असा असूनही ि सिव प्रावणमात्रांचा 

कताव असूनही, प्रकृतीच्या ठायी अवधष्ठीत होऊन आपल्या मायेने पुनः पुन्हा जन्म घेत असतो. मला 

जन्म घेण्याचे कारण ह ेअजुवना असे असते कीं, जेव्हां समाजातून वशस्त ि वििेक (अनेक विचारांतून 

वहतकारक तेिढे वनिडण्याची दक्रया) नाहीसा होतो ि त्यामुळें अनथव पसरतो तेव्हां ते 

सुधारण्यासाठी मला पुन्हा पुनः जन्म िेळोिेळी र्घयािे लागतात. बेवशस्ती आवण अवििेक ह्ांमुळे 

सज्जन लोकांचे हाल होतात ि एकंदर पररवस्थती दजुवनांच्या हातात जाते अशािेळी मी अितार 

घेऊन पुन्हा वशस्त आवण वििेक प्रस्थावपत करतो दजुवनांचा नाश करून.  

जी व्यक्ती स्ितामधील परमेश्र्िराला जाणते ती व्यक्ती इतरांना मागवदशवन करंू शकते 

म्हणून अशा व्यक्तीस आपण परमेश्र्िराचा म्हणजे माझा अितार समजून त्याचे ऐकू लागतात. 

त्याच्या स्िरुपातच मी कायव करून वशस्त ि वििेक पुन्हा त्या समाजात प्रस्थावपत करत असतो. 

अशाकारणांने अरे अजुवना, एकाच िेळी माझ े अनेक अितार तुला ह्ा पृथ्िीिर उपवस्थत 

असल्याचे ददसेल.  



गुण ि कमव ह ेशरीराचे म्हणजे जीिाचे असून त्यात न गंुतून जाता ते आचरािेत ह ेतत्त्ि 

व्यिवस्थतपणे ओळखून जे लोक आसवक्त, क्रोध आवण भय टाकून देऊन माझ्यात वचत्त एकिटून 

जगतात ते मला येऊन वमळतात. म्हणजे त्यांच्यात ि माझ्यात कांहीं फरक रहात नाही. अशा 

माणसाला आयव म्हणजे सुसंस्कृत म्हणतात. परंतु, जो इसम गुण ि कमव शरीराचे आहते ह ेविसरून 

त्यांना स्िताचे (आत्म्याचे) आहते असें समजून त्यांत रमतो तो अनायव म्हणजेंच असुसंस्कृत 

समजला जातो.  

ही गीतेची आयव, अनायव म्हणजे ससुंस्कृत अथिा असुसंस्कृत ह्ांची व्याख्या आह.े  

वनसगावत चांगले िाईट असें सगळे होत असते. त्यातील चांगल ेतेव्हढे ते आयव (सुसंस्कृत) 

िाढित असतात आवण िाईट तेव्हढे अनायव (अससुंस्कृत) माणस ेिाढित असतात. त्याचा दसुरा 

अथव असा कीं, परमेश्र्िराकडे चांगले मावगतले तर चांगले वमळते ि िाईट मावगतले तर िाईटसुद्धा 

वमळते. म्हणून वनसगव नेहमी चांगलेच करील असे समजण ेअशा भ्रमात अज्ञानी माणसे रहातात. 

ह ेसांगण्याचे कारण, अजुवना, वनसगावला चांगले िाईट असें कांही नसते. कारण वनसगव पाप अथिा 

पुण्य करत नसतो. वजिात्म्याला मात्र ते लागू असतात. म्हणून सािध राहून मनुष्य आपली काम ं

करील तर ते त्याच्यासाठी वहतकारक ठरते. वहताचा संबंध मोि प्राप्तीशी असतो. वनसगावला 

(प्रकृतीला) मोिाचे प्रयोजन नसते. कारण ते एक केिळ माध्यम असते. माणसाला त्याचा 

अध्यावत्मक उद्धार कराियाचा असतो म्हणून त्याला ह्ा गोष्टींचा विचार कराियाचा असतो.           

माणसाला मग तो चांगला असो अगर िाईट असो, शेिटी वनसगावच्या वनयमांनुसारच 

सिव कामं करािी लागत असतात. प्रत्येक मनुष्य त्याच्या त्याच्या प्रिृत्तीनुसार त्याची कामं करत 

असतो. विशेष म्हणजे, हसेुद्धा वनसगव वनयमानुसारच होत असते.  

एकादी व्यक्ती वतच्या प्रिृत्तीनुसार काम करत नसेल तर ती ते काम चांगल्याररतीने करू 

शकत नाही. तरी ते काम तो करत राहीला तर त्याच्या कामात सतत चुका होत असतात. म्हणून 

शक्यतर माणसांने त्याच्या स्िाभाविक आिडीची कामं वनिडाियाची असतात. असें केल्यास 

त्यात तो यशस्िी होतो. 

आपल्या कतृवत्िािर विश्र्िास नसललेे लोक काम करतांना कांहीं देिांची आराधना 

करतात. असें समजून कीं, त्यामुळें त्यांला यश प्राप्त होईल. परंतु, ह ेअजुवना, एक गोष्ट लिात ठेि 

कीं, जोिर काम व्यिवस्थतपणे होत नाही तोिर अशा पुजा करून कांहीं उपयोग नसतो. स्िताच्या 



कायविमतेिर विश्र्िास नसललेे लोक प्रायः देिांददकांच्या (ह ेदेि म्हणजे परमेश्र्िर नाही ह ेध्यानात 

र्घयािे)  पुजेत आपला काळ व्यथव घालित असतात असें ददसते.            

कमवफळाची इच्छा करणारे या देितांची पुजा करतात. ह्ा रठकाणी देिता म्हणजे ब्रह्म 

अथिा परमशे्र्िर असा अथव नसून त्या काम्य शक्ती जस े यि, गंधिव, वपशाच्च, रािस इत्यादद 

ज्यांच्या सहाय्याने विविध वसद्धी प्राप्त करता येतात त्या, असा र्घयाियाचा आह.े त्यासाठी व्रत, 

िैकल्ये, उपास, तापास, जप जाप केल ेजातात, त्यांना कमवकांड असें म्हणतात. परंतु, त्या काम्य 

शक्ती सावत्त्िक माणसासच प्रसन्न होत असतात. रजोगुणी आवण तमोगुणी माणसास त्या प्रसन्न 

होत नाहीत. म्हणून बहुधा ते सगळे कमवकांड व्यथव जात असते. अशा कमवकांडांतून पुरोवहत िगव 

जो मुलतः िैश्य िृत्तीचा असतो  त्याची िाढ झाली. 

कामाच्या वनवमत्ताने, मी म्हणजे वनसगवरुपी परमशे्र्िरानी माणसाचे चार िणव त्यांच्या 

गुणकमावनुसार केलले ेआहते. ते त्या त्या माणसाच्या प्रिृत्तीचे द्योतक असतात. मी त्यांचा कताव 

असूनही अकताव ि अविनाशी आह ेह ेजाण.  

कमवफळाच्या ठायी ज्यांची िासना नाही ि जे केिळ कतवव्य म्हणून कामं करतात ते मला 

येऊन वमळतात ि सुखी होतात. कमवफळांच्या ठायी ज्यांची िासना नाही त्यांना त्या फळांचे बंधन 

नसते.   

गुन्हगेाराला शासन करणारा कोतिाल जर गुन्हगेाराला होणायाव वशिेमळेु ज्या यातना 

तो (गुन्हगेार) भोगतो त्यामुळें आनंदी अथिा दःुखी होत असेल तर तो त्या कामात अडकला आह े

असें होते ि तो त्या कामाच्या चांगल्या अथिा िाईट पररणामांना बद्ध होतो. परंतु, जर तसे होत 

नसेल तर तो बद्ध होत नाही, म्हणजे त्याला ते काम केल्यामुळें पाप ककंिा पुण्य असें कांहींही 

लागत नाही. असा कोतिाल वनर्िवकल्प मनाने ते करतो असे समजल ेजाईल. जस ेवनसगव त्याचे 

काम करत असतो तस ेते समजल ेजाते. त्याच प्रमाणे, खाटीक प्राण्याला मारतांना प्रभावित होत 

असेल तर तो त्या हत्त्येत बद्ध झाला असें समजल ेजाईल. परंतु, जर तो प्रभावित होत नसले तर 

तो बद्ध होत नाही. त्याला त्या प्राण्याच्या हत्त्येचे पाप लागत नाही. एकाद्या यंत्राने ती हत्त्या 

केली असे ते असले. ह ेसाध्य होण्यासाठी त्या माणसाचे वचत्त परमेश्र्िराकड ेअसािे लागते. म्हणजे 

तसल ेकायव तो परमेश्र्िराला अपवण करत असतो. सिव िवत्रय अशा मनवस्थतीत असािे लागतात.   

चांगले काम कोणते ि िाईट कोणते ह ेठरिण ेमोठ्या मोठ्या जाणकारांना सदु्धा अिघड 

असते. म्हणून मी तुला आता जे सांगतो ते नीटपणे ऐक. कमव म्हणजे काय ते प्रथम तू समजून घे. 



कमावचे कांहीं प्रकार आहते ते असें, स्िकमव, अकमव, विकमव, वनष्कमव. स्िकमव म्हणजे स्िताचे 

ठरिलले ेकाम (कतवव्य), ते न करण ेम्हणजे अकमव, त्या विरुद्ध करण ेम्हणजे विकमव आवण कांहीच 

न करणे (आळसात रहाण)े ह ेवनष्कमव असते. ह्ाचा अथव माणसू कोणत्या तरी प्रकारचे कमव करतच 

असतो. कांहीं नाही तर वनष्कमव तरी तो करत असतोच. विश्रांतीसाठी झोपला तर तेसदु्धा स्िकमव 

असते. आळसात बसला तरी ते वनष्कमव असते. म्हणून असे जाणकार सागंतात कीं, स्िकमव करण े

उवचत असते.  कमव करतांना त्यात न बद्ध होता रहाण े(फलेच्छा विरहीत) हा योगाचा प्रकार 

ठरतो. त्या प्रकारे माणूस योगी होऊ शकतो. माणसाचा योगी होण ेही दक्रया त्याच्या अध्यावत्मक 

उद्धाराचे लिण समजल ेजाते. जीिनाचे ममव समजलेला माणूस ते आपसकुपणे करत असतो.              

अरे पाथाव, ह ेविश्र्ि तकव  आवण गवणताने बद्ध आह.े म्हणजे विश्र्िाची रचना ि कायवपद्धती 

बुवद्धने आकलन होण्यासारखी असते. म्हणून ती समजण्यासाठी माणसाला सदैि बुवद्धवनष्ठ व्हािे 

लागते. अशा िेळी जर तो मनाच्या म्हणजे भािवनक ककंिा किी कल्पनात अडकला तर त्याला ह े

विश्र्ि कधीच समजत नाही तो भ्रष्ट होतो ि भरकटत जातो. अशाररतीने जो वनसगावला समजून 

घेतो ि आपली काम ं करत असतो तो खरा सूज्ञ (पंवडत) समजला जातो. अशा माणसाकडून 

मागवदशवन र्घयाियाला हरकत नसते.   

शरीरमात्रे करून जी कामं योगिेमा वप्रत्यथव अथिा इतर योगांसाठी (योगिेम, छंदिेम, 

पापिेम, पुण्यिेम) तो करील तर ती कम ेत्याला बद्ध करत नाहीत. कारण त्या कामात तो (आत्मा) 

गंुतलेला नसतो केिळ जीि म्हणजे शरीर गंुतलले ेअसत.े  

जे चार कमव प्रकार येथ े ददले आहते त्याची विशेष मावहती अशी, योगिेमाने शरीर 

सांभाळण्याचे ि संिधवनाचे ज्यामुळें जीिन जगण ेसुकर होते ती सगळी येतात. योगिेमाची व्याप्ती 

माणसा माणसा प्रमाणे सापेि असते, जस ेकुटंूब प्रमुखाचे शरीर, त्याचे सगळे त्याच्यािर विसंबून 

असलले ेलोक, असते. राजाचे शरीर त्याचे राज्यातील सगळे लोक, त्यांचे योगिेम असते. सामान्य 

माणसासाठी त्याचे वशिण घेणे, उद्योग करण,े धन वमळिणे, जीिन सुखकर करण्यासाठी जे 

कराियाचे ते सगळं कमव येते. व्यापायावच्या योगिमेात त्यािर अिलंबून असणारे सगळे त्याच्या 

कामाशी संबंवधत लोकाचें योगिेम येतात.  

छंदिेमात मनुष्याची करमणूकीची, विरंगुळ्याची जे जीिनासाठी दकमान आिश्यक 

असते ते सगळे येते. ज्यात त्याचे सगळे छंद जे त्याचे व्यसन झाल ेनाहीत ते येतात.  



पूिव जन्माच्या कमावमुळें जे पापकमव त्याच्या मागे लागलले ेअसत ेते ह्ा जन्मात तो करू 

लागतो स्िाभाविकपणे ती येतात. त्याच प्रमाणे गेल्या जन्मातील पुण्यप्रभािाच्या पररणामामुळे 

जे पुण्य कृत्य तो आपसकुपणे करू लागतो ते येतात. ते होण्यामागे त्या आत्म्याला वचकटून 

असललेा ललंगदेह कारणीभूत असतो.  

ज्याचे सगळे व्यिहार फलेच्छा विरहीत असतात आवण आत्मज्ञानाच्या प्रेरणेने असतात, 

तो खरा पंवडत समजला जातो. जीिाच्या गरजेसाठी कमव करणारा आत्मा ते करूनही कांहींच 

करत नसतो. परंतु, जर त्याच्या ललंगदेहाच्या प्रभािाखाली येऊन तो योगिेमांच्या कामात 

ढिळाढिळ करू लागला तर तो आत्मा त्या कायावत बद्ध होतो. म्हणून छंदिेम, पापिेम आवण 

पुण्यिेम ह ेबंधनकारक म्हणून िजव समजल ेजातात.  

आपल्या कामािर समाधानी असलेला, सखुदःुखादद द्वदं्वापासून अवलप्त राहून मत्सर 

रवहत, यशापयशाविषयी समदषृ्टी ठेिणारा सावत्त्िक मनुष्य ती कम ेकरूनही त्यांत अडकत नाही. 

म्हणजे ती कामं त्याचे अध्यावत्मक नुकसान करत नाहीत. अनासक्त, रागद्वषेांपासून मकु्त 

समबुवद्धरुपी ज्ञानाच्या ठायी वचत्त वस्थर झाललेा ि केिळ यज्ञासाठी (ध्येयासाठी) कमव करणारा 

असा जो सावत्त्िक मनुष्य, त्याचे सिव कमव करूनही ती न केल्यासारखीच असतात.  

ज्यांने विश्र्िाच्या वहतासाठीच्या कतवव्यात सहकायव करण्याच्या उद्देशाने सिव कायव केल े

तो कोणत्याही कमावत बद्ध होत नाही ि शेिटी असा सावत्त्िक मनुष्य ब्रह्मपदाला जातो.  

अरे धनंजया, तामसी ितृ्तीने भ्रष्ट असलले ेलोक अशांच प्रकारे िागतांना ददसतात पण 

त्यांच्या त्या अिस्थेला कारण असललेा तमोगुण त्याना ते अध्यावत्मक तेज प्राप्त करून देत नाही. 

फक्त िरकरणी अशा लोकांत साम्य आढळले तरी ते दोघे तत्ितः पूणवपणे दोन विरुद्ध टोकांना 

असतात.  

कोणी कमवयोगी, देितांच्या कमवकांड रुपी (पुजा आचाव इत्यादद) यज्ञाने साधना करतात 

तर कोणी केिळ संयमाने (इंदद्रयदमन) यज्ञ करून साधना करत असतात. आणखीन कांही, ज्ञानाने 

प्रदीप्त झालेल्या आत्मसयंमरुपी अग्नीत इंदद्रयांची ि प्राणाची (जीिाची) सिव कमं हिन करतात, 

म्हणजे इंदद्रय भोगांबद्दल औदावसन्याचे आचरण करतात.  

शरीराच्या गरजा शरीराबरोबर िाढत िाढत अखेरीस वस्थर होतात ि नंतर कमी कमी 

होत जातात जसे िृद्धत्ि प्राप्त होते. ह ेवनसगववनयमानुसार होत असते. ज्यांने योग साधना केली 

नाही अशा सामान्य माणसाच्या बाबत त्याचा जीिात्मा त्या भोगात अडकून रावहल्यामुळें 



शरीराची गरज कमी अथिा संपुष्टात आलेली असतांनासुद्धा त्यात रमण्याचा मूखवपणा करत 

असल्याचे ददसते. त्याचे कारण तो मनुष्य त्या भोगांच्या आधीन झाललेा असतो, त्याला त्या 

भोगाचे व्यसन लागलेल ेअसते असा मनुष्य अध्यावत्मक दषृ्ट्या भ्रष्ट होतो. कोठल्याही शारररीक 

भोगांच्या व्यसनाने मनुष्य अध्यावत्मक दषृ्ट्या भ्रष्ट होतो.   

सामान्य माणसाचा जीि आवण आत्मा सदैि एकत्र अस ेअसतात म्हणून त्या अिस्थलेा 

जीिात्मा अस ेम्हणतात. जसें योग साधनेने ते सटेु होऊन कायव करू लागतात तसे जीि आवण 

आत्मा असा त्यांचा स्ितंत्र उल्लखे होत असतो.      

आत्म्याच्या समोर एका बाजूला शरीराच्या गरजा (जीिाच्या गरजा) असतात ि दसुयाव 

बाजूला मन (ही ललंगदेहाची प्रेरणा) ि बदु्धी (ही आत्म्याची प्रेरणा) असते. शरीराच्या गरजा 

शरीराच्या िृद्ध होण्यामुळें कमी होत असतात. त्याप्रमाणे शहाणा माणसू त्यातून बाहरे पडण्याचे 

ठरितो ि अध्यावत्मक साधनेत लि घालतो. मूखव माणसू मात्र त्यात गंुतून रहाणेच श्रेयस्कर 

समजून त्यात आणखीन आणखीन अडकून स्िताचा अध्यावत्मक हावस अजाणतेपणाने करत असतो 

असे आपण पहातो. ते टाळण्यासाठी मन आवण बुद्धी ह्ांचा सुयोग्य िापर त्यांने कराियाचा 

असतो. ह्ासाठी अध्यात्म साधना करण्याचे संस्कार माणसाच्या तरुणपणापासून असाि े

लागतात. जो तरुणपणापासून ह ेसमजून जीिन जगतो कीं, त्याचा जन्म िासनातं अडकण्यासाठी 

नसनू त्याचा अध्यावत्मक उद्धार करण्यासाठी आह,े त्या लोकांना िृद्धकाळी साधना करणे सोपे 

असते. त्यासाठी तस ेसंस्कार सुरूिातीपासून असािे लागतात. ह्ालाच कमवयोग अस ेम्हणतात. 

ज्यांच्यात ही प्ररेणा लहानपणापासून चांगल्या ससं्काराने वभनली आह ेते अध्यात्म साधना सहज 

करू शकतात. अस ेसुवशवित लोक त्यांच्या विविध िासनांना फावजल महत्ि देत नाहीत.   

ललंगदेह जो त्या माणसाच्या गत जन्माचे कमवविपाक स्िरुप कमव असते, ते त्याला 

जीिनभर सताित असते. त्याप्रमाणे माणसाच्या उपजत प्रिृत्ती असतात. पापी माणसाच्या 

ललंगदेहाच्या उचापतीमुळें तो माणूस ह्ा जन्मातसुद्धा पापाचरणास उद्युक्त होत असतो ि पुण्य 

कमी त्याच्या पुण्यकमी ललंगदेहामुळें उपजत बुद्धीने पुण्यकमावकडे उदु्यक्त होत असतो. माणसाच्या 

उपजत बुद्धीला हा ललंगदेह कारणीभूत असतो. माणस ेजन्मताच कांहीं चांगले िाईट गुण घेऊन 

येतात ते त्या त्यांच्या ललगंदेहामुळे होत असत.े  

[ललंगदेहाचे अवस्तत्ि हल्लीच्या डीएनेच्या संशोधनाने वसद्ध झाले आहे]     



 

थोडक्यात सांगाियाचे म्हणजे जीि आवण ललंगदेह ह्ांच्या जुगलबंदीत आत्मा होरपळून 

वनघत असतो. तो कधी जीिाची बाजू घेतो तर कधी ललंगदेहाची अस ेअज्ञानामुळे  होत असते. 

सुयोग्य संस्काराने ते सधुारता येते. 

ह ेकरत असतांना, त्या सयंमांचा अवतरेक होण ेसदु्धा श्रेयस्कर नसते. ह ेलिात ठेिाियाचे 

असते. औदावसन्य ह ेइंदद्रयांच्या संयमाचे उत्तम धोरण असत.े िासना उदद्दपीत असतांना संयम 

करणे केिळ शक्य नसते. म्हणून िासनांबद्दल औदावसन्य िाढिणे हांच इंदद्रयदमनाचा योग्य मागव 

असतो. म्हणूनच अरे अजुवना, तरूणपणी गृहस्थाश्रम सांवगतला आह.े गृहस्थाश्रम सिव आश्रमात 

श्रेष्ठ आह ेकारण तो ब्रह्माचा आश्रम आह.े ब्रह्मदेि विश्र्िाचा गृहस्थाश्रम वनत्य चालित असतो. 

"शरीर माध्यमं खलू धमव साधनं", असें सांवगतले आह ेते ह्ाच साठी. ह ेसगळे समजून जी साधना 

होते ती ज्ञानमय साधना समजली जाते. बळजबरीने इंदद्रय दमन करणे शरीराला त्रास 

देण्यासारखे असते म्हणनू त्या जोराच्या काळात गृहस्थाश्रम सांवगतला आह े तो आचरािा ि 

आपल्या शरीराच्या योगिेमाला मदत करािी तोच त्या काळातील कमवयोग समजािा.  

ब्रह्मचयव पालन करण्यासाठी पुरूषाला वस्त्रयांबद्दल अत्यंत आदराची ि सन्मानाची 

भािना असणे जरूरीचे असते त्या संस्कारामळुें  अध्यात्म साधना सोपी होते. ब्रह्मचयव ह े

स्िाभाविक असते जर योग्य संस्कार असतील. जगातील सगळ्या वस्त्रया माताभवगनीकन्या असा 

भाि बाळगणारा, आवण पत्नीसदु्धा अनंत काळाची माता ि िणाची पत्नी असे धोरण मनाशी 

बाळगणारा, गृहस्थ ब्रह्मचारी समजला जातो.                       

ह े ज्ञान प्राप्त झाल्यािर तू असा मोहात पडणार नाहीस, ज्या ज्ञानाने संपूणव सृष्टी तू 

आपल्या ठायी ि नंतर माझ्या ठायी पहावशल.  

सुरूिातीला चुका करणारा मनुष्य वनसगव वनयमांना समजून कायव साधना करू लागला 

कीं, पुढ ेतो यशस्िी होतो. योग्य वनयमन करून शरीराची कुचंबणा न करतां, तसेंच त्या शरीराच्या 

गरजांत जास्त न अडकता जो काम ंकरतो तो सूज्ञ समजािा. त्याचे त्याच्या इंदद्रयांिर सहज 

वनयंत्रण असते कारण तो त्याचा स्िभाि झाललेा असतो. अशा इसमाला पणूव शांती वमळते.  

जो मनुष्य वनसगावची पिाव न करता िाटेल तस ेकाम करतो तो पूणवतया मनाने ि बुवद्धने 

शरीराच्या ताब्यात जाऊन बरबाद होतो कारण, िृद्धत्ि आल्यािर शरीर त्याच्या सिव प्रासंवगक 

गरजा कमी करते परंतु, मन मात्र त्यात कायम गंुतल्यामुळें तो मनुष्य अशांत होऊन उध्िस्त होतो. 



कारण अरे अजुवना, आपले शरीर जरी िृद्ध होत असल ेतरी मन ि बुवद्ध मात्र कधी िृद्ध होत नसते. 

शरीराची साथ न वमळाल्यामुळें िासनांत गंुतलेल े मन ि बुवद्ध भ्रष्ट होऊन त्या िासनांच्या 

विचाराने होरपळून जाते. अशा अिस्थेत जर तो मेला तर त्याचे वपशाच्च अनंत काळ व्यवथत 

अिस्थेत यातनामय भोग भोगत रहाते. म्हणून माणसांने त्याच्या मृत्य ूआधी त्याच्या सगळ्या 

िासनांचा त्याग केलेला असेल तर तो सखुात वपशाच्च अिस्था काढू शकतो. ह ेपाथाव, दोन जन्मात 

असललेा हा वपशाच्च अिस्थेचा काळ फार मोठा असू शकतो.  

शरीराचे (इंदद्रयांचे) चोचले न पुरिता जेिढ्यास तेिढे अस ेमयावदा राखून सगळे भोग 

भोगण्याची सिय ज्याला आह ेतो त्याच्या मृत्यूनंतरसदु्धा सखुात असतो. त्याला पाप लागत नाही. 

शरीराच्या (जीिाच्या) गरजा ह्ा माझ्याच (आत्म्याच्या) गरजा आहते असें समजणे अज्ञानाचे 

लिण असते.  

ललंगदेह त्याच्या प्रिृत्तीनुसार शरीराला िागिण्याचा प्रयत्न करत असतो त्याला आिर न 

घालता उलट उत्तेजन देणे अज्ञानाचे लिण असते. जो ह्ा दोन अज्ञानातून बाहरे आला ि जीिाचे 

कोणते, ललंगदेहाचे कोणते ि आत्म्याचे कोणते विचार आहते ह ेजो स्पष्टपणे ओळखतो तो खरा 

योगी ि ज्ञानी होय.   

मन शांत ठेिून त्रयस्थाच्या दषृ्टीने सिव व्यिहार पारखणारा साधक ह ेसाध्य करतो ि ह े

अजुवना, हींच खरी साधना असत.े जीिन म्हणजे जीि (प्राण) ि ललंगदेह ह्ांची जुगलबंदी असते. 

त्यांत िस्तुतः आत्म्याने पंचाचे काम कराियाचे असते. परंतु, अज्ञानामुळे कधी जीिाच्या 

आग्रहाखातर तर कधी ललंगदेहाच्या बहकाव्यात येऊन आत्मा बहकून जाऊन त्या दोघात अडकतो 

ते होऊ न देण ेहांच खरा व्यवक्तगत धमव आह.े       

मनुष्याचे नांि ह ेत्या शरीराचे नांि असत.े कारण आत्म्याला नांि नसते. त्या शरीरािर 

आरूढ झाललेा तो आत्मा त्याच नांिाने ओळखला जातो. मेल्यािर तो आत्मा त्यांच नांिाने शरीर 

सोडून बाहरे पडतो. प्रत्यिात मृत्यू देहाचा म्हणजे जीिाचा होत असतो. दसुयाव जन्मात तोंच 

आत्मा िेगळ्या नांिाने पनु्हा निीन देहात आरूढ होऊन आपल ेकमवविपाक पूणव करण्यासाठी जगू 

लागतो. ह्ाचा अथव जीिाला एकच जन्म असतो. तर आत्मा अनेक जन्म घेत असतो. सन्यास 

घेतांना साधक आपल ेनांि (त्याच्या जीिाचे नांि) बदलून िेगळे नांि घेतो अशी प्रथा आह.े त्या 

मागीत उद्देश हा असतो कीं, सन्यासी जीिांचे नांि सोडून आत्म्याचे नांि धारण करतो.  



लहान बालक ियाच्या तीन िषावपयंत त्याच्या जीिाच्या प्रेरणेने काम करत असत,े 

त्यानंतर सािकाशपणे त्याचा आत्मा जागृत होतो ि त्यामुळे त्याचा ललंगदेह जीिाच्या कामात 

ढिळाढिळ करू लागतो. ही जुगलबंदी पुढे आयुष्यभर चालू असते.  

ललंगदेह म्हणजे त्या आत्म्याच्या गत जन्मातील कमव विपाकांचे गाठोडे असते. त्यामुळेंच 

तर तो आत्मा पुनः पुन्हा जन्म घेत असतो. त्या जन्मात जे घडत असते त्यांची नोंद ललंगदेहात 

होत असते. त्यामुळें जेव्हां मनुष्य मरतो तेव्हां त्याचा आत्मा तो नव्याने घडललेा ललंगदेह घेऊन 

त्या शरीरातून बाहरे पडतो. निीन ललंगदेह घऊेन तो पुढच्या प्रिासास जातो. त्यामुळें पुण्य 

कमावत गंुतलेल्या माणसाच्या आत्म्याचा ललंगदेह त्या पुण्यप्रभािाच्या विशुद्ध प्ररेणा घेऊन शदु्ध 

झालेला असतो. त्यामुळें पुढच्या जन्मी तो माणसू चांगले जीिन जगत असतो. पापमय जीिन 

जगणायांचा ललंगदेह त्या अशुद्ध प्रेरणा घेऊन वनघतो ि त्याच्या पुढच्या जन्मात तो ते पाप भोग 

असललेे िाईट जीिन जगू लागतो. ह्ाचा अथव मनुष्य त्याच्या पुढील जीिनाचा लेखाजोखा ह्ा 

जन्मात रचत असतो, दसुरा कोणी ते करत नाही, मी (परमशे्र्िर) त्यात हस्तिेप करत नाही. 

प्रकृतीची पररमाण ेतीन (काळ, भार आवण ददशा) असतात. सगळी सृष्टी त्यामध्ये बद्ध 

असते. आत्मा त्याहून िेगळ्या पररमाणात असतो, ते आह े"विचार". म्हणजे आत्मा, ललंगदेह आवण 

जीि ह ेि इतर अव्यक्त गोष्टी विचार ह्ा पररमाणात असतात. म्हणून त्यांचे िेगळेपण तू जाणू 

शकतोस. रचना ह ेविश्र्िाचे प्रमुख पररमाण आह.े तेसुद्धा विचार असत.े सगळी विश्र्िाची रचना 

त्या एका पररमाणामुळें शक्य झाली आह.े काळ, भार आवण ददशा ह्ांना जस ेगवणताचे म्हणून 

तकावचे बंधन असत ेते विचार आवण रचना ह्ा पररमाणांना नसते.            

भगित गीता पिव भाग चोविसािा संपला.  

  



भगित गीता पिव  

भाग पचंविसािा 

कमवसंन्यास योग – अध्याय पाचंिा 

अजुवन विचारतो, ह ेकृष्णा, तू एकदा कमवसन्यासाची ि पुन्हा कमवयोगाची प्रशंसा करतोस, 

तेव्हां या दोहोपैकी अवधक श्रेयस्कर जे असले तेंच वनवश्र्चत करून मला सागं.   

भगिान त्यािर बोलतात, कमवयोग ि कमवसंन्यास योग ह ेदोनही मागव मोिदायक आहते. 

तरी त्यातील विशेष योग्य असतो कमवयोग कारण, तो विश्र्िाच्या कायावला पोषक असतो. अरे 

अजुवना, जो कशाचीही अपेिा न ठेिता काम ंकरतो तो संन्याशी समजला जातो. असा मनुष्य ते 

कमव करूनसदु्धा त्यापासून मकु्त असतो. कारण, तो मनाने ि बुवद्धने त्या पासनू मकु्त असतो. िस्तुतः 

ह ेदोनही एकच आहते. फक्त अडाणी पढीक लोक अज्ञानामुळे त्यांना िेगिेगळे समजून गोधळ 

करतात. कोणालाही कमव चुकिता येत नाही हे तू समजला आहसे. म्हणून वनष्काम कमव (कमव 

करूनही न केल्यासारखे) करण ेम्हणजेच न गंुतता काम करण ेहांच खरा मागव (यज्ञ) ठरतो. ज्या 

माणसाला त्याच्या कामातील वनसगव वनयमांचे ि मयावदांचे पूणवज्ञान आह े तो मनुष्य कधीही 

कायवभ्रष्ट होत नाही. खरा कमवयोगी तो जो पहातांना, ऐकतांना, स्पशव करतांना, िास घेतांना, 

खातांना, वपतांना, वगळतांना, चालतांना, झोपतांना, संभोग घेतांना, श्र्िासोंश्र्िास करतांना, 

त्याग करतांना, ग्रहण करतांना, डोळे वमटतांना ि उघडतांना, मुततांना, हगतांना ि इतर येथे न 

सांवगतलेली कम ेसदैि असें समजून ते सगळे करत असतो कीं त्याची इंदद्रये आपापल्या विषयाच्या 

ठायी आपोआप प्रिृत्त आहते ि असें  समजून ती ते करत आहते. अशा िैचारीक अिस्थेमुळें अशा 

सिव कमांपासून तो मकु्त असतो. अशा विचारसरणीमुळें त्याची अध्यावत्मक उजाव त्या कामांमळुें 

बाधत नाही.  

पापमय ढोंगी इसम मात्र ह ेसगळे विधी मनाने ि बुवद्धने बद्ध होऊन करत असतो तरी 

ते तसे करत नाही असा कांगािा करतो ि त्या द्वारा स्िताची आवण इतरांची फसिणूक करण्यात 

धन्यता मानतो त्याला वमथ्याचारी म्हणतात. असे ढोंगी लोक खयाव ज्ञानी माणसाचे सोंग घेऊन 

समाजाची फसिणूक करत असतात. म्हणून अरे परंतपा, अशा माणसांपासून समाजाचे सरंिण 

करण्यासाठी खयाव कमवयोग्याला शस्त्र घेऊन त्या ढोंगी वमथ्याचारी लोकांचा विध्िंस कराियाचा 

असतो. त्या कामात मी, परमशे्र्िर, त्याला सहाय्य करत असतो. ह्ा युद्धामागील उद्देश सदु्धा 



तसांच आह.े अशा विध्िसंाला पाप समजल ेजात नाही. कारण त्यामुळे त्याची अध्यावत्मक उजाव 

कमी होत नाही, उलट प्रसंगी िाढत असते. जी हत्त्या मद, मत्सर, गिव, मोह आवण लोभामुळें होते 

ती पापकारक असते. जी हत्त्या चांगल्या उद्देशांमळेु वहतकारक असते ती पुण्यकमव समजली जाते.  

अरे अजुवना, प्रकृतीच्या कायव व्यिहारात हत्त्या होणे अपेवित आह.े कारण हत्त्येचा संबधं 

मृत्यूशी असतो ि जन्म आवण मृत्यू ह ेवनसगावचे दोन प्रमुख कायवक्रम आहते. त्या हत्त्येबद्दल नाराजी 

दाखिणे अज्ञानाचे लिण आह.े कमवयोगी मनाने, शरीराने, बुवद्धने आवण केिळ इंदद्रयानीही 

आसक्ती सोडून (केिळ वनसगावचे पालन करण्यासाठी) आत्मशुद्धी करीता कमें करत असतो.  

जो मनुष्य त्याच्या बुवद्धचा उपयोग न करता मनाने किीकल्पना करून त्यानुसार काम े

करत असतो तो चुका (िम्य पापं) करत असतो. तस ेहोत असले तर मात्र त्या चुका जर सतत 

होत असतील तर त्याला बद्ध करून अडकिू शकतात. त्यातून त्याची सुटका होणे कालांतराने 

मुवष्कल होते. अस ेहोण्याचे कारण तो त्याच्या चुकांचे समथवन अयोग्य सबबी सांगून करू लागतो. 

त्याद्वारा तो स्िताची ि त्याच्यािर विश्र्िास ठेिणायांची फसिणूक करत असतो.   

आत्म्याने अशाररतीने शरीराच्या विविध गरजा वनष्काम बुवद्धने पूणव करण्याची सिय 

केली कीं, शरीराच्या विविध गरजा आपोआप क्रमा क्रमांने कमजोर होत असतात. त्याच बरोबर 

ललंगदेहाच्या फावजल मागण्यांकडे तो दलुवि करण्याचे धोरण योजतो तर त्यासुद्धा आपोआप 

आटोपते घेतात ि नष्ट होतात. त्यामुळें साधना सोपी होते.  

लोकांची कतृवत्ि शक्ती, त्यांनी कराियाची कमे आवण कमावशी होणारी फळांची जोड ह्ा 

गोष्टी परमात्मा ठरित नाही, त्या प्रकृती स्िभािानुसार होत असतात, तसा हा खेळ होत असतो. 

ह ेन समजल्यामुळें मनुष्य अनेक गैरसमज करून त्यात फसत असतो. ह्ाचा अथव, परमात्म्याचा 

स्िभाि प्रकृती आह.े प्रकृती आणखीन एक खेळ करत असत ेतो ऐक, प्रकृती शरीरात एक कायवक्रम 

व्यिस्था वनमावण करून ते शरीर उत्पन्न करत असते. त्या कायवक्रम व्यिस्थेला जीि (रसायवनक 

बुवद्ध) अस ेम्हणतात. अथावतु् जीि (प्राण) म्हणजे आत्मा नाही ते तुला समजल ेअसले. शरीराच्या 

सिव वनत्य आवण प्रासंवगक गरजा ि त्यांचे वनयंत्रण जीि ही व्यिस्था करत असते. त्यामुळें शरीर 

त्याची वनत्य कामं आपसुकपणे करत असते. जसें यंत्रमानि ददलेल्या आज्ञासूत्रानुसार आपले काम 

करते तसे ह ेअसत.े जसें मोटार गाडी चालिण्यासाठी चालक असतो तस ेशरीर (मोटार गाडी) 

चालिण्यासाठी जीि (चालक) आपण लाितो तस ेह ेअसते, आत्मा त्या गाडीतील प्रिासी असतो.    



ज्याचे मन ि बुवद्ध  योग्य ज्ञानाने प्रभावित झाली त्यांची आधीची पापं नष्ट होतात. अशा 

मनुष्याचा कायम उद्धार झालेला असतो. म्हणून माणसाने वनराश न होता स्ितः मध्य ेसुधारणा 

करत रहािे हेंच त्याच्यासाठी श्रेयस्कर असत.े  

सिव प्रावणमात्र शरीराने वभन्न असल ेतरी एकच आहते ह ेसमजून जो सिव प्रावणमात्रांशी 

समभािाने िागतो तो ब्रह्मात विलीन होतो. मी उच्च हा नीच अस ेआज्ञानामुळे येणारे विचार 

त्याच्या मनात येत नाहीत. जो खरोखरच अशा समभािात असतो त्याच्याशी सगळे चराचर 

समभािाने िागतात, िैरभाि तेथ ेआढऴत नाही. मान अपमान ह्ा उपाधींपासून तो मकु्त होतो. 

वहतकताव, वमत्र, िैरी, तटस्थ, द्वषेी, बांधि, सज्जन, दजुवन अशा जीिांच्या विकारांविषयी (ह े

विकार जीिाला शरीराच्या संरिणासाठी अथिा संिधवनासाठी आिश्यक असतात) समबुवद्ध 

ठेिणारा असा तो होतो.        

आत्मा जरी जीिािर आरुढ असला तरी जीिाचे ह ेविकार जे सरंिणासाठी वनसगवतया 

त्यात उत्पन्न होतात त्यांपासून मुक्त असतो.  

असा मनुष्य वप्रय ि अवप्रय असे कांही मानत नाही. त्यामध्ये म्हणून आनंदी अथिा दःुखी 

अशा अिस्था नसतात. असा माणूस विषय आवण इंदद्रये ह्ांपासून होणारे भोग, दःुखाला 

कारणीभूत असतात. अशा भोगांना उत्पत्ती ि नाश असतो. जो त्यात अडकतो तो अशा मुळे खूष 

ककंिा नाराज होत असतो ि सदैि अस्िस्थ असतो. त्याला कधीच समाधान प्राप्त होत नाही.       

कोणतेही काम कस ेकरािे त्याची वनसगव वनयमानुसार मावहती नसल्यामळुें  त्या कामात 

रमणारा अपयशी होतो. काम करत ि त्यातून चुका झाल्यास त्या सुधारत जो जातो तो अखेरीस 

यशस्िी होतो. तो त्याच्या कमवयोगात कामयाब होतो. जो वनसगावचे वनयम ररतसर वशकून 

त्याप्रमाणे काम करतो त्याला ज्ञानयोगी म्हणतात. म्हणून कमवयोगी कमावत गुरूवशिाय यशस्िी 

होतो. ज्ञानयोग्याला गुरू लागतो. अरे अजुवना, तुला मावहत आह ेएकलव्य. तो तुझ्यापेिा श्रेष्ठ 

धनुधवर झाला होता कारण तो कमवयोगी होता. तू ज्ञानयोगी आहसे. तरी वसद्ध झाल्यािर ते दोघ े

एकाच योग्यतेचे होतात.    

ज्याच्या अंगिळणी ह ेसमजणे वनवश्र्चत झाले आह ेकीं, आपल्या होणायाव सिव इच्छा 

शरीराच्या गरजांतून उत्पन्न झाल्या आहते ि त्यात आत्म्याने लि घालाियाचे नाही. शरीराला 

त्यांचे करू द्यािे, तो क्रोधापासून मकु्त होतो. त्यामुळें त्याला आवत्मक शातंी लाभते. असा मनुष्य 

सिव भोगांच्या विचाराकडे औदावसन्य प्रिृत्तीने ि सहानुभूतीने पहातो ि त्यात जास्त रमत नाही, 



मयावदा सांभाळून ठेितो. तशा धोरणात जीि आवण ललंगदेह आत्म्याला मदत करत नाही म्हणून 

साधना तरूणपणी करण ेअिघड असते. तशा साधनेला तपस्या म्हणतात.  

अशाररतीने अनेक जन्म सिव भोगांपासून अवलप्त अिस्थेत राहून जो तपस्या करतो तो 

ब्रह्मवनिावणरुप मोि प्राप्त करत असतो. अशाररतीने तयार झालेला असा योगी नंतर दसुयावला 

वशकिू शकतो, तो गुरू बनू शकतो. असा ज्ञानी ज्ञानयोगांने वसद्ध झाला कां कमवयोगाने ते महत्िाचे 

नसते.           

भगित गीता पिव भाग पचंविसािा संपला.   

  



भगित गीता पिव  

भाग सवव्िसािा  

अभ्यास योग  अध्याय सहािा 

श्री कृष्ण म्हणतात, कमांच्या फळांची इच्छा न ठेिता जो आपल ेकतवव्य करतो तो सन्यासी 

ि तोंच योगी समजािा. गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून कोणतीही जबाबदारी न घेता जो केिळ 

कमवकांडात ि तशाच वनरथवक व्रत िकैल्यात िेळ फुकट घालितो तो सन्यासी ककंिा योगी नसतो.  

कमवसंन्यास म्हणजे कांहींही काम न करता असा अथव घेऊन जे केिळ आळसात त्यांचा िेळ 

घालितात ते मखूव असतात. असें लोक स्िताची ि इतरांची वनव्िळ फसिणूक करत असतात. 

कमवसंन्यास म्हणजे खयाव अथावने वनष्काम ितृ्तीने आपली कतववे्य करीत रहाणे असा आह.े योगवसद्धी 

संपादन करू इवच्छणायावस वनष्काम कमव ह ेसाधन सांवगतल ेआह,े आवण जो योग संपन्न झाला 

त्याला समबुवद्ध वस्थर राखण्यासाठी शांती हेंच साधन होय.  

िासना अथिा इच्छा जी केिळ शरीर धमावने (योगिेमाने) प्राप्त होते ती पूणव करण्यामुळें 

प्रकृतीला ती चाल ूरहाण्यात मदत करत असते. म्हणून अशा प्रपंची लोकानंा वनसगवरुपी परमशे्र्िर 

मदत करत असतो. परंतु, केिळ िांसनेच्या व्यसनात जे अडकतात त्यांच्या िासना भोगाच्या 

कमावमुळे प्रकृतीला तीच्या विहीत कायावत वपडा होते ि म्हणून त्या लोकांचा सिव प्रकृतीला त्रास 

होत असतो.  

मनुष्याने स्ितः स्िताचा उद्धार करािा. आपला नाश आपणच करून घऊे नये. कारण, 

अखेरीस आपणच आपल ेवहतलचंतक ि शत्र ूअसतो. थोडक्यात सांगाियाचे म्हणजे शरीराच्या 

(जीिाच्या) बंधनातून सटुका करण्यासाठी दसुरा कोणीही आत्म्याला मदत करत नसतो. दसुयाव 

शब्दात सांगाियाचे म्हणजे िासनांचे व्यसनात रुपांतर न होऊ देऊन मनुष्य स्िताला ि त्याच्या 

समाजाला तारू शकतो. योग्याने एकांतात राहून मन ि बुवद्ध यांचा वनग्रह करून कोणत्याही 

इच्छा न करता आवण लोभपाश सोडून सतत योगाभ्यासाकडे मन लािािे.  

येथे योगाभ्यास म्हणजे, शरीराच्या िासनां पासून (गरजां) मुक्त राहण्यासाठी ि त्या 

िासनेचेच विचार मनात सतत येऊ नये म्हणून दसुयाव कोठल्यातरी विषयात मन रमिाियाचे 

असते. जसें शास्त्राभ्यास, कलाविकास, संशोधन कायव, इत्यादद. कांही िळेा केिळ इष्ट देितांचे 

ध्यान करणे हसेुद्धा योगाभ्यासात येते. मन एका िेळी फक्त एकाच गोष्टीचे एकाग्र लचंतन करू 



शकते ह्ा त्याच्या गुणाचा येथे िापर केला जातो. म्हणजे असें कीं, जर योगी शास्त्राभ्यास करत 

असेल अथिा इष्ट देितेिर एकाग्र लचंतन करत असले तर त्यािेळी तो कोणत्याही िासनांचा 

विचार करू शकत नाही.  

अशा योगाभ्यासाने तो माणूस शरीराच्या िासनांपासून दरू राहतो ि असें सतत होत 

राहीले तर यथािकाश शरीराच्या िासना सदु्धा कमी कमी होत जाऊन नष्ट होतात. ह्ालाच 

अभ्यास योग असें म्हणतात.  

ह ेअजुवना अवत खाणारा, ककंिा मुळीच न खाणारा तसेंच अवत झोपणारा ककंिा मुळीच न 

झोपणारा अशा मनुष्यास अभ्यास योग साध्य होत नाही. शरीर उत्तम रहाण्यासाठी जे सिव लागते 

ते सिव योग्य मयावदेत करून जो हा योग करतो तो हा दःुखनाशक योग चांगल्या प्रकारे साध्य करू 

शकतो. जेव्हां त्याचे आिरललेे वचत्त आत्म्याच्या रठकाणी वस्थर होते आवण जेव्हां तो साधक सिव 

िासना सोडून पूणव वनरीच्छ होतो तेव्हां तो योगी झाला असें म्हणतात.  

भािनावििश होऊन काम करणायावची बुवद्ध चंचल होते ि त्याचे वनणवय बुवद्धने न घेता तो 

मनाने म्हणजे भािना वििशतेच्या प्रभािा खाली घेत जातो. म्हणून ते वनणवय हमखास चुकीचे 

असतात. अशा पररवस्थतीत हा योग ककंिा इतर कोणतेही काम अपयशी होते. म्हणून कामा 

संबंवधत सिव वनणवय तकवशुद्ध बुवद्धने र्घयाियाचे असतात. बुवद्ध तकवशुद्ध वनणवय घेते ि मन भािवनक 

वनणवय घेते ह ेलिात असू दे. बुवद्ध एकच वनणवय घेते त्या कामाबद्दल परंतु, मनात अनेक कल्पना 

येत असतात ि त्यामुळे वनणवयाबाबत ते चंचल असते. अशा चंचलतेमळुें  कायावचा नाश होत 

असतो.  

शरीराच्या विविध आिडी अनुभितांना त्यातील िणभंगूरता न्याहाळण्याचे काम 

करणारा योगी यथािकाश त्या आिडीतून उदास होऊन त्यांबाबत वनरीश्र्च होतो ि त्यांचा त्याग 

करतो. जसे लहान मलु बाल ियात ज्या खेळांत रमते त्या खेळाकडे मोठे झाल्यािर ढुमकून 

बघतसुद्धा नाही. याच प्रमाणे अज्ञानात ज्या गोष्टीत मनुष्य रमतो त्यात तो योगी झाल्यािर रमत 

नाही.   

असा योगी कशाचीच आिड नाही अशा वस्थर अिस्थेत असतो. त्यामुळें कांहीं वमळो अगर 

न वमळो त्यांने त्याला कांहीं फरक पडत नाही. परंतु तो गृहस्थाश्रमी असल्यास गरजेपुरते तो त्या 

इच्छांत लि घालतो जे गृहस्थाश्रम चालिण्यासाठी जरुरीचे असते. जसें लहान मलुाला 

खेळिण्यासाठी तो त्या बावलश खेळात रमल्याचे दाखिून त्या मुलाला लजंकिण्यात आनंद मानतो 



ि स्िता हरत रहातो. म्हणजे तो पोक्त माणसू खेळत असला तरी त्या खेळात नसतोसदु्धा, तस े

योग्याचे होत असते.  

कमव करतांना येणायाव अपयशाने दैिाला दोष देणारी माणसं प्रगती करीत नाहीत. त्या 

ऐिजी अपयशाचे कारण शोधून त्यािर इलाज करण्याचा प्रयत्न करणारा अतंी यशस्िी होतो.  

वचडणे, उदास होण,े कंटाळणे वह भािनावििशतेची लिणे असतात. आपल्या कामातील 

बारकाव्यांकडे विशेष लि देतो त्याच्या कामाला तेज प्राप्त होते. त्या कामाची सिवत्र िाखाणणी 

होते.  

आपण जे कायव वनिडल ेत्याशी जो एकरुप होतो, तनमन अपूवन ते काम करतो, थकत नाही, 

हलगजीपणा करीत नाही तो खरा कमवयोगी  समजािा.   

वनसगव वनयमांनुसार काटेकोरपण े काम करण्याचा ज्याला ध्यास लागला तो कमवयोगी 

म्हणून उदयास येतो. तरुणपणी विषय लचंतन करण्याचा मोह जीिाच्या सगंतीने आत्म्याला होतो. 

तरी माणसांने, गरजे पुरता विषय उरकून बवुद्धच्या मदतीने त्यातून बाहरे पडाि े ि मन 

आत्मस्िरुपाच्या ठायी वस्थर करािे.  

स्िभाितः चंचल असे मन वजकडे वतकडे धांि घेईल वतकडून वतकडून ते आिराियाचे 

असते. तरुणपणी ह ेविशषे अिघड असते परंतु जसे जीिाची गरज ियोमानाने विषयातून कमी 

होत जाते ते सोपे होते. साधनेचे मुख्य कतवव्य असते जेणेकरून वचत्त आत्मस्िरुपाकडे लागेल, ह े

साधनेचे मुख्य उदद्दष्ट असते. अशा तपस्येने रजोगुण शांत होऊन मन पूणवपणे स्िस्थ झाल ेआह,े 

त्या ब्रह्मस्िरुप झालले्या वनष्पाप योग्याला उत्तम सखु प्राप्त होत असते. असा योगी सिवत्र 

परमेश्र्िराला पहातो. त्याला मी कधीही अंतर देत नाही ि तोही मला अंतर देत नाही. जो 

दसुयावच्या सखु दःुखा बाबत जागृत राहून त्या प्रमाणे सािधानतेने आपले स्िाथव साधतो तो 

परमेश्र्िराला वप्रय होतो. अशा िागण्याला सामान्य शब्दात चांगुलपणा असें म्हणतात.  

कोणाच्याही अज्ञानाचा, गरीबीचा, भोळेपणाचा, कमजोरीचा गैरफायदा न घेणे ह्ालाच 

माणसूकी अस ेम्हणतात. मला समाजाने कसे िागिािे अस ेमला िाटत ेतसेंच मी समाजातील 

लोकांशी िागणे ह्ालाच चागंलुपणा असे म्हणतात. सिव प्रावणमात्रांबद्दल सन्मानाची भािना 

बाळगून त्याप्रमाणे जगणे आवण सगळ्या प्रावणमात्रांचा आदर करणे ह्ाला भतूदया अस ेसमजल े

जाते. ही सनातन (लहदं)ू धमावतील मुलभूत वनतीतत्त्िं आहते ती, अरे पाथाव, जो आचरतो तो मला 



वप्रय असतो.  

अजुवन विचारतो, ह ेकृष्णा, समबुवद्ध प्राप्त होणारा जो हा योगी तू सांवगतला, तो मनाच्या 

चंचलतेमुळें कायमचा रटकेल असें मला िाटत नाही. कारण, मन ह ेचंचल, दांडगे, बावलश आवण 

हट्टी म्हणून िळण्यास अिघड असते. त्याला आिरणे ह े िायावला मोट बांधण्या इतके अत्यंत 

अिघड आह.े      

कृष्ण त्याला सांगतो, तू जे बोलतोस ते योग्य आह े पण सतत प्रयत्न, विरक्त िृत्ती 

(औदावसन्य) स्िीकारून ते यथािकाश साध्य होते. कारण मन ह े सियप्रधानसुद्धा आह.े ज्या 

प्रकारचे विचार करण्याची त्याला तू सिय लािवशल त्या प्रकारच्या विचारात ते रमू लागते. 

िाढत्या ियात िासना कमी होते त्या ियात साधना सोपी जाते. तरुणपणी त्यासाठी गृहस्थाश्रम 

सांवगतला आह ेत्यामुळे त्याच्या योगिोमाच्या िासनांना िाट वमळते ि अनथव टाळता येतो. ते 

भोग भोगत असतांना त्या भोगांतील वनरथवकता समजून घेण े ह े खयाव साधकाचे काम असते. 

त्यामुळे िासनांचा जोर कमी होत जातो. सियीनी ते शक्य असते.  

िासनामुक्त होण्याचा प्रयत्न करणायाव योग्याला सृष्टीतील श्रेष्ठ अव्यक्त शक्ती त्याच्या 

प्रयत्नांना मदत करीत असतात ह ेसमजून घे, वनसगव ह्ाबाबत बराच सहनवशल आह ेकारण, ह े

अजुवना, ज्याप्रमाणें, चांगले काम करणायावला मदत चांगल्या शक्ती करत असतात तशा िाईट काम 

करणायावला वनसगावतील िाईट शक्ती मदत करत असतात. एकंदर वनसगव सगळ्यांना मदत करत 

असतो कारण, त्याला ह े विश्र्ि चालिाियाचे असते. ह े विश्र्ि चालिण्यासाठी ह्ा दोनही 

प्रिृत्तींचा समन्िय साधािा लागत असतो.     

अजुवन विचारतो, अरे वमत्रा एकादा योगी साधना करतांना त्याची श्रद्धा कमी पडली ि तो 

त्या वनग्रहापासून दरू झाला तर त्याचे काय होते, काय त्याची आधी केललेे सगळी साधना व्यथव 

जाते कां? 

कृष्ण सांगतो, प्रामावणक प्रयत्न करणारा योगभ्रष्ट झाला तर त्याच्या मृत्यूनंतर तो त्याने 

जेिढे वमळिले आह ेत्या योग्यतेच्या पुण्य लोकात तो जातो ि तेथील भोग संपल्यािर पुन्हा पुन्हा 

मानि जन्म घेतो, त्यािेळी त्या निीन जन्मात त्याने जे आधीच्या जन्मात वमळिले आह े त्या 

पयंतची योग्यता घेऊन तो येत असतो म्हणजे त्याच्या पुढची साधना तो त्या निीन जन्मात प्रारंभ 

करतो. म्हणजे अरे पाथाव, त्याची साधना व्यथव जात नाही.      

भगित गीता पिव भाग सवव्िसािा संपला.  



भगित गीता पिव  

भाग सत्ताविसािा 

ज्ञान विज्ञान योग  अध्याय सातिा 

 भगिान श्रीकृष्ण बोलतो, ह ेअजुवना, माझ्या रठकाणी मन लािून आवण माझाच आश्रय करून 

योगाभ्यास करीत असतां, तू मला वनःसंशय ि संपणूवपणे कसे जाणशील ते ऐक. मी ह ेतुला त्यातील 

विज्ञानासवहत पूणवपणे सांगतो. ते जाणल्यािर या लोकीं आणखीन कांहीं जाणण्यासारखे उरत 

नाही. हजारो माणसांपैकीं एकादाच वसद्धीसाठी झटतो आवण त्या सिव झटणायांपैकी एकाद्यालाच 

माझे खरे ज्ञान होते.    

पृथ्िी, पाणी, तेज, िायू, आकाश, मन, बुवद्ध आवण अहकंार वमळून माझी प्रकृती आठ 

प्रकारांनी विभागली आह.े ही माझी अपरा (खालच्या पातळीची) म्हणजे जड प्रकृती आह.े 

त्यावशिाय ज्याच्या योगाने या जगताचे धारण होते अशी पराप्रकृती (श्रेष्ठ पातळीची) म्हणजेच 

माझी जीिनरुपी चेतना प्रकृती आह.े ते समजून घ.े 

सिव सृष्टी माझ्या ह्ा अपरा ि परा प्रकृतींपासून उत्पन्न होते. म्हणून मींच ह्ा अवखल जगाचे 

उत्पत्ती स्थान आवण विलय स्थान आह.े अरे अजुवना, माझ्याहून श्रेष्ठ ि िेगळे अस ेकांहीं नाही. 

त्यासाठी जे मुलभूत तत्त्ि ज्याला रचना म्हणतात त्याचा अथव असा कीं, दोयावत ओिलेल्या अनेक 

मण्यांप्रमाणे, ह ेसगळे विश्र्ि माझ्या ठायी ओिलेल ेआह.े ह्ा विश्र्िातील सिव गोष्टी, त्यांच्या 

रचना तत्त्िानुसार एकमकेांना बांधलले्या आहते. म्हणून ह्ा विश्र्िातील कोणतीही एक गोष्ट इतर 

कोणत्याही गोष्टीशी बद्ध असते. ह ेजाणण ेम्हणजेच ज्ञान ि त्या स्ितंत्र आहते अस ेसमजण ेह े

अज्ञान असे लिात घ.े  

ह े अजुवना, पाण्यातील रस मी, चंद्रसूयांमधील प्रभा मी, सिव िेदातील ओंकार मी, 

आकाशातील शब्द मी, परुूषांतील पराक्रम मी आह.े पथृ्िीिरील उत्तम सुिास मी, अग्नीतील तेज 

मी, सिव प्रावणमात्रातील प्राण मी, आवण तपस्व्यांतील तेज मी आह.े  

ह ेपाथाव. सिव पदाथांचे अनादी बीज मी, असें समज. बुवद्धमंतांची बुवद्ध मी, तेजस्िी लोकांतील 

तेज मी, बलिंतांतील िासना आवण आसक्तीविरहीत बळ मी, सिव भूतांच्या रठकाणी धमावला 

(नैवतकतेला) विरुद्ध न जाणारा काम मीच आह.े जे जे सावत्त्िक राजस आवण तमस भाि ि पदाथव 

आहते ते ते सिव माझ्यापासून उत्पन्न झाले आहते असे तू जाण, परंतु मी त्यांच्यात नसतो. ते मात्र 



माझ्या आश्रयाने असतात. ह्ा सत्त्ि रज तम गुणात्मक पदाथांनी मोवहत होऊन ह ेजग त्यांच्या 

पवलकडे असणारा वनगुवण अविनाशी असा जो मी (परमेश्र्िर) त्याला ते जाणत नाहीत.            

ही माझी वत्रगुणात्मक अलौकीक माया पार होण्यास कठीण आह ेअसें जे जाणतात, ते मलाच 

शरण येतात तेंच या मायलेा तरून पार करू शकतात.  ह्ा मायलेाच सत्य समजून त्याचाच आग्रह 

करून जे त्यात गुरफटून जातात ि वििेकहीन होतात, ते मूढ ि वनष्कमी नराधम आसरुी बुवद्धत 

पडून मला विसरतात, मला भजत नाहीत. सदैि दःुख वपडीत असणारे, ज्ञानाची इच्छा करणारे, 

द्रव्यादद विषयचे्छू ि ज्ञानी असें चार प्रकारचे सदाचारी लोक माझी उपासना करत असतात. ह्ा 

चारात नेहमी वनष्कामतेने िागणारा ि अनन्य भक्ती करणारा असा जो समजूतदार (सूज्ञ) तो श्रेष्ठ 

होय. कारण, सूज्ञ भक्ताला मी अत्यंत वप्रय असून ते मला वप्रय असतात.  

अजुवन विचारतो, अशा प्रमेाचे कारण काय? 

श्रीकृष्ण सांगतो, त्याचे कारण, मी ि तो एकच आहोत. ह ेखरे ि केिळ सत्य तो जाणतो 

परंतु, मायेच्या आविष्कारामुळें जस ेधुक्यामुळें कांहीं ददसत नाही, तस ेतो मला नीटपणे समजू 

शकत नसला तरी तो ह ेजाणत असल्यामुळे माझीच म्हणजे त्याच्या खयाव रुपाची भक्ती करत 

असतो. अशाप्रकारे अनन्यभािाने तो ती करीत असल्यामुळें शेिटी मायेचे धुके नाहीसे होते ि तो 

माझ्या पयंत येतो. ते करीत असतांना मायेच्या वललांिर न रागािता तो वतचे कौतुक करत ते 

सिव प्रकार अनुभित असतो. ते अनुभित माझ्याच आठिणीत रमललेा असतो.  

वनसगावला समजण्याच्या विविध शाखा आहते, जसें पदाथव विज्ञान, रसायन, िनस्पतीशास्त्र, 

िैद्यक, अवभयांवत्रकी, तकव , गवणत इत्यादद जो ज्या शाखेने अचूक अभ्यास करील तो त्या शाखेत 

यशस्िी होईल. त्यासाठी ती शाखा त्याला दैिता प्रमाणे असत.े  

मुलभूत अशा रचना तत्त्िामुळे वनसगावतील ह्ा सिव शाखाचं्या वनयमांिरून एक समानता 

असते, त्यामुळे एक शाखचे्या वनयमांिरून दसुयाव शाखांचा अभ्यास करता येतो. त्यासाठी गवणत 

ि तकव  ह्ांचा नेहमी उपयोग करता येतो. वनसगावतील सिव शाखांचे ज्ञानमागव एकच असल्यामुळें 

ह्ा शाखा जरी िरकरणी वभन्न िाटत असल्या तरी अंतयावमी त्या एकच होऊन वनसगावत विलीन 

होतात. जे जाणकार सिव शाखांचे मुलतत्त्ि एकच आह ेह ेजाणून काम करतात त्यांना वनसगावला 

समजणे सोपे असते.  

आपापल्या प्रकृती वनयमांप्रमाणे, त्या त्या काम िासनांनी िेडािलेले लोक तो तो उपासनेचा 

वनयम पाळून दसुयाव वनरवनराळ्या देितांच्या भजनी  लागतात. परंतु, तो तो भक्त त्या त्या 



देितेची उपासना श्रद्धापूिवक करू इवच्छतो, म्हणून मी त्याची श्रद्धा त्या त्या देितेिर वस्थर करतो. 

सृष्टीचा कारभार चालिण्यासाठी अनेक उपशक्तीवपठ मी वनमावण केली आहते. जस,े एकाद्या 

उद्योगात विविध कायव करण्यासाठी अनेक अवधकारी नेमले जातात तसें ह े असते. त्या 

अवधकायांना कांहीं खास अवधकार असतात जेणेकरून ते त्या अवधकारांचा िापर करून आपल े

कायव व्यिवस्थत पार पाडू शकतील. त्या प्रमाणे, मी त्या उपशक्तीवपठांना, ज्यांना देिता म्हणतात 

वसद्धी ददल्या असतात. त्यांची भक्ती करीत ते अज्ञानी लोक अशामुळें अल्पकाळ रटकणारी फळं 

प्राप्त करतात ि त्या देितेकडे जातात. जे माझी भक्ती करतात ते मात्र माझ्याकडे येतात. अशा 

देिता त्यांची ताकद िाढिण्यासाठी असे अनेक भक्त वमळािेत म्हणून प्रयत्न करतात. वजतके जास्त 

भक्त वततकी त्यांची ताकद जास्त होत असते. ह्ामुळें, अशा देितांकडे गेलले ेलोक त्या देितेच्या 

आकषवणात कायम अडकून पडतात. असे असले तरी अशा भक्तांना त्या त्या देितेच्या वसद्धींचा 

फायदा होत असतो. माझ्याकडे येणायाव भक्तांना तसा फायदा होत नाही. तस ेहोण्याचे कारण, 

अरे अजुवना, माझ्या भक्ताचंा योगिेम मी स्ितः पहात असतो. माझ्या असंख्य वसद्धी त्यांचे सरंिण 

करत असतात. अशा उपशक्ती म्हणजेच देिता सहजपणे प्रसंन्न होत असल्यामुळे जास्त करून 

सामान्य भक्त त्यांच्याकड ेआकर्षवत होत असतात. त्या जेिता मायेचा एक वहस्सा असतात. म्हणजे 

त्या स्ितः सदु्धा भ्रम असतात. मी मात्र मायचे्या धकु्याबाहरे असतो. त्यामुळें मला सामान्य माणूस 

समजू शकत नाही. माझे भक्त मला प्रत्यि पाहू शकत नसल्यामुळे माझी अनेक काल्पवनक रुप 

तयार करून त्यांच्या माध्यमातून ते मला पहाण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्या वचत्रांपुढे अथिा 

मूत्यांपुढे ते माझी आळिणी करत असतात. त्यातून मूतीपुजा उदयाला आली. ते भक्त त्यांच्या 

अज्ञानामुळें त्या विविध मूत्यींच्या करता एकमेकात भाडत असतात. कोणती मूती खरी असें ते 

िाद घालतात. ते सगळे त्यांच्या अहकंारामुळे वनमावण झालले्या अज्ञानामुळे होत असत.े मी पुजतो 

तेंच श्रेष्ठ इतर पुजतात ते खोटे अशा प्रकारचा मखूवपणा त्यांच्या होत असतांना मी पहात असतो 

परंतु, त्यात मी पडत नाही कारण यथािकाश त्यांतील खरे भक्त सगळे सत्य समजून शांत होणार 

ह ेमी जाणून असतो. देितांची पुजा करणारे त्यांच्या मृत्यू नंतर त्या देितेच्या गणात सामील 

होतात. माझ ेउच्चपदाला गेललेे भक्त माझ्या गणात येतात.  

ह ेअजुवना, मी भूत ितवमान आवण भविष्य काळातील सिव प्रावणमात्रांना जाणतो पण मला 

मात्र कोणीही जाणत नाही.  

ह ेपरंतपा अजुवना, जीिािर आरुढ झाललेा अज्ञानी आत्मा जीिाच्या अनेक इच्छा ि त्यातून 

उत्पन्न होणारे द्वषे द्वदं्वाच्या मोहाने सृष्टीत भ्रम पाितो. ह्ाही पररवस्थतीत सत्कमावचरणी लोकांचे 

पातक त्यांच्या िाढत्या अध्यावत्मक उजेच्या प्रभािाखाली नष्ट झालेल ेअसते. त्यांचा पुण्यप्रभाि 



त्यामुळें िाढत असतो ि ते माझ्या अवधकावधक जिळ येत असतात. त्याच्या मृत्यूिेळी सदु्धा ते 

मलाच स्मरत असतात. जे देितांचे भक्त त्यांची आराधना करत त्यांची पुण्य पातळी उच्च करत 

असतात ते त्या प्रभािामळुें  अखरेीस माझ्यात येऊन वमळतात. कारण अरे अजुवना, त्या देितासदु्धा 

माझाच भाग असतात. त्यांचा भ्रम नाहीसा झाललेा असतो. ते त्यांच्यात ि माझ्यात एकच तत्त्ि 

आह ेत्याचा सािात अनुभि घेत असतात. त्यांची सिव दःुखे नावहशी झाललेी असतात.      

भगित गीता पिव भाग सत्ताविसािा संपला.  

  



भगित गीता पिव  

भाग अठ्ठाविसािा 

अिर ब्रह्मयोग अध्याय आठिा 

अजुवन विचारतो, "ब्रह्म म्हणजे काय"? अध्यात्म कशाला म्हणतात? कमव म्हणजे काय? 

अवधभूत कशाला म्हणतात? आवण अवधदैित कशाला म्हणतात? ते सांग". "ह ेमधसूुदना, अवधयज्ञ 

तो कोणता ि तो या देहात कसा आह"े? त्याच प्रमाणे, मनोवनग्रही पुरूषांनी तुला कस ेजाणािे ते 

सुद्धा सांग.   

श्री भगिान सांगतात, अत्यंत श्रेष्ठ ि अविनाशी असें जे आददतत्त्ि ते ब्राह्म होय. स्ियंभूने 

ह ेप्रथम त्याच्या विचाराने वनमावण केले. प्रत्येक िस्तुचा जो मूळ भाि (स्िभाि) ते त्याचे अध्यात्म 

होय. सचेतन आवण अचेतन अिरब्रह्मा पासून भूतांची उत्पत्ती करणारा जो व्यिहार त्याला 

ब्रह्मकमव अशी संज्ञा आह.े  

ह ेअजुवना, अवधभूत म्हणजे नाशिंत कायवरुप पदाथव अथावतु् जीि होय. या पदाथावत जो 

पुरूष म्हणजे सचेतन अवधष्ठाता तो अवधदैित म्हणजेच आत्मा. अवधयज्ञ म्हणजे सिव यज्ञांचा 

अवधपती म्हणतात तो मीच ह्ा देहाच्या ठायी (अवधदेह) देह धारण करणायांमध्ये श्रेष्ठ आह.े 

म्हणून जो मनुष्य मरणसमयी माझेच स्मरण करीत देह सोडतो तो माझ्यात विलीन होतो. ककंिा 

ह ेअजुवना, मरणसमयी जीिात्मा (देहधारी आत्म्यास जीिात्मा अस ेम्हणतात) ज्या देितेचे स्मरण 

करत प्राण (जीि) सोडतो त्या दैितेत जाऊन वमळतो.  

एकवचत्ताने अभ्यासपूिवक (सतत प्रयत्न करून) परमेश्र्िराचे स्मरण करत तू जगलास तर 

शेिटी मलाच येऊन वमळणार, तसें न करता केिळ िासनामय विचारात आयुष्य घालिलसे तर 

त्या िासनांच्या विचारात अडकलेला असा तू मरणोत्तर अवतदःुखमय सतत अस्िस्थ असा 

अंतराळात भरकटत राहवशल. मद (घमेंड) ि मत्सर (द्वषे) ह्ा विचारात आयुष्यभर रहाणारे 

लोक त्यामुळें दगंुधयकु्त नरकात गटांगळ्या खात बराच काळ तडफडत राहतात. त्यांना पुनजवन्म 

सुद्धा अत्यंत त्रासदायक अशा कुळात वमळतो. अशा घरात ते जन्म घेतात जेथे आधीपासून त्या 

दोषांचेच साम्राज्य आह.े त्यांतून त्यांची सुटका होणे दरुापास्त असते. ज्या दोषांना तू ह्ा जन्मात 

िाढितोस ते दोष (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर) जेथ ेप्राधान्याने आहते तस ेकुळ तुला 

वमळते ि तुझ े जीिन कष्टमय होते. म्हणून पाथाव, स्िताच्याच विकृत विचारांच्या कचाट्यात 



सापडललेे ते आत्मे अवधकावधक खोल सतत जातात, त्याचे ते दोष अवधकावधक िृलद्धगंत होत 

जाऊन तो शेिटी ददशाहीन असा होतो. त्याला त्यातून बाहरे काढणे सोपे नसते. कारण ते त्यांनीच 

स्िताच्या चुकांनी वमळिलेल ेअसते. अशा आत्म्यांना समजत नाही आता काय करािे. म्हणून 

िासनामय विचारांत जास्त रमण्याची घोडचूक तू कधींच करू नकोस. सुरूिातीला गोड 

िाटणायाव त्या िासना विषासारख्या त्या माणसाचा अध्यावत्मक नाश करतात. जीिांने िासनांत 

योगिेमा पुरते रमणे ह े वहतकारक असते पण त्यात आत्म्याने रमणे त्या आत्म्यासाठी भयंकर 

बाधक असत.े िासना आत्म्यासाठी गोडिीष असते ह े लिात ठेि. त्या िासना आत्म्यासाठी 

नसतात म्हणून त्यात तू लि घालू नकोस. जीिात्म्याचे भवितव्य अंधकारात ढकलणारे ह ेिासना 

विचार अजुवना सोडून दे. देहाच्या जगण्यासाठी जीिाला ज्या सहा प्रेरणा आिश्यक असतात त्यांत 

आत्म्याने गंुतणे श्रेयस्कर नसते. ह ेज्याला समजले तो चांगला योगी होतो.                 

देितांची भक्ती करणारे शेिटी त्या देितेला वमळतात वततकी त्या देितेची शक्ती जास्त 

होते. वजतके चांगले लोक वतला भक्त म्हणून वमळतात वततकी ती जास्त ताकदिान होत असते 

परंतु, वजतके िाईट लोक वतची भक्ती करतात त्या देितेची ताकद कमी होते. त्या देिता त्यांचा 

अव्हरे करतात ि ते िासनासक्त आत्मे िाईट शक्तीच्या आहारी जातात. त्यानंतर ते पापात 

अडकललेे जीिात्मे त्या पापशक्तीचे गुलाम होतात. त्यांची ताकद जी नकारात्मक असते, िाढत 

जाते. 

अजुवन विचारतो, मनुष्य चुका कां करतो ि वनसगव कां त्या चुका करत नाही ते सांग. 

भगिात सांगतात, माणसांत अहकंार त्यातील आत्म्यामुळे अंगीभूत असतो. त्यातून काम, 

क्रोध, लोभ, मोह, मद आवण मत्सर ह ेसहा दोष असतात. ते िस्तुतः शरीराच्या संिधवनासाठी 

आवण संरिणासाठी आहते ि त्यात आत्म्याने गंुतण्याचे कारणच नसते पण ते होते ि सगळे चुकू 

लागते. वनसगावला अहकंार नसतो कारण त्याला ह्ा सहांची गरज नसते त्याचे व्यिहार 

करण्यासाठी. वनसगावचे सगळे व्यिहार यतं्राप्रमाणे होत असतात. त्याच्या कामात तकव  आवण 

गवणत असते भािना नसतात ज्या ह्ा सहा दोषामुळें माणसाच्या मनात उत्पन्न होत असतात. 

म्हणजे वनसगावला भािना नसतात. जर मनुष्य ह्ा दोषांपासून मुक्त झाला तर तो वनसगावसारखाच 

होईल. मनुष्याने अंतमुवख होऊन त्याच्यातील त्या सहा दोषांचे (प्रेरणाचें) िेळोिेळी पररिण 

करािे ि त्यांचा आपल्या अध्यावत्मक उद्धारात त्रास होत नाही ह्ाची तजिीज करािी. अस े

करणारा अध्यावत्मक उच्चतेला सहज जाऊ शकतो. ब्रह्मदेिाच्या ददिसाच्या काळात सृष्टीची 

वनर्मवती होते ि त्याच्या रात्री पुन्हा ती सृष्टी त्यामध्ये विलीन होते. अस ेह ेअव्याहतपणे होत आल े



आह.े हा प्रकृती परािश पदाथव समुदाय व्यक्त ि पुन्हा अव्यक्त असें होत असतांना दसुरे एक 

सनातन अव्यक्त तत्त्ि आह,े ते सिव भूतमात्रांचा नाश झाला असतांना स्ितः विनाश पाित नाही. 

ज्याला अिर अविनाशी म्हणतात असे जे परम अव्यक्त स्िरुप तींच सिव प्राणीमात्रांची शेिटची 

परमश्रेष्ठ अिस्था होय. जो त्या स्थानाला पोहोचला तो परत ब्रह्मदेिाच्या सृष्टीत व्यक्त अथिा 

अव्यक्त अशा कोणत्याही स्िरुपात येत नाही. ह ेज्या सूज्ञांने जाणल ेतो कधीही ह्ा सहा दोषांच्या 

मोहात पडत नाही तो परम अिस्थेत कायम रहातो ज्याला मोि म्हणतात.             

भगित गीता पिव भाग अठ्ठाविसािा संपला.    

  



भगित गीता पिव  

भाग एकोणवतसािा 

अनन्यभवक्तयोग  अध्याय नििा 

श्री भगिान बोलतात, अजुवना तू आता समजण्यास योग्य झाला आहसे म्हणून तुला एक 

मावहती ज्ञान विज्ञाना सवहत देतो ती ऐक. ती नीटपण े समजलास तर तू कमवबंधनातून मकु्त 

होवशल.  

ह ेसिवश्रेष्ठ ज्ञान, पवित्र, उत्तम, प्रत्यिबोधी, आचरण्यास सुखकारक, अव्यय आवण धम्यव 

(धमावने मान्य केललेे) आह.े  

मी स्ितः अव्यक्त रुपाने ह े जग व्यापललेे आह.े माझ्याठीयी सिव सृष्टी आह े पण मी 

वतच्यात नाही. सृष्टी वनमावण करणारा मी ती उत्पन्न करूनही वतच्यात नसतो. असे असल ेतरी मी 

माझ्या प्रकृतीला हाती धरून वतच्या ताब्यात गेल्यामुळे परतंत्र असलले्या ह्ा सृष्टीत पुनः पुन्हा 

स्िताला आणत असतो. मी सृष्टीत असूनही वतच्या कमवबंधनात अडकत नसल्यामुळे अध्यि होऊन 

सिव चराचर सृष्टी प्रसित असतो म्हणून, ह्ा जगाची घडामोड होत असते. माझे सिवश्रेष्ठ स्िरुप 

न जाणणारे लोक मला मनुष्य देही  समजून माझी अिज्ञा करतात.  

अज्ञानी माणसे मी मूतीत अथिा मानि देहात आह े असें समजून माझी त्यात पुजा 

करतात. माझी िृथा शब्दाने भजन पुजन करत असतात. त्यांना माझे वनसगवरुपी परमेश्र्िरी रुप 

कधीही समजत नाही. ते मला त्या मूतीतच पहाण्याचा प्रयन करत असतात. ते अज्ञानातच 

रहातात. ते भ्रष्ट वचत्त लोक मोहात पाडणायाव रािसी ि आसुरी स्िभािाचा आश्रय घेऊन िागतात 

म्हणून त्यांच्या सिव आशा व्यथव होतात. त्यांची कमे (पुजापाठ इत्यादद कमवकांड) वनरथवक होतात. 

त्यांचे परमेश्र्िारा बद्दलचे ज्ञानही खोटे ठरते. त्या उलट दैिी प्रकृतीचा आश्रय घेतलेल ेमहात्मे मी 

सिव भूतांचे आददस्थान ि अव्यय आह ेह ेलिात घेऊन अनन्यभािे मलाच भजतात. वनसगावचे 

अनादद अनंत व्यिहार ि त्या पाठील वनयम समजण्यासाठी मनुष्याला वििेक (योग्य अयोग्य 

समजण्याची विचार पद्धती) शक्ती ददली आह.े त्यातील बुवद्ध म्हणजे तकव  ि गवणत ह्ांच्या मदतीने 

तो पंचमहाभूतांना समजू शकतो परंतु, जीि, चेतना आवण रचना तत्त्ि समजण्यासाठी त्याला 

मनाच्या कल्पना विचार प्रवतभेचा उपयोग होतो. कारण ह ेपाथाव, ह्ा तीन तकव  आवण गवणताने 



समजण्यासाख्या नाहीत. अशाररतीने प्रथम वििके आवण मग कल्पना विचार िापरून तो सूज्ञ 

साधक म्हणजेच योगी मला समजून घेतो. त्यालाच भजन पद्धती समजािे.  

मनाच्या विचारांचे दोन भाग आहते ते असें, एक िैकवल्पक आवण दसुरा प्रवतभा. 

िैकवल्पक हा अहकंाराने होतो. प्रवतभा वनसगावची शक्ती असत.े सिवच माणसांना प्रवतभा ही 

वनसगावची शक्ती प्राप्त असेलच असें नाही, ज्यांना प्राप्त होते ते विलिण शोध लाितात. वनसगावची 

विचारशक्ती म्हणजे वनसगावचे संपूणव ज्ञान, प्रवतभासंपन्न व्यक्तीला अशंत्िाने ही प्राप्त होत असत.े 

त्यामुळे विलिण ररत्या अशी माणसं वनसगावत घडणायाव गोष्टींचे आकलन करत असतात. ते ज्ञान 

त्याला कसे झाले ते त्यालासुद्धा मावहत नसते. असे जेव्हां आढळून येते तेव्हां ते वनसगावच्या 

विचारशक्तीमुळें त्याला झाले असे समजािे. ह्ाला कांहीजण चमत्कार म्हणतात.  

ह्ा विश्र्िात जे आह ेि जे नाही (अव्यक्त) ते सिव मींच आह,े सिांची गवत, पोषणकताव, 

प्रभू, सािी, वनिासी, शरण, सखा, उत्पत्ती, लय आवण वस्थती, वनधान आवण अव्यय बीज मींच 

आह.े जगातील उष्णता, प्रकाश, पाऊस, अमृत आवण मृत्य ूतसेंच सतु् ि असतु् म्हणजे जे आह ेि 

जे नाही (अव्यक्त) ते सिव मींच आह.े  

वनसगावला समजण्यासाठी बुवद्ध (तकव , गवणत) ि प्रवतभा (मनाचे काल्पना विचार) ह्ांची 

गरज असत.े बुवद्धला प्रयोगशीलता आिश्यक असते. प्रवतभा मात्र कांही लोकांना स्िाभाविकपणे 

अिगत असते. ती प्रयत्न करून वमळिता येत नाहीत. जे लोक वनसगावच्या सिव बारकाव्यांचा 

अभ्यास करून त्यानुसार आपली कामं ररतसर पार पाडतात त्यांची कामं विना अडचण होतात. 

त्यांना कशाचीच काळजी नसते. शुद्ध मनाने माझी भक्ती करणारे मले्यािर स्िगवलोकी जातात ि 

कालांतराने पुन्हा पृथ्िीिर जीिात्मा होऊन शरीर धारण करून जन्म घतेात, पुढची अध्यावत्मक 

प्रगती करण्यासाठी. अशाररतीने ते माझे भक्त अनेक फेयाव मारत स्िगव – पथृ्िी करत करत शेिटी 

मला वमळतात. जे शरीर ि भोग ह ेमाझे नसून ते शरीराचे आहते असें समजून त्यात विशेष न 

रमता एकाग्रवचत्ताने माझे स्मरण करण्यात रमतात ते मात्र, माझी जबाबदारी बनतात. मी त्यांचे 

संरिण, संिधवन, योगिमे पहात असतो. जे मला न स्मरता इतर देितांची भक्ती करतात ते त्या 

देितेला वमळतात. वतची ताकद िाढितात. मेल्यािर ते त्या देितेचे गण बनून रहातात. अस े

अज्ञानी लोक ह े जाणत नाहीत कीं, त्यांची भक्ती व्यथव गेलेली नाही कारण, ते ज्या देितेची 

आराधना करतात, ती देिता अनन्यतेने माझेच स्मरण करत असते.  

बुवद्धने व्यक्त वनसगावला समजण े सोपे असते. परंतु, अव्यक्त अशा परमेश्र्िराला 

समजण्यासाठी मनाची प्रवतभा असािी लागते. वनसगावला कोणाचाही राग नसतो तसेंच त्याला 



कोणीही जास्त वप्रय ककंिा अवप्रय नसते. वनसगावला समजून िागणारे िैज्ञावनक असतात ते सगळे 

तकव  आवण गवणताच्या मदतीने वनसगावच्या व्यक्त रुपाचा अभ्यास करत असतात.  

मी प्रथम माया उत्पन्न केली, वतने वनसगव (प्रकृती) वनमावण केली. त्यात माझा अशदु्ध 

झालेला भाग अथावत आत्मा, शदु्ध करण्याचे कायव सरुू झाले आवण म्हणून हा सगळा व्याप 

मांडलेला आह.े ज्याला कांहीं प्रपंच म्हणतात. म्हणून अरे धनंजया, वनसगव ह ेमाझ ेअशदु्ध रुप आह े

म्हणून मी वनसगावत नसलो तरी वनसगावच्या उत्पत्तीच कारण आह.े त्याच्या माफव त ही सृष्टी 

चालित असतो. मला समजण्याचे काम कोणीही करू शकतो. जो मला समजला तो आत्मा मला 

वमळतो मग तो कोणीही असो जस,े स्त्री, पुरूष, िैश्य, शुद्र, िवत्रय, ब्राह्मण, कुलिान, कुलहीन, 

दस्यु, आयव, अनायव कोणीही कारण ती सगळी माझीच रुप आहते फक्त त्यांना ते माहीत नाही. 

भगित गीता पिव भाग एकोणवतसािा संपला. 

  



भगित गीता पिव 

भाग वतसािा 

विभवूत योग    अध्याय दहािा 

भगिान श्री कृष्ण बोलतात, अजुवना आणखीन एक माझे वहतकारक भाषण ऐक, माझा जन्म 

केव्हा झाला ते देि, ऋषी अशा कोणालाही मावहत नाही. कारण, मी त्यांचे आददकारण आह.े 

म्हणजे त्यांच्या वनर्मवती आधी पासून मी आह.े जो मला जन्मरहीत अनादद अनंत महशे्र्िर असें 

जाणतो तो मनुष्य मोह रहीत होऊन सिव पापांपासून मकु्त होतो. वनसगव सदु्धा अनादी अनंत असून 

त्याच्या उत्पत्तीचा शोध घेण्यात मानिाला कांहींच फायदा नाही म्हणून त्या फंद्यात माणसांने 

पडू नये. त्याचे कारण माणूस ज्या काळमानाने ते शोधण्याचा प्रयत्न करणार ते माझ्यानंतरचे 

आह.े म्हणजे मी ि वनसगव काळाच्याही आधीचे आहोत. 

माणसातील विविध भाि जसें बदु्धी, ज्ञान, मन, जागरुकता, िमा, सत्य, इंदद्रयवनग्रह, शांवत, 

सुख, दःुख, उत्पत्ती, लय, भय, अभय,अलहसंा, लहसंा, समता, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, 

इत्यादद माझ्यापासूनच उत्पन्न होतात. मी सिव गुण, अिगुण ह्ांचा कारक आह.े 

सप्तषी, चार मनु, ज्यांच्या पासून ही सृष्टी उत्पन्न झाली ते माझेच मानस म्हणजे मनाने 

(विचारांनी) वनमावण केलेल ेभाि आहते. जो योगी माझीही विभूती, विस्तार आवण योगशक्ती 

जाणतो त्याला वस्थर कमवयोग प्राप्त होतो.  

मी सगळ्यांचे उत्पत्ती स्थान असून मजमुळे सिव जग कायवरत असत ेह ेजाणून शहाण ेलोक मला 

स्मरतात. वनसगावचे व्यिहार स्ितः समजण ेि दसुयावला समजािणे तसेंच दसुयावकडून वशकण ेअशा 

परंपरेने मानिप्राणी अनेक वपढ्यांतून सतत वनसगावला पयावयाने मला अवधकावधक चांगल्या प्रकारे 

समजू लागला ि जर ही ज्ञानाची देिाणघेिाण परंपरेने चाल ूरावहली तर मानि समाज प्रगत 

होतो ि नाही चालू रावहली तर मात्र तो मानि समाज मागासललेा राहतो. प्रगत समाज अशा 

मागासलेल्या समाजािर अवधराज्य स्थापन करतो. त्यांचे शोषण करतो. तेथ ेमी माझी इच्छा 

असूनही त्या मागस समाजाला मदत करू शकत नाही. म्हणून मानि समाजाने नेहमी जागृत 

राहून ज्ञान संपादन करत रावहले पावहजे. जो स्िताला मदत करतो त्याला परमेश्र्िर मदत करतो. 

जो परािलंबी रहाणे पसतं करतो त्यांना वनसगव नष्ट करतो. परंत, माझे वनत्य स्मरण करणायांच्या 

िर कृपा करतो ि त्यांच्यात वशरून तेजस्िी ज्ञानरुप आत्मे तेथे पाठिून त्या समाजाचे अज्ञान 



नाहीसे करत असतो. मग असे जागृत झाललेे समाज प्रगती करू लागतात. त्यानंतर ते इतर 

मागास समाजांना जागृत करतात ते माझे भक्त ठरतात. मानि समाजाचा विकास त्यात 

जन्मणायाव बुवद्धमान आवण प्रवतभासंपन्न लोकांिर अिलंबून असतो.           

अजुवन विचारतो, ह ेपरमशे्र्िरा, श्री कृष्णा, तंूच सिव सृष्टीचा कताव करविता आहसे ह ेसिव ऋषी, 

महषी सांगतात आवण तू सुद्धा तेंच सांगत आहसे. तेव्हां तुझ्या विभूती (उच्च लबंद)ू कोणत्या ते तू 

मला सांग म्हणजे मी त्या ओळखू शकेन. ह ेयोगेश्र्िरा, मी कशाररतीने तुझे वनरंतर लचंतन करािे 

म्हणजे मी तुला व्यिवस्थतपणे ओळखू शकेन ते सदु्धा सांग.  

भगिान बोलतात, माझ्या अनेक विभूती आहते. परंतु, त्यातून तुला समजतील अशा 

महत्िाच्या ज्या आहते त्या तुला सांगतो. असें पहा, वनसगव फार विशाल आवण माणसाच्या 

आकलन कुितीच्या मयावदे बाहरेचा आह.े अशा पररवस्थतीत मानि वनसगावचे नेहमी अंशात्मक 

ज्ञान प्राप्त करू शकतो. सपंूणव वनसगावला समजणे मानिाला केिळ अशक्य असते. म्हणून माणसाने 

त्याकरता दःुखी न होता जेिढे जमेल तेिढे ज्ञान सपंादन करून र्घयािे त्यातच मनुष्याचा पुरूषाथव 

आह.े  

माणसाला बाहरेची मावहती वमळिण्यासाठी पांच ज्ञानेंदद्रये (नेत्र, कान, नाक, वजव्हा, त्िचा) 

ि दोन िैचारीक इंदद्रये, मन आवण बुवद्ध, अशी सात साधनं असतात. त्या प्रत्येकाची आकलन 

िमता मयावददत असते. त्या मयावदे पवलकडील जे आह े त्याचे आकलन आपल्याला स्िताच्या 

कुितीने प्राप्त होऊ शकत नाही. त्यासाठी जे त्यांच्या आिाक्या बाहरेचे आह ेते वमळिण्यासाठी 

आपण दसुयाव कोण्या ज्ञानी माणसाची मदत घेत असतो. त्याच्या सांगण्यािर अंधपण ेविश्र्िास 

ठेिूनच ते वमळित असतो, त्यासाठी आपल्याला सावत्त्िक अंधश्रद्धा (िैचाररक दषृ्ट्या विश्र्िसनीय 

अशी श्रद्धा, त्याविरुद्ध असते ती तामसी अंधश्रद्धा) असािी लागते. आपल्याला जी मावहती वमळते 

त्यातील नव्िद टक्क्याहून जास्त मावहती ह्ा प्रकारे वमळत असते म्हणनू सावत्त्िक अंधश्रद्धा हा 

ज्ञान वमळिण्याचा एक महत्िपूणव स्रोत असतो. तामसी अंधश्रद्धनेे चुकीचे वनष्कषव वनघत असतात 

म्हणून ती अग्राह् आह.े  

आता अजुवना, माझ्या प्रमूख विभूती सांगतो त्या ऐक, सिव माणसांच्या अंतगांतील असणारा 

मी आह.े सिव सृष्टीचा आदद मध्य ि अंत मींच आह.े अददतीच्या बारा मुलांतील विष्णू मी आह,े 

तेजस्व्यातील सूयव मी आह,े एकूण चाळीस मरुतातील मररची मी आह,े नित्रांत चंद्र मी आह,े तीन 

िेदांत सामिेद मी आह,े स्िगीय देिांत इंद्र मी आह,े इंदद्रयांत मन मी आह,े जीिातील चैतन्य मी 

आह.े पिवतात मेरू मी आह.े पुरोवहतांत जो मुख्य बृहस्पती तो मी आह,े सेनापतींत कार्तवकेय मी 



आह,े जलाशयांत समुद्र मी आह,े महषींमध्य े भगुृ मी आह,े िाणीतील ओंकार मी आह,े सिव 

प्रकारच्या मंत्रांत जपमंत्र मी आह,े स्थािरातील वहमालय मी आह,े सिव ििृात लपंपळ मी आह,े 

देिषींमध्ये नारद मी आह,े घोड्ांत उचै्चःश्रि मी आह,े गंधिावत वचत्ररथ मी आह,े वसद्ध लोकांत 

कवपल मुनी मी आह,े गजेंद्रात ऐराित मी आह,े मनुष्यात त्यांचा राजा मी आह,े शस्त्रांत इंद्राचे 

िज्र मी आह,े गाईंत कामधेनू मी आह,े प्रजोत्पत्ती करणारा काम (लैंवगक कामांत दोन प्रकार 

सांवगतले आहते त्यातील भोग काम तामसी म्हणून त्यज्य समजला जातो) मी आह,े सपांत िासुकी 

मी आह,े नागांत अनंत (शेष) मी आह,े जलाचरांत िरुण मी आह,े वपतृगणांत अयवमा मी आह,े 

वनग्रह करणायावत यमधमव मी आह,े दैत्यांत प्रह्लाद मी आह,े ग्रासणायांत काळ मी आह,े पशुंमध्य े

लसंह मी आह,े पिांत गरूड मी आह,े िेगिान िायू मी, शस्त्रधायांत राम (भागवि) मी आह.े जलचर 

प्राण्यात मगर मी आह,े नद्यांमध्ये गंगा मी आह,े पृथ्िीचा आदद ि अंत मी आह,े सिव विद्यांमध्य े

अध्यात्म विद्या मी आह,े तसेंच तत्त्ि वनणवयासाठी केललेा िाद मी आह,े िणवमालेतील "अ", मी, 

शब्दांच्या समासात द्वदं्व ंमी आह,े अिय काल मी, चारी बाजूनी मुख ेअसणारा ध्राता म्हणजे 

ब्रह्मदेि मी आह,े सिांचा नाश करणारा मृत्य ूमी आह,े पुढ ेउत्पन्न होणायाव िस्तुमात्रांचा उगमसुद्धा 

मी आह.े स्त्री वसद्धींपैकी श्री, िाणी, स्मृती, मधेा, धृती आवण िमा मी आह.े सामिेदातील 

बृहत्साम स्तोत्र मी आह,े छंदांत गायत्री मी आह,े मांसामध्य ेमागववशषव मी आह,े ऋतुमध्य ेिसंत 

ऋतु मी, कपटाचरणात जुगार मी आह,े तेजस्िी लोकांचे तेज मी आह,े विजयी पुरूषाचा विजय 

मी आह,े वनश्र्चय मी आह,े सावत्त्िकांचा सत्त्िगुण मी आह,े यादिांत िासदेुि मी आह,े पांडिांत 

धनंजय मी आह,े मुनींत व्यास मी आह,े किींमध्य ेशुक्राचायव मी आह,े शासन करणायावत दंड मी 

आह,े जयाची इच्छा करणायावत वनती म्हणजे मसलत मी आह,े गुह्ांपैकी मौन मी आह,े ज्ञानी 

लोकांतील ज्ञान मी आह.े 

अजुवना, त्यावशिाय आणखीन सिव पदाथावतील वबज ते मींच आह,े मी नाही अशी गोष्ट ह्ा 

सृष्टीत असणार नाही. मी सिवव्यापी आह.े त्यांत मी असलो तरी ते माझ्यात नसतात. अरे वमत्रा, 

माझ्या ददव्य विभूतींना अंत नाही. माझ्या विभूतींचा विस्तार  तुला समजािा म्हणून थोडक्यात 

येथे ददला आह.े  

जो जो पदाथव लक्ष्मी िभैि हयांच्या प्रभािात आह ेतो तो माझ्या तेजाच्या अंशापासून उत्पन्न 

झाला आह ेअस ेसमज. मी ह ेविश्र्ि कांहीं अंशाने व्यापून धारण केल ेआह.े ज्यात तेज नाही, जे 

पाप प्रिृत्तीने प्रभावित आह े ते सिव सुद्धा माझ्याच मायेतून म्हणजे अप्रत्यिपणे माझ्यातूनच 

आलेल ेआह.े माया माझ्या प्रत्येक विभूतीची प्रवतकृती करून मनुष्याला फसविण्याचा सदैि प्रयत्न 



करत असते, ह ेलिात ठेि. उदाहरणाथव, आत्मा ह्ा माझ्या विभूतीची जीि (प्राण) ही मायेने 

तयार केललेी प्रवतकृती आह ेजी देहाला वनयंवत्रत करत असते.  

भगित गीता पिव भाग वतसािा संपला.  

  

  



भगित गीता पिव 

भाग एकवतसािा 

विश्र्िरुपदशवन योग  अध्याय अकरािा 

अजुवन बोलतो, अध्यात्म नामक जे ज्ञान तू मला सांगत आहसे, त्यांने माझा मोह गेला 

आह.े भूतांची उत्पत्ती ि लय कसा होतो ते मी तुझ्याकडून विस्तार पूिवक ऐकले, तुझे अविनाशी 

महात्म्य सदु्धा ऐकले, तुझे परमशे्र्िरी रुप मी पाहू इवच्छतो.  

भगिान बोलतात, ह ेअजुवना, तू माझी विविध प्रकारची अनेक रंगाची आवण असखं्य 

आकाराची शेकडो रुप पहा. ह ेबघ बारा आददत्य, आठ िस,ु अकरा रुद्र, दोन अवश्र्िनीकुमार, 

तसेंच एकोण पन्नास मरुद्घण याना आता पहा. त्यावशिाय माझ्यात एकवत्रत असलेल ेसिव चराचर 

जग पहा, आणखी जे कांहीं तुला पहािेस ेिाटते ते पहा, पण तुझ्या याच डोळ्यांनी ते तू पाहू 

शकणार नाहीस म्हणून मी तुला ददव्यदषृ्टी देतो म्हणजे तू ते माझे ददव्य भव्य रुप पाहू शकवशल. 

त्या दषृ्टीने तू माझा इश्र्िरीयोग म्हणजे योगसामथ्यव पहा.     

संजय धृतराष्ट्राला सांगतो, ह ेराजा, याप्रमाणे, बोलून महायोगेश्र्िर ि सिव पापं हरण 

करणारा श्री कृष्ण आपले परमेश्र्िरी रुप पाथावला दाखितो. ज्याला असंख्य मुख ंडोळे आहते, 

ज्यामध्ये अनेक आश्र्चयोत्पादक गोष्टी ददसत आहते, ज्यािर अनेक ददव्य अलंकार आहते, ज्याच्या 

हाती अनेक ददव्य शस्त्रास्त्रे सज्ज आहते, ज्याने ददव्य पुष्पाहार ि िस्त्र ंपररधान केले आहते, ज्याने 

ददव्य सुगंध अंगाला सािलेले आहते, वजकडे पहािे वतकडे तोंडच तोंडं आहते, ज्याच्या 

विशालपणाला सीमाच नव्हत्या, अस ेसिव आश्र्चयावने भरलले े ते भव्य ददव्य रुप अजुवन पहात 

राहीला. आकाशात हजार सूयांची प्रभा एका िेळी प्रकट होईल तर ती त्या महात्म्याच्या प्रभेशी 

तुलना करण्यासारखी असेल. अनेक भागांतून विखुरलेल ेसिव जग त्या देिावधदेिाच्या देहात एकत्र 

झालेल ेहोते. तेव्हां अजुवन आश्र्चयवचकीत झाला. त्याच्या अंगािर रोमांच उभ ेरावहल.े हात जोडून 

ि मस्तक लिून प्रणाम करून तो श्री कृष्णाला म्हणाला,    

ह े जनादवना, तुझ्या विश्र्िरुप शरीरात सिव देि, वनरवनराळ्या प्राण्यांचे समुदाय, 

कमलासनस्थ सिव श्रेष्ठ ब्रह्मदेि, सिव ऋषी, ददव्य सपव (कंुडलीची रुप) मला ददसत आहते. तुला 

अनंत बाहू, अनंत उदरं, अनंत मुखं, अनंत नेत्र, असून सिव बाजंूनी अनंतरुपी तुलाच मी पहातोय. 

पण ह ेविश्र्िेश्र्िरा, तुझा आदद मध्य ि अंत मला ददसत नाही. मला तू दकरीट, गदा ि चक्रधारी, 



सिव बाजंूनी प्रज्िवलत अशा अग्नीप्रमाणे ि सूयावसारखा प्रभा फांकलेला तेजःपुंज ि 

लखलखाटणारा, अपरंपार भरललेा ि सामान्य डोळ्यांनी पहाण्यास अशक्य असा वजकडे वतकड े

ददसत आहसे.    

ज्ञेय असें श्रेष्ठ अविनाशी ब्रह्मतत्त्ि तू आहसे, तंूच ह्ा विश्र्िाचा अखेरचा आधार आहसे, 

तू अविनाशी असून सनातन धमावचा संरिक आहसे आवण अनादद पुरूष तंूच आहसे ह्ाबद्दल माझी 

खात्री झाली आह.े आदद मध्य अंत रवहत असा अनंतशक्ती, अनंतभूजा, चंद्रसूयव हेंच ज्याचे डोळे ि 

प्रज्िवलत अग्नी हेंच ज्याचे मुख असा तू या विश्र्िाला आपल्या तेजांनी पहात आहसे असें मी पहात 

आह.े  

पृथ्िी ि आकाश यांमधील अंतर आवण दहाही ददशा तू एकट्याने व्यापलेल्या आहसे, तुझ े

ह ेअद्धभुत उग्ररुप पाहून त्रैलोक्य भयभीत झाल ेआह.े  

देिांचे समुदाय तुझ्या मध्ये प्रिेश करत आहते, त्यात कोणी भयभीत होऊन हात जोडून 

तुझी प्राथवना करीत आहते, मोठे मोठे ऋषी ि वसद्ध यांचे समुदाय स्िवस्त, स्िवस्त असें म्हणून 

अनेक स्तोत्रांनी तुझी भक्ती करत आहते. 

रुद्र, आददत्य, िस,ु तसेंच साध्य, विश्र्िदेि, अवश्र्िनीकुमार, मरुद्गण, वपतर, गंधिव, यि, 

असुर, वसद्ध यांचे समुदाय विस्मयचकीत होऊन तुझ्याकडे पहात आहते. 

ह ेमहाबाहो, तुझे ह ेअनेक तोंडांचे ि अनेक नेत्रांचे अनेक बाहू, मांड्ा, उदरं असलले े

अनेक दाढ्यांमुळें विक्राळ ददसणारे रुप पाहून सिव लोक भयव्याकूळ होऊन गेले आहते. तसांच मी 

सुद्धा भयव्याकूळ झालो आह.े  

ह ेविष्णो, आकाशाला वभडलेल ेतेजस्िी अनेक िणावनी युक्त, तसेंच जबडा पसरलेल ेप्रदीप्त 

ि विशाल नेत्रांचे अशा तुम्हाला पाहून माझा अतंरात्मा व्याकूळ होऊन गेल्यामुळें माझा धीर 

सुटला आह ेि शांतीही नाहीशी झाली आह.े  

तुझ्या दाढांनी विक्राळ ददसणारी ि प्रलयकाळाच्या अग्नी सारखी प्रददप्त मुखे पाहून मी 

अिाक झालो आह.े माझ्या मनाचे स्िास्थ्य नाहीसे झाले आह,े म्हणून ह ेदेिावधदेिा, जगवन्निासा, 

आता तू माझ्यािर प्रसन्न हो.        

अनेक राजांच्या समुहाबरोबर धृतराष्ट्राचे अनेक पुत्र  तसेंच वभष्म, द्रोण, कणव, आम्हातील 

मुख्य योद्ध,े या तुझ्या दातांखाली वचरडल ेजात आहते ह ेमी पहात आह.े कांहींजण दातांत अडकून 



ज्यांच्या मस्तकाचा चुराडा होत आह ेते मी पहात आह.े कांहीं त्या अक्राळ विक्राळ तोंडात वशरत 

आहते. असें मला स्पष्टपणे ददसत आह.े ज्या प्रमाणे नद्यांचे िेगिान प्रिाह समुद्राकडे धाित 

असतात तसे ह ेमनुष्यांचे मधील िीर पुरूष तुझ्या प्रज्िवलत मुखात प्रिेश करत आहते. जसा पतंग 

िेगांनी ज्योतीत घुसतो तसे ते ते िीर तुझ्या मुखात स्िताचा नाश करून घेण्यासाठी घुसत आहते.  

ह े विष्णो, सिव लोकांना आपल्या मुखांनी वगळण्यासाठी वनघालेला तू सगळीकडून 

वजभल्या चाटत आहसे. तुझ्या उग्र दीवप्त प्रखर प्रकाशांने सगळे जग व्यापून गेले आह.े      

ह ेदेिो, तुला नमस्कार असो, माझ्यािर प्रसन्न हो. असे भयकंर रुप धारण करणारा तू 

आहसे तरी कोण? ते सागं, तू आददपुरूष कोण ह ेजाणण्याची मला उत्कंठा लागली आह.े कारण, 

तुझी ही करणी मला कांहींच कळत नाही.  

भगिान बोलतात, मी लोकांचा संहार करणारा ि िृलद्धगंत झाललेा काळ आह ेआवण यथे े

मी लोकांचा संहार करण्यासाठी वनघालो आह.े सैन्यासैन्यातून उभ ेअसलेल ेह ेयोद्ध ेतू नसलाल 

तरी म्हणजे तू कांहीं केल ेनाहीस तरी मरणार आहते. ह्ासाठी, तू उठ, यश वमळि आवण शत्रूंना 

लजंकून धनधान्याने समदृ्ध अशा राज्याचा उपभोग घे. मी ह ेपूिीच मारले आहते. ह ेसव्यसाची 

अजुवना, तू नुसता वनवमत्तमात्र आहसे. द्रोण, वभष्म, जयद्रथ, कणव, इत्यादद िीर मी पूिीच ठार 

मारल ेआहते. त्यांना तू मार. वभऊ नकोस, कारण ह्ा रणात तू लजंकणार आहसे.    

संजय पुढे सांगतो, भीतीने थरथरा कांपणारा अजुवन श्रीकृष्णाला पुन्हा पुन्हा हात जोडून 

नमस्कार करून सद्गददत कंठाने विचारतो, ह ेकृष्णा, तुझ्या गुण िणवनाने जगाला अवतशय हषव 

होतो ि ते जग त्यात अनुरक्त होते. भयभीत झालेल ेरािस, दहाददशा पळत आहते, तर वसद्ध 

समूह तुला प्रणाम करत आहते. ह ेयोग्यच आह.े ह ेमहात्म्या, अनंता, देिावधदेिा, जगवन्निासा, 

ज्या अथी सतु् ि असतु् आवण त्या पवलकडले जे अविनाशी तत्त्ि आह ेते तंूच आहसे. त्याअथी 

अवतशय श्रेष्ठ ि ब्रह्मदेिाचाही आदद कताव असा जो तू त्याला सगळे जग कां नाही नमस्कार 

करणार! तू आदददेि, परुाणपुरूष, विश्र्िाचा आधार, विश्र्िाला जाणणारा ि जाणण्यास योग्य 

आवण परमधाम आहसे. ह ेअनंतरुपा, तंूच ह ेसारे विश्र्ि विस्तारल ेआहसे. तंूच िायू, िरुण, चंद्रमा 

आहसे. तंूच प्रजापवत म्हणजे ब्रह्मदेि आहसे. तुला हजारो िेळा नमस्कार असो, आणखीन पुनरपी 

नमस्कार करतो. 

ह ेसिावत्मका, तुला समोरून पाठीमागून आवण सिव बाजूने नमस्कार असो, कारण तुझा 

पराक्रम अगवणत ि शक्ती अपार असून तू सिवव्यापी आहसे. तसेंच सिवरुपी सुद्धा आहसे. अरे 



जनादवना, केिळ अज्ञानामुळें मी तुला बरोबरीचा वमत्र समजून चुकीने आवण सलगीने अमयावदा 

करून जे कांहीं बोललो असेन त्या करता मला िमा कर. त्याच प्रमाणे, दक्रडा, शयन, भोजन 

इत्यादद प्रसंगी थटे्टत एकांतात, सिांसमि, मी जो तुझा अपमान केला असले त्यासाठी अरे 

अच्युता, अलचंत्य प्रभािा अशा तुझी, मी पुन्हा पुन्हा िमा मागतो. तू या चराचर जगाचा उत्पाता, 

पुज्य आवण गुरंूचाही गुरू आहसे. तीनही लोकांत तुझ्यासारखा अप्रवतम प्रभािशाली असा 

कोणीही नाही, मग तुझ्याहून िरचढ कोण असणार? म्हणून तुला परमपुज्य परमशे्र्िराला 

नमस्कार घालून प्राथवना करीत आह.े ह ेदेिा, प्रेमळ वपता जसा त्याच्या पतु्राच्या कल्याणासाठी 

दकिा प्रेमळ वमत्र जसा वमत्रासाठी त्याचे अपराध सहन करतो तसें माझ ेअपराध सहन करण्यास 

तू समथव आहसे.  

ह ेकृष्णा, पूिी कधीही न पावहलेल ेअसे तुझे विश्र्िरुप पाहून मी हर्षवत झालो आह.े त्याच 

िेळी माझ ेमन भयाने व्याकूळ झाले आह.े आता प्रसंन्न हो आवण आपल ेते पूिीचे सामान्य रुप 

धारण कर. मस्तकािर मुकुट धारण केललेा असाच मी तुला पाहू इवच्छतो. ह े सहस्रबाहो, 

विश्र्िमूती, तू त्या चतुभूवज रुपानेंच आता प्रकट व्हािे. 

श्री भगिान बोलतात, ह ेअजुवना, तुझ्या िरील असीम प्रेमाने मी माझ ेपरमश्रेष्ठ विराट, 

असीम ि अपूिव रुप माझ्या ईश्र्िरी सामथ्यावने तुला दाखिली. ह ेरुप तुजिीन इतरांनी पूिी कधी 

पावहलेले नाही. ह ेकुरुश्रषे्ठा, िेदांनी, यज्ञानी, स्िाध्यायांनी, दानानी, विधीयुक्त कमावनी अथिा 

उग्र तपानी सदु्धा ह ेरुप कोणाला पहाता येत नाही. माझे ह ेभीषण रुप पाहून तू वभऊ नकोस. 

गांगरल्यासारखा होऊ नकोस. भय सोडून संतुष्ट मनाने तू तेंच माझे रुप पनु्हा पहा.   

संजय सांगतो, याप्रमाणे, िासुदेि अजुवनाला ते रुप पुन्हा दाखितो. परंतु, तो पुन्हा वभतो 

ि त्याला ते थांबिण्यास विनंती करतो. कृष्णाने त्याचे सौम्यरुप र्घयािे असे तो त्याला सागतो. 

कृष्ण त्याचे नेहमीचे सौम्य रुप धारण करून त्याला धीर ददला.  

अजुवन बोलतो, ह ेजनादवना, तुझे ह ेसौम्य मानिी रुप पाहून माझे मन पुिवित सािध ि 

स्िस्थ झाल ेआह.े 

कृष्ण बोलतो, ह ेमाझे रुप तू पावहलेस ते रुप पहाियास वमळण ेअवत दरु्मवळ आह.े देि 

देखील सदोददत या रुपाच्या दशवनासाठी उत्कठीत असतात. परंतु, ह ेशत्रूतापना, केिळ अनन्य 

भक्तीनेच या प्रकारे मला यथाथवपण ेजाणणे, पहाणे ि माझ्याठायी तत्त्िाने प्रिेश करण ेशक्य आह.े 

ह ेअजुवना, जो योगी सिव कमे माझी म्हणजे परमेश्र्िराची इच्छा म्हणून आहते असें ध्यानात घेऊन 



त्या बुवद्धने जगतो, ते भोग घेतो तो योगी मत्परायण होऊन राहतो. माझी भक्ती करतो. 

आसवक्तरवहत असतो, कोणत्याही भूतांचे अथिा गोष्टींचे ठायी िैर ठेित नाही तो मला येऊन 

वमळतो.       

भगित गीता पिव भाग एकवतसािा संपला.  

  



भगित गीता पिव  

भाग बवत्तसािा 

सगणु भक्ती योग  अध्याय बारािा 
अजुवन बोलतो, जे तुझ्या सगुण स्िरुपाची उपासना करतात ि जे तुझ्या वनगुवण अव्यक्त 

स्िरुपाची उपासना करतात त्यांपैकी श्रेष्ठ कोण ते मला सांग.  

श्री कृष्ण सांगतो, जे माझ्या ठायी मन लािून नेहमी एकाग्र वचत्त होऊन परमश्रद्धनेे माझी 

उपासना करतात ते मला सिवश्रेष्ठ योगी िाटतात. परंतु, जे इंदद्रयांचे संयमन करून सिवत्र समबदु्धी 

ठेिून सिव प्रावणमात्रांचे वहत करण्याच्या उद्दशेाने तत्पर होऊन अवनिावच्य (शब्दापवलकडील), 

अव्यक्त, सिवव्यापी, अलचंत्य (ज्याचा अदाज घेता येणार नाही असे), अविकायव (विकार नसललेे), 

अचल आवण वनत्य अशा वनगुवण ब्रह्माची उपासना करतात तेही मलाच यऊेन वमळतात.  

अव्यक्त ब्रह्माच्या उपासनेत ज्यांचे मन गढून गेले आह,े त्यांना कष्ट अवधक पडतात. कारण 

देहिान मानिाला अव्यक्त ब्रह्माची प्राप्ती मोठ्या कष्टाने होते. ज्यांना तशी वनगुवण पुजा जमत 

नाही, ते भक्त माझ्या मूतीची पुजा करतात. जोिर ह ेअजुवना, जे भक्त मत्परायण होऊन ि आपली 

सिव कमे मला अपवण करून अनन्य भािाने माझ ेध्यान ि भजन करतात, त्या माझ्याशी एकरुप 

झालेल्या भक्तांचा, विलबं न लािता भिसागरातून त्िररत उद्धार मी करतोच मग ती भक्ती वनगुवण 

आह ेकां सगुण आह ेते महत्िाचे नसते.  

अजुवन विचारतो, ह ेभगिंता, ह ेजे तू आता मला सांवगतलेस ते पुन्हा नीट समजािून सांग.   

श्रीकृष्ण सांगतो, त्याचे अस ेआह ेकीं, जे माझी भक्ती करत ललंगदेहापासनू आत्म्याची सुटका 

करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना विश्र्िातील वसद्ध पुरूष जे माझ्याच अंश असतात ते मदत 

करतात. त्यांची योगसाधना सोपी होते. ते असें होते, जर खड्ड्ड्ात पडलेला इसम जोरजोरांने 

ओरडून हांका मारू लागला खड्ड्ड्ातून बाहरे यणे्याचा प्रयत्न करत असले तर खड्ड्ड्ाबाहरेील 

माणसे तो ओरड ऐकून जमा होतात ि त्याची सुटका सोपी होते. त्या उलट अव्यक्त ब्रह्माच्या 

उपासनेत ज्याने मन गढून गेलेल े आह ेते भक्ती न करता वनमुटपणे प्रयत्न करतात. म्हणजे अस े

योगी त्या खड्ड्ड्ात पडलेल्या इसमासारखे असतात जो ओरडा न करता गुपचुप बाहरे येण्याचा 

प्रयत्न करत असतो. त्याला अथावतच खड्ड्ड्ातून बाहरे येण ेजास्त अिघड असते. अस ेअसले तरी 

ह ेधनुधावरी, एक गोष्ट लिात ठेि कीं, योगी कसाही साधना करीत असला तरी माझे त्याकड े

चांगले लि असते, ि त्याची त्या अज्ञानरुपी खड्ड्ड्ातून बाहरे येण्याची धडपड दकती प्रामावणक 



आह ेते पाहून विश्र्िातील वसद्ध पुरूष जे माझांच अंश असतात ते त्याला न मागता मदत करत 

असतात. म्हणून साधना सोपी होण्यासाठी योग्यांने माझ्याच रठकाणी आपल ेमन वस्थर करून 

काम करािे. ह ेधनंजया माझ्या रठकाणी वचत्त चांगल्या प्रकारे वस्थर ठेिण ेजर तुला शक्य नसले 

तर अभ्यासांने ि पुन्हा पनु्हा प्रयत्न करून ते साध्य करून मला प्राप्त करून घेण्याची इच्छा ठेि. 

असा प्रयत्न करण्यासाठी तू असमथव असवशल तर सिव कमे मला अपवण कर म्हणजे कमावचा 

मोह न ठेिता ती करत रहा असें केल्याने तू वसद्ध पािवशल आवण ह ेकरण्याला देखील तू असमथव 

असवशल तर मग सतत वचत्ती माझ े ध्यान ठेिनू केल्या काम्यफलांचा लोभ न ठेिता त्यांच्या 

फलाची हाि न ठेिता अशाररतीने सािकाशपणे संयम करून तू सिव फलाचंा त्याग करून माझ्या 

पयंत येऊ शकवशल.         

अभ्यासाहून ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञानाहून ध्यान श्रेष्ठ, ध्यानाहून कमवफलांचा त्याग जास्त श्रेष्ठ, त्या 

त्यागापासून त्िररत शांती प्राप्त होते.         

जो माझा भक्त वनरपिे, अंतबावह् पवित्र, कतवव्य तत्पर, फलांबद्दल अनासक्त, ज्याला 

कोणताच विकार चाळि ूशकत नाही ि ज्यांने काम्यफलांचे आरंभ म्हणजे उद्योग सोडलेल ेअसा 

असतो तो मला वप्रय होतो.   

जीिांचे कायव ि आत्म्याचे कायव ह्ातील फरक ज्याने पूणवपणे ओळखला ह्ा योगात हमखास 

यशस्िी होतो. असा जीिाच्या भोग कामनांपासून मुक्त झाललेा योगी कशाचाही आनंद मानत 

नाही अथिा दःुख मानत नाही कोणाचाही द्वषे करत नाही, कधी शोक करत नाही, इच्छासदु्धा 

बाळगत नाही तसेंच शुभाशुभ कमवफलांचा त्याग करणारा असतो, तो माझा भक्त मला वप्रय 

असतो.  

जीिाला त्याचे भोग काम्य कृत्य करण्यात न मदत करता िा न विरोध करणारा अशा 

योग्याला शत्रू, वमत्र, मान, अपमान, शीत, उष्ण, सखु, दःुख, ही समान असतात. लनंदा, स्तुती 

त्याला समान असते. असा मौनी जे वमळेल त्यात संतुष्ट असतो. घरदार, मुलबाळं, बायको, आई 

आवण नातलग अशांच्या मोहात तो नसतो. असा वस्थर बुवद्ध भक्तीत रमललेा, योगी मला वप्रय 

होतो. असें असल े तरी जीि (प्राण) त्यामुळे आत्म्यािर सदैि नाराज असतो. म्हणून तो त्या 

आत्म्याला त्याच्या साधनेत मदत करत नाही. त्याच्या मृत्यूनंतर तो मला वमळतो, माझा गण 

बनून राहतो.  

भगित गीता पिव भाग बवत्तसािा संपला.  



भगित गीता पिव  

भाग तहेवतसािा 

िते्र िते्रज्ञ योग अध्याय तरेािा 

श्री भगिान बोलतात, ह ेअजुवना, या शरीराला (कायव)िते्र असें म्हणतात, या िेत्राला जो 

सांभाळतो त्याला िेत्रज्ञ असें म्हणतात. सिव िेत्रातं म्हणजे विश्र्िात जो िते्रज्ञ तो मींच आह.े िते्र 

आवण िेत्रज्ञ ह्ांच्यात जे संबंध असतात त्याचे ज्ञान, ते खरे ज्ञान समजािे. ह े िेत्र म्हणजे 

काय?कोणत्या प्रकारचे, त्याचें विकार कोणते? त्याचा प्रभाि काय? ह्ाची मावहती मी तुला 

संिेपात सांगतो, ती नीट ऐक.  

िेत्र िेत्रज्ञ ज्ञान ऋषींनी बहुत प्रकारे विविध छंदांत कायवकारण रुपे दाखिून ददल ेआह.े ते 

वनवश्र्चत केलले्या ब्रह्मसतु्रांतून गायल ेआह.े पंचमहाभूते, अहकंार, बुवद्ध आवण अव्यक्त प्रकृवत, 

अकरा इंदद्रये (हात, पाय, ललंग, तोंड, गुद आवण मन ही कमेंदद्रये, नेत्र, कान, नाक, वजभ, त्िचा 

ही ज्ञानेंदद्रये), पांच ज्ञानेंदद्रयांचे पांच विषय, जीिाच्या इच्छा, जीिाच्या इतर प्रवतक्रीया जशा, 

द्वषे, सखु, देहातील इंदद्रयांची जुळिणी, सचेनत्ि, धैयव इत्यादद घटक ि त्यांचे विकार यांचा 

समुदाय असें ह ेिते्र समजले जाते. अशा िते्राची जी चेतना असते वतला जीि ककंिा प्राण असें 

म्हणतात. आत्मा त्यांिर आरुढ झालेला असतो. िेत्राच्या सिव व्यिहाराची जबाबदारी जीिाची 

असते. त्या सगळ्या कामापासून आत्मा मुक्त असला पावहजे असे अपेवित असते. परंतु, 

आत्म्याबरोबर आलेल्या ललंगदेहाच्या दबािामुळें तो जीिाच्या कामात जाणून अथिा अजाणता 

हस्तिेप करू लागतो. त्यात तो अवधकावधक गंुतत जातो. त्याला जास्त करून त्याचा ललंगदेह 

कारणीभूत असतो. आत्म्याचे ललंगदेह म्हणजे त्याच्या गत कमावचा लखेाजोखा असललेे एक विचार 

तत्त्िातील गाठोडे असें समजािे. असें होण ेवह एक मोठी चूक असत ेकारण ब्रह्माच्या वनयमांप्रमाणे 

आत्म्याने जीिाच्या कारभारात लि घालाियाचे नाही अस े आह.े त्यातून आत्म्याची सुटका 

करण्यासाठी जी साधना कराियाची असते त्यालाच योग साधना असें समजले जाते.          

दरूवभमानाचा अभाि, दंभ नसण,े शांतता, िमावशलता, िागणकूीतील सरळपणा, 

िडीलधायांची सेिा करण्याची प्रिृत्ती, स्िच्छ रहाण्याची इच्छा, मनाचे स्थैयव, मनोवनग्रह, 

इंदद्रयोपभोगांबद्दलचे औदावसन्य ह े प्रमखु गुण मानािेत. जन्म व्याधी िाधवत्य आवण मृत्यू ह े

आपल्याला लागणारे रोग (दोष) आहते असें समजणे, तसेंच संभोग, संतवत, पररिार इत्याददकांत 



लंपट न होणे, इष्ट, अवनष्ट फलांबद्दल समभािाने पहाणे, जो माझ्याशी अनन्यभािाने अढळ भवक्त 

राखतो, वनिडक अथिा एकांतात रहाण्याची इच्छा, सामान्य जनांचा चव्हाटा न आिडणे, 

अध्यात्म ज्ञाना बद्दल उत्सुकता असण,े तत्त्िज्ञानातील वसद्धांतांचे पररवशलन, या सिव गुणांना ि 

त्यातून उत्पन्न होणायाव वनष्पत्तीस ज्ञान म्हणतात. त्याच्या विरुद्ध ते अज्ञान समजािे. अशा 

ज्ञानाच्या मदतीने जीि ि इंदद्रयांच्या ऐवहक व्यिहारांपासून आत्मा मुक्त होऊ शकतो. त्या उलट 

अज्ञानामुळे तो त्यांत अवधकावधक गंुतत जातो. जे जाणल्याने जे अमृत म्हणजे मोि वमळतो ते 

ज्ञेय (जाणण्याचे ज्ञान) मी तुला आता सांगतो. खरे पहाता, ज्ञेयाचे िणवन करण े शब्दांच्या 

पवलकडल ेआह,े तरी मी प्रयत्न करणार आह.े सिव श्रेष्ठ ब्रह्म हेंच ज्ञेय (जाणण्या सारख)े असून ते 

अनादद अनंत आह.े तें सतु् आवण असतु् ह्ापिेा िेगळे आह.े ते सिवव्यापी असून त्याला सिव 

इंदद्रयांचे ज्ञान आह ेि ते सिव कताव असून त्यापासून विमुक्त असें असत.े ते वनगुवण असूनही सिव 

गुणभोके्त असें असत.े म्हणून त्याचे िणवन करता येत नाही. फक्त कल्पना करून ते समजण्याचा 

प्रयास करता येतो. ते सगळ्या सृष्ट (अवस्तत्िात असलले्या) पदाथांत आवण त्याच्या बाहरे सदु्धा 

असते. ते अचल आह ेि चल सदु्धा आह,े ते जिळ आह ेपण त्याच िेळी दरू सुद्धा आह,े ते ब्रह्म सिवत्र 

अखंड असून सिव प्राण्याचं्या रुपात विभागलेल्या सारख े ददसते. ते भूतमात्रांचे धारण पोषण 

करणारे, त्याला ग्रासणारे, आवण उत्पत्ती करणारे आह.े दसुयाव शब्दात सांगाियाचे म्हणजे, 

ब्रह्मातून माया वतच्यातून प्रकृती, वततून सृष्टी असें वनमावण होत गेल े आह.े ह े समजून रहाण े

ह्ालाच ज्ञेय म्हणतात.  

ह ेअसें असते, जसें मोठा माणूस आपल्या लहानग्याला खेळित असतां त्याच्या खेळात असूनही 

नसतो कारण ते लहान मुल ज्या प्ररेणेने तो खेळ खेळते त्यात ि मोठ्या माणसाच्या तोंच खेळ 

त्याच्या बरोबर खेळण्यात गुणात्मक फरक असतो. एक जण (बालक) खळेत असतो तर मोठा 

त्याला खेळित असतो. तसे असते ब्रह्म आवण सषृ्टीचे नाते. ब्रह्म मायेच्या माध्यमाने जगरहाटी 

चालित असते. त्याचे त्यात भाग घेण ेमोठ्या माणसाचे त्या खेळात भाग घेण्यासारख ेअसत.े 

शाळेत वशिक ि विद्याथी दोघ े जातात. दोघ े अभ्यास करतात पण विद्याथ्यावची भूवमका ि 

वशिकाची ह्ात टोकाचा फरक असतो, एक वशकिण्यासाठी जात असतो तर दसुरा वशकण्यासाठी 

जात असतो. असा फरक आह े ब्रह्माच्या आवण मायेच्या व्यिहारात. ब्रह्म तेजस्िी असूनही 

अंधारमय सुद्धा असत.े असे ब्रह्म सांगून समजण्यासारखे नाही. ते अनुभिाने समजाियाचे असते. 

आता मी तुला अरे पाथाव, ब्रह्माची मावहती ददली परंतु, जेव्हां त्याचा तुला अनुभि येईल तेव्हां 

त्या मावहतीचे ज्ञानात रुपांत होईल आवण तेव्हांच ते तुला समजेल. ह ेतुला सिंेपांने सांवगतल.े 

साखर गोड आह ेह ेसांगून त्याची चि समजत नाही, परंतु, जेव्हां साखर चाखतो तेव्हां समजते 



गोड आह ेम्हणजे काय. तसेंच ब्रह्म अनुभिल्यानंतरच ते समतजे. हा ज्ञान आवण मावहती ह्ातील 

फरक असतो. मावहतीचे ज्ञानात रुपांतर करण्यासाठी अनुभि ि त्यासाठी साधना करािी लागते 

ज्याच्या बद्दल मी तुला सांगत आह.े       

अजुवन विचारतो, ह ेकृष्णा तू मला सांग प्रथम बुवद्ध म्हणजे काय? 

श्री कृष्ण सांगतो, बुवद्ध ही अशी िमता आह े कीं, वजच्यामुळें पररवस्थतीतील होणायाव 

बदलांची तकवशुद्ध नोंद होत असते. मी तुला अत्यंत प्राथवमक बुवद्धचे उदाहरण देतो, एक खांब 

आह,े त्यािर ओझ ेठेिल ेआह,े जोिर त्या खांबाच्या िजन पलेण्याच्या िमते पयंत ओझ ेठेिल े

जाते तोिर त्या खांबाकडून कोणतीही सुचना वमळत नाही. जेव्हां त्या िमतेपेिा जास्त ओझे 

ठेिले जाते तो खांब आिाज करू लागतो. त्याला बाररक चीरा पडू लागतात, ह ेहोते कारण, त्या 

खांबात असललेी सकु्ष्म चेतना बुवद्ध ते करते. म्हणजे अगदद वनजीि समजलेल्या िस्तूतसुद्धा चेतना 

बुवद्ध असते. त्याही पेिा उच्च दजावची बुवद्ध आपण प्राण्यांकडून अनुभित असतो. ह्ा उदाहरणाने 

मी तुला दाखिल े कीं, वनजीि समजल्या गेलले्या गोष्टीत सदु्धा चेतना ि त्याची बुवद्ध असते. 

मनुष्याची बुवद्ध अवत विकवसत असल्याने त्यात असंख्य छटांचा अनुभि येतो.    

अजुवन विचारतो, ह ेकृष्णा, मला सांग मन म्हणजे काय? 

श्रीकृष्ण सांगतो मन ही एक विचारांची अिस्था आह.े ती फक्त आत्म्यालाच ललंगदेहाच्या 

माध्यमातून शक्य होते. जीिाला पोषण, संरिण, प्रजनन आवण विरंगुळा इत्यादद कामात मदत 

करत असते. आत्म्याला अवधक व्यापक बुवद्ध ि मन अशा दोन विचारांच्या अिस्था उपलब्ध 

असतात. त्यांच्या मदतीने आत्मा आपल े व्यिहार करत असतो. ह े अजुवना, या बद्दल अवधक 

मावहती मी तुला नंतर सांगणार आह.े प्रकृती (जड समुदाय) ि परमात्मा ही दोनही अनादी आहते 

असें जाण. रागद्वषे अशा विकारांने आवण गुणांनी जे प्रकृतीपासून उत्पन्न होत असतात, त्यांचे 

चैतन्य जोिर तो देह आह ेतोिर कायवरत असत ेजसें देह कायवरत रहात नाही (मृत्यू) तसें ते चैतन्य 

म्हणजे जीि सुद्धा नष्ट होतो. आत्म्याचे चैतन्य ि जीिाचे चैतन्य ह्ात हा मोठा भेद असतो. म्हणून 

अजुवना, ह ेलिात घे कीं, जीिाचे ते चैतन्य मायािी असते ि आत्म्याचे खरे असत.े ते आत्म्याचे 

चैतन्य सतु् आवण जीिाचे चैतन्य असतु् असें समज.              

मनुष्यात ज्याप्रमाणे, पांच कमेंदद्रये, पांच ज्ञानेंदद्रये, पांच विषय आवण मन अस ेवमळून सोळा 

काये असतात, तसेंच पांच महाभूते, अहकंार, बुवद्ध वमळून सात कारणे असतात, त्याप्रमाण े

प्रकृतीत सुद्धा ती (कमेंदद्रये, ज्ञानोंदद्रये, विषय, मन ही काय ेि पांच महाभूते, अहकंार बुवद्ध, ही 



कारणे असतात. त्यामुळें त्यांचे कतृवत्ि जे आपल्याला ददसते त्यामागे ती प्रकृवत असते. थोडक्यात 

सांगाियांचे म्हणजे जस ेआत्मा आवण शरीर ह्ांचे नाते असते तसेंच ब्रह्म आवण प्रकृतीचे नाते 

असते, प्रकृती ब्रह्माचा देह असतो अस ेसमज. त्यात गंुतून गेल्यामुळें आत्मा सुखदःुखांच्या भोगाला 

कारण असतो. कारण प्रकृतीत तो परमात्मा अवधष्ठीत झाला कीं, तो वतच्या गुणांचा भोग घेऊ 

लागतो. त्यामुळें त्याचा त्या गुणांशी संबंध येतो. जसें एकाद्या घरात मनुष्य राहीला कीं, त्या 

घराचा उपभोग तो घेतो ि त्याची त्याला सिय होते तसे ह ेअसते. ते घर सोडतांना त्या घराच्या 

सियीमुळे तो त्या घरात गंुतललेा असतो तस ेह ेहोत असत.े त्या घराच्या प्रेमात पडतो, त्याचा 

अहकंार त्या घराला जोडला जातो अस ेझाल ेकीं, तो त्या घरात अडकून जातो तसे ह ेहोत असते. 

असा मनुष्य निीन घरात जातांना आपल्या पवहल्या घराची आठिण ठेिून तसंच घर असाि ेअशी 

इच्छा करतो ि त्यामुळें पुन्हा जन्म घेतांना आत्मा निीन जन्म पवहल्या सारखाच असािा अस े

पहात असतो. त्या प्रमाण ेत्याला तस ेघर (शरीर अथिा कुळ) पुढच्या जन्मी वमळण्याची शक्यता 

असते. म्हणजे आपले जन्मसुद्धा आपल्या इच्छेनुसारच होत असतात. त्यात ब्रह्म हस्तिेप करत 

नाही. त्या रचनेचे जे गवणत आखून ठेिलले ेआह ेत्याप्रमाणे सगळे आपसकुपणे होत असते. परंतु, 

जर त्याला त्याचे रहाते घर (कुळ, शरीर) आिडत नसले तर तो निीन घराची कल्पना िेगळी 

करू शकतो ि तस ेत्याला वमळते. 

लहान मलुाच्या खेळात रमललेा मनुष्य जसा त्यात अडकू शकतो त्याप्रमाणे, आत्मा देहात 

अडकत असतो. परमेश्र्िाने प्रथम माया त्याच्या विचारातून उत्पन्न केली, त्यातून प्रकृती, त्यातून 

चराचर तयार झाले, त्यातील जीि (रसायवनक बुवद्ध) अनेक झाल्या, शेिटी मनुष्य वनमावण झाला, 

त्यात मनुष्याचा जीि आत्म्यासाठी सुयोग्य ठरला. त्यानंतर आत्मा त्यािर आरुढ झाला. 

अशाररतीने "मी" (अहकंार) झालो. 

जीिाच्या देहांत कालोघात अनेक वस्थत्यंतरे होत गेली. परंतु, आज जसे समजतात तसे कीं, 

एका प्रकारच्या प्रजाती पासून दसुरी तयार झाली, ह ेगीतेला मान्य नाही. माकडापासून माणसू 

झाला ह ेखरे नाही. माकडांपासून माकडांच्याच विविध जाती उपजल्या आवण माणसापासून 

माणसांच्या अनेक जाती तयार झाल्या असें आपल ेधमवशास्त्र सांगते.              

यथािकाश आत्मा इंदद्रयांचा भोग घेत त्यात गंुतून गेला ि स्िताला विसरून आपणच देह 

आहोत असें समजू लागला. अशाररतीने िेत्रात िते्रज्ञ फसला. प्रत्येक जन्माचे भोग ि त्या मागील 

िासना आवण विचार त्याला वचकटत गेले अशी अनेक जन्मी पुटे ललंगदेहाच्या रुपाने त्या 

आत्म्यािर चढत गेली. सुरूिातीला जो जन्म आत्म्याने घेतला त्याचे जे ललंग होते ते त्या 



ललंगदेहाचे असते ि तो आत्मा नेहमी त्याच ललंगाच्या शरीरात आरुढ होत असतो. म्हणून 

साधारणपण ेएकदा पुरूष म्हणून जन्म घेणारा आत्मा नेहमीच पुरूष म्हणूनच जन्म घेत असतो. 

केव्हातरी त्या आत्म्याला उमगते कीं, तो त्या प्रकृतीत अडकला आह,े त्यासाठी बयावच िेळा वसद्ध 

ऋषी चांगल्या सावत्त्िक आत्म्यांना तशी प्रेरणा देऊन जागृत करतात. त्यानंतर तो आत्मा त्याच्या 

खयाव रुपाच्या शोधाला लागतो. त्यासाठी जी विद्या त्याला मदत करत ेवतला अध्यात्म विद्या असें 

म्हणतात.  

साधनेच्या पवहल्या टप्प्यात तो जीि आवण आत्मा त्याच्यातील फरक लिात घेतो. सामान्य 

माणूस जो अजून इंदद्रयांच्या भोगात गंुतला आह ेतो ह्ांतील फरक सहसा समजत नाही. तो जीि 

आवण आत्मा ह े एकच आहते असे समजत असतो. त्यािेळी जीि आवण आत्मा एकत्रच असल्यामुळे 

त्या अवस्तत्िाला जीिात्मा अस ेम्हणतात. योग्याच्या बाबत ह ेिेगळे असतात. त्या प्रमाण ेयोगी 

त्याच्या मनात येणारे विचार जीिाचे आहते कां आत्म्याचे ते ओळखून त्यांची यथायोग्य दखल 

घेत असतो.  

िेत्रज्ञ प्रकृतीहून िेगळा असतो. अत्यंत श्रेष्ठ असा परमात्माच असतो. तो ह्ा िते्ररुपी देहात 

सापडल्यामुळें प्रकृतीचे खेळ जिळ राहून पहाणारा, त्यांना अनुमोदन देणारा देहाचा धारक, 

सुखदःुखांचा अनुभि घणेारा, ककंबहूना ह्ा प्रकृतीरुप खेळाचा सतु्रधार समजला जातो. 

अशाप्रकारे आत्मा वनगुवण ि प्रकृती सगुण हा फरक जो जाणतो तो कसाही िागला तरी त्याला 

दोष लागत नाही. तो पुन्हा पुन्हा जन्म घेत नाही. परंतु, जोिर ती ललंगदेहाची पुट (कमवफलांचे 

थर) आत्म्यािर आहते तोिर तो आत्मा त्यांना नष्ट करे पयंत जन्म घेत असतो. ह े ललंगदेहाचे 

आिरण नाहीस ेकरण्यासाठी कोणी योगी शदु्ध झालेल्या सुक्ष्म बुवद्धने ध्यानाच्या द्वारा म्हणजे 

भक्तीमागावने, कोणी ज्ञानयोगानी तर कोणी कमवयोगाने प्रयत्न करत असतात. परंतु, असे ज्ञान 

नसललेे गुरूच्या कडून अधंश्रद्धनेे उपदेश घेऊन त्यांचे पालन करून वसद्ध होत असतात.  

ह ेभरतश्रेष्ठा, स्थािर (जागेिरून न हलणारी) ि जंगम (हलणारी) अशी कोणतीही िस्तु 

उत्पन्न होण्यासाठी िते्र आवण िेत्रज्ञ ह्ांचा संयोग होणे जरूरीचे असत ेह ेलिात ठेि.  

सिव चीजिस्तु सजीि वनजीि अशा सिांत परमेश्र्िराचे अवधष्ठान असते ह ेसमजून घे. ते 

जाणणारा योगी कोणत्याही िस्तु अथिा चराचराचा अपमान करत नाही. प्रत्येक गोष्टीचे ह्ा 

प्रकृतीत कायव आह े ह े समजून तो सगळ्यांशी समजूतदारपणे िागतो. त्याच्या कडून होणारी 

सगळी काम ं प्रकृती करून घेत आह े अस े समजूनच ती करत असतो. त्या प्रमाण े तो त्याच्या 

आत्म्याला अकताव समजतो. ते जो जाणतो तोंच खरा तत्त्िज्ञ आवण त्याची बुवद्ध वस्थर असते.  



जेव्हां सिव भूतांचा वभन्नवभन्नपणा एका आत्म्यात वस्थत आह ेआवण आत्म्यापासून हा सिव 

विस्तार झाला आह ेअसें समजतो तेव्हां त्याला ब्रह्म प्राप्ती होते.              

भगित गीता पिव भाग तेहवतसािा संपला.  

  



भगित गीता पिव  

भाग चौवतसािा 

गणुत्रयविभाग योग अध्याय चौदािा  

 श्री भगिान बोलतात, सिव ज्ञानातील उत्तम ज्ञान मी तुला सांगत आह.े ह ेज्ञान जाणूनच 

सिव मुनी या संसारातून सुटून परमगतीला गेल.े या ज्ञानाचा आधार घेऊन माझ्या स्िरुपाला प्राप्त 

झालेल े म्हणजे माझ्याशी एकरुप झालले े पुरूष सृष्टीच्या उत्पत्ती काळी जन्मत नाहीत ि 

प्रळयकाळी नाश पाित नाहीत. माझी तत्त्ितः ब्रह्मरुप असललेी मूळ प्रकृती हेंच सिव भूतांचे 

उत्पत्ती स्थान आह.े त्या मूळ प्रकृतीस्िरुप उत्पत्तीस्थानात मी जेव्हां माझे उत्पत्तीकारक असें बीज 

पेरतो, तेव्हां त्यापासून सिव भूतांची (िस्तुमात्रांची) उत्पत्ती सुरू होते. त्या वबजापासून 

जीिरसायवनक पररणाम, असा जीि, अनेक भूतांत वनमावण होतो, तो आत्मा नसतो. तर ती एक 

प्रकृतीतील माया असते. जीि ही मायेने वनमावण केललेी आत्म्याची प्रवतकृती असते. मनुष्य सोडून 

इतर कोणत्याही प्राण्यात आत्मा जागृत अिस्थते नसतो. अस ेअसल ेतरी त्या जीिांचा उत्पादक 

जनक मींच असतो. इंदद्रयानी पूणव असललेा सजीि वनकामी झाल्यािर तेथून नष्ट होतो त्याला 

आपण म्हणतो कीं, तो जीि मृत झाला. फक्त मनुष्याच्या मरणातून आत्मा ललंगदेहावनशी िेगळा 

होतो. इतर प्राण्यात तो सुप्तािस्थेत असल्याने तो वनवष्क्रय असतो. मनुष्याला जीि आवण आत्मा 

असें दोनही असतात. असे असण्याचे कारण, फक्त मनुष्य जन्मात आत्म्याचा अध्यावत्मक उद्धार 

अथिा हावस होऊ शकतो अशी रचना आह.े इतर चराचरात आत्मा त्याच्या ललंगदेहासह सुप्त 

अिस्थेत असतो, केिळ त्यातील जीिाला चेतना पुरित असतो. कारण, आत्मा नसेल तर त्यात 

चैतन्य प्राप्त होत नाही. मृत्यूसमयी जीि शरीराची इंदद्रये वनकामी झाल्यांमुळें नष्ट होतो. आत्मा 

आपल्या ललंगदेहाने ग्रासलेला अशा अिस्थेत तेथनू बाहरे पडतो ि वपतर लोकांत वपशाच्च अिस्थेत 

रहातो. यथािकाश पुन्हा आत्म्याला जन्म घेण्याची लालसा होते तेव्हां तो सोवयस्कर जीि पाहून 

अखेरीस तो वमळाल्यािर त्यािर आरुढ होऊन पनुजवन्म घेतो. आत्मा त्याच्या बरोबर असलेल्या 

ललंगदेहाशी साधम्यव असलेला जीि आरुढ होण्यासाठी वनिडत असतो. जोिर असा जीि उपलब्ध 

नाही तोिर आत्मा तसाचं वपतर लोकांत तात्कळत पडललेा असतो. असा आत्मा वपतर लोकांत 

रहाणार कां स्िगव लोकातं ह ेत्या आत्म्याच्या मरणकालीन अध्यावत्मक अिस्थेिर विसंबून असते.  

अजुवना, आता मी तुला सृष्टीचे तीन गुण कस ेअसतात ते सांगतो. ते तू नीटपणे ऐक. अशा 

सजीि सृष्टीचे काम चालण्यासाठी सत्ि, रज आवण तम असें तीन गुण प्राकृतीपासून उत्पन्न झाले 



आहते. त्यात सगळ्या गोष्टी बद्ध झालले्या आहते. स्ियंभूची अध्यावत्मक उजाव अिकाशात 

पसरलेली असत ेपरंतु, ती सारखी पसरललेी नसते. कांहीं रठकाणी तीव्र तर कांहीं रठकाणी मध्य 

आवण कांही रठकाणी सौम्य अशी विभागललेी असल्याने ह ेतीन गुण तयार झाल ेआहतेच. तीव्र 

जेथे होती तेथ ेसावत्त्िक भािाचा प्रभाि झाला. जेथे मध्यम तेथे रजोगुण िाढला आवण जेथे सौम्य 

अथिा शून्य तेथे तमोगुण ि दगुुवण ह्ांचा प्रभाि आढळतो. सृष्टीतील सगळ्या गोष्टी अशामुळें ह्ा 

तीन गुणात विभागलेल्या असतात. 

त्या गुणातील प्रकाशक ि अल्पदोषी असा हा सत्ि गुण बयाव पैकी वनमवळ असल्यामुळे सुख 

ि ज्ञान यांच्यात जीिात्म्याला बांधून टाकतो. सत्ि गुणामुळें त्याने प्रभावित असा जीिात्मा 

ज्ञानलालसा आवण संशोधन बुवद्ध ह्ांने प्रेररत होत असतो. त्या प्रमाण ेत्या प्रकारच्या देहात तो 

बद्ध होतो.  

रजोगुण हा रंजनरुप असनू भोगेच्छा, आसक्ती पासून उद्भितो असें जाण ि त्या मोहात तो 

आत्म्याला अडकिून ठेितो.                 

सिव लोकांना मोहात पाडणारा तमोगुण हा अज्ञानापासून उत्पन्न होत असतो. तो 

जीिात्म्याला प्रमाद, आळस, वनद्रा यांनी बद्ध करत असतो. ह ेभरत कुलोत्पन्न अजुवना, सत्िगुण 

सुखाची हौस िाढितो त्या जीिात्म्यात. रजोगुण कमावबद्दल आसक्ती िाढितो, तमोगुण 

अनाडीपणा, मागसलेपणा, उनाडकी, बेजबाबदारपणा अस ेदगूुवण िाढितो. माणसाच्या जीिन 

काळात तो या तीन गुणात िेगिेगळ्या प्रसंगी सापडून फसत असतो जे त्या त्या पररवस्थतीनुसार 

होत असते. साधारण मनुष्य त्यात अडकून आपले जीिन जगत असतो. योगी ह्ांपासून अवत 

सािधपण ेआपली काम ेकरत असतो. तर साधारण माणूस त्यात अडकण्यात धन्यता मानतो. 

तमोगुणी ि रजोगुणी त्यात अडकण्याचे  विविध सबबी देऊन समथवन करत असतो. पुन्हा पुन्हा 

त्यामध्ये फसण्यात रहाणे पसंत करतो. अज्ञान िाढत जाते ि पररणाम स्िरुप तस े लोक 

माझ्यापासून दरू जातात. खरा योगी त्याच्यातील रजोगुण आवण तमोगुण मोडून सत्िगुणाला 

प्रबळ करतो. ते विवशष्ट पद्धतीने मनाला आिरून ि इच्छांचे वनयंत्रण करून साध्य होते. त्याची 

माहीती मी तुला आधी सांवगतली आह.े (समथव रामदासांनी त्यांच्या दासबोधात लिण वचकीत्सा 

ददल्या आहते त्या िाचाव्या म्हणजे वत्रगुणाची अवधक चांगली माहीती वमळेल.) अज्ञानीपणात 

धन्यता मानणारे त्या उलट सत्ि रज ह्ांना हटिून तमोगुण िाढितात ि अधोगवतला जातात 

कारण त्यांची अध्यावत्मक उजाव कमजोर होत असते. सत्िगुण चांगल्या गोष्टीत माणसाला 

अडकिून ठेितो, रजोगुण मध्यम गोष्टीत ि तमोगुण हलक्या गोष्टीत अशाररतीने ह े तीनगुण 



आत्म्याला पुन्हा भिसागरात पकडून ठेिण्याचे कायव करतात. म्हणून खरा योगी ह्ा सिव 

गुणांपासून स्िताला मुक्त ठेिण्याचा प्रयत्न करत असतो. तरी सत्ि गुणी अध्यावत्मक दषृ्ट्या प्रबळ 

असल्याने तो अध्यावत्मक साधनेत यशस्िी होण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणून अरे पाथाव, 

माणसाने सत्िगुणी रहाण्याचा प्रयास केला पावहजे कारण कोणत्या तरी गुणात त्याला रहािेच 

लागते. विश्र्िातील कोणतीही गोष्ट ह्ांच्या बाहरे अस ूशकत नाही. शरीरातील अशदु्ध द्रव्यांमुळे 

तमोगुण िाढत असतो. जस ेशरीर शदु्ध असते त्या शरीरात सत्िगुण अथिा रजोगुण िाढत असतो. 

सत्िगुणी ज्ञान लालसा, विद्याजवन आवण अध्यात्म ह्ात रमतो. रजोगुण सत्ता, धन, अवधकार, 

चढाओढ, महत्िाकांिा ह्ात रमतो. तमोगुणामुळें आळस, नकारात्मक प्रिृत्ती, व्यसनीपणा, 

वनद्रा, बेजबाबदारी, गुन्ह ेकरण्याची इच्छा अस ेदोष िाढतात. तरीसदु्धा जर सिवकांहीं मनासारख े

झालेले असले तर तमोगुणीसुद्धा सत्िगुणी ककंिा रजोगुणी सारखे िागत असतात. मनासारख े

नाही झाले तर सत्िगुणीसुद्धा प्रसंगी तमोगुणी सारख ेिागू शकतात. रजोगुणामुळें तो क्रोध, लोभ, 

मद, मत्सर अशा दोषांत रहातो. एकंदर अरे अजुवना, ह ेवतनही गुण आत्म्याला प्रकृतीत अडकिून 

ठेिण्याचेच काम जास्त करून करत असतात. म्हणून खरा योगी त्या सगळ्याच्या बाबत दि 

असला पावहजे. मकु्त आत्मा ह्ा तीनही गुणांपासून मुक्त झाललेा असतो. कांहीं समजतात 

सत्िगुणी अध्यावत्मक दषृ्ट्या उत्तम परंतु ते खरे नाही. कारण सत्िगुणीसदु्धा प्रकृतीचाच वहस्सा 

असतो. त्यात अडकललेा कधी खाली घसरून रजो ककंिा तमो गुणी होण्याचा संभि असतो, ते 

सांगता येणार नाही. म्हणून सत्िगुणात अडकललेा आत्मा जरी चांगला िाटत असला तरी तो 

मोिाला जाऊ शकत नाही तो जन्ममृत्यूच्या फेयावतच अडकलेला रहातो. परंतु, असा सत्िगुणी 

मेल्यािर गुणीजनांच्या वनमवल लोकांत रहातो पढुचा जन्म येई पयंत. रजोगुणी मेला कीं पुन्हा 

त्िररत कामासक्त मनुष्य लोकात जन्म घेतो. तमोगुणी नीचकुळांत जन्म घेतो. ह्ा दोन गुणाचे 

लोक मधल्या काळात वपशाच्च योनीत रखडत असतात. ते त्या काळात त्यांच्या िासनासक्त 

जीिनामुळें अत्यंत हालाकीच्या अिस्थेत तेथे केविलिाणे रहात असतात.                    

पुण्यकमावचा पररणाम ज्ञानमय ि सावत्त्िक असतो. रजसचा लोभयकु्त, दःुख कारक ि 

तमोगुणाचा मोहात अडकून रहाण्याचा असतो. प्रकृतीच्या आधारे जन्म घणेारा जीिात्मा या तीन 

गुणाखेरीज कमव करू शकत नाही. ह ेपूणवपणे ओळखून जो योगी त्या गुणांपासून येणायाव अनुभिाने 

उत्तेवजत न होता त्यांपासून दरू रहातो एकाद्या त्रयस्था सारखा त्या गुणांचा प्रताप पहात असतो 

तो त्यांमुळें बावधत होत नाही. असा योगी ह्ा वतनही गुणांच्या पवलकडे असलेल ेमाझे तत्त्ि 

ओळखतो असा तो माझ्या स्िरुपात वमळतो. देहाच्या उत्पत्तीला कारणीभतू असलले्या ह्ा तीन 



गुणांपासून जो मुक्त होतो तो जन्म – िाधवक्य – मरण ह्ांपासून  ि त्यांमुळे येणायाव दःुखापासनू 

मुक्त होते. असा तो मोिाच्या ददशेने िाटचाल करू लागतो.  

अजुवन विचारतो, ह ेप्रभो, या तीन गुणांना उल्लघंून गेललेा योगी कसा असतो ि तो ह्ा 

गुणांपासून स्िताला कस ेदरू ठेितो.               

श्री कृष्ण सांगतो, जो ह ेजाणून असतो कीं, या तीन गुणांवशिाय प्रकृती मध्य ेकाम करण े

शक्य नाही ि म्हणून त्यांच्यामुळें विचलीत न होता, तो आपली कामं करत असतो औदावसन्य 

िृत्तीने. त्या औदावसन्य िृत्तीमुळे ते जरी प्रसंगी उत्तवेजत झाले तरी त्यांचा प्रभाि िाढू शकत नाही. 

त्यांच्याकडे तो योगी बुद्धध्या (जाणून बुजून) दलुवि करत असतो. एकदा तशा प्रकारे जगण्याची 

सिय झाली कीं सगळे सोपे होते. ह्ा तीन गुणांचा संबंध त्या सहा दोषांशी असतो. ज्याने ते 

लजंकले त्याला ह ेतीन गुण बाधत नाहीत. असा योगी त्याच्या सगळ्या जीिनाकडे त्रयस्थाच्या 

दषृ्टीने पहात असतो. जीिाच्या सिव व्यिहारांकडे एकाद्या वनरीिकाच्या दषृ्टीने पहात त्यांत विशेष 

रस न घेता परंतु, यकु्त वचत्त अशा अिधानाने त्या व्यिहाराचे वनयंत्रण करून त्यांच्या मयावदेत ते 

आहते ह े पहणारा ि ते उत्तमररत्या पार पाडणारा योगी या तीन गुणांिर लि ठेिू शकतो. 

अशाररतीने तो ह्ा गुणांिर मात करतो. भगित गीता पिव भाग चौवतसािा संपला. 

  



भगित गीता पिव  

भाग पस्तीसािा 

परुाण परुूषोत्तम योग अध्याय पधंरािा  

श्री भगिान बोलतात, ज्याची मुळं िर आवण शाखा खाली आहते, जो कधीही नाश पाित 

नाही ि ज्याला ज्ञानाची पालिी येते त्या िृिाला अश्र्ित्थ िृि अस ेम्हणतात. त्याचे यथाथव रुप 

जो जाणतो तो सिवज्ञ समजािा. सत्ि, रज आवण तम या गुणांनी िाढलले्या त्याच्या शाखा खाली 

म्हणजे भुलोकात पसरतात. ि त्यांची मुळं कमवविपाकाच्या िर सिवत्र पसरत असतात. तो िस्तुतः 

अव्यक्त आह.े त्याप्रमाणे त्याचा अंत, आरंभ ि वस्थती ददसत नाही. त्याची कमवविपाकरुपी मुळं 

अनासक्तीरुपी (औदावसन्य िृत्ती) तीक्ष्ण शस्त्रांने तोडून म्हणजे कमवविपाकाची अनेक जन्माची 

बंधने मोडून त्यानंतर ज्यापासून आद्य प्रिृत्ती उत्पन्न झाली त्या आददपुरूषाला प्राप्त व्हािे ह्ा 

हतूेने ज्या पदाच्या रठकाणी पोहोचलेले पुरूष पुनः परत येत नाहीत ते पद शोधािे लागते. 

अशािेळी सद्धगुरू प्रसाद झाललेा असतो आवण त्यांच्या कृपेने पुढील साधना वसद्ध होते. प्रत्येक 

जीिात्म्याचा असा अश्र्ित्थ िृि त्या जीिात्म्याच्या जीिन शैलीनुसार िाढत असतो.   

ह ेअजुवना, तुझा एक जन्म हा पवहला नाही, तर तो अनेक जन्माच्या मावलकेतील एक 

आह.े म्हणजे जेव्हां योगी साधना करतो तेव्हां त्याला केिळ ह्ांच जन्माचे पाप पुण्याचे वहशोब 

चुकते कराियाचे असें नाही तर त्या सगळ्या असंख्य जन्माचा तो वहशोब चुकता कराियाचा 

असतो. जस ेवहशोब करतांना सगळी जुनी येणी देणी वहशोबात र्घयािी लागतात तसे ह ेअसते. ते 

सगळे वहशोब ललंगदेह देत असतो कारण, त्याच्याकडे तो लेखाजोखा साठिलेला असतो. ह ेतुला 

समजल ेपावहजे.  

मनुष्य विषयांचे उपभोग मनाने घेत असतो परंतु, जेव्हां तो त्याच्या फलांचा बुवद्धने 

अभ्यास करतो तेव्हां, त्याला विषय उपभोगांची अपूणवता समजू लागते ि तो िैराग्याकड ेझुकू 

लागतो. प्रथम जीि आवण आत्मा ह्ांतील फरक समजल्यािर योगी अवधकच िैराग्याकडे सरकू 

लागतो. पुढ ेती प्रदक्रया िाढत जाते. असें असल ेतरी शरीराच्या बाल्य, तरूण आवण िदृ्धत्ि ह्ा 

अिस्था नुसार ह ेशक्य होत असते. म्हणजे असें, बाल्यािस्थेत योग साधना शक्य नसते कारण, 

त्यासाठी आिश्यक असणारा जोर शरीराच्या कमकुित असण्यामुळें नसतो. जीि िाढत जातो 

त्यानंतर तारुण्यात जीिाचा ि इंदद्रयांचा जोर एिढा असतो कीं, आत्म्याला कांही िाि नसतो. 



तारुण्याचा जोर उतरला कीं, जीि ि शरीर थकलेस ेअसते, आता आत्मा, बुवद्धचा िापर करून 

साधना करु शकतो. भोगांची वनरथवकता िगैरे बाबी तेव्हां स्पष्ट होऊ लागतात. म्हणून योगी 

साधना सुरू करतो त्या जन्माची. हांच योग्य काळ असतो साधना त्या जन्माची करण्याचा. त्याला 

सन्यासाश्रम ि िानप्रस्थाश्रम असें म्हणतात. परंतु, जर तो आधीच्या जन्मापासून साधक असले 

ि त्यांने कांहीं साध्य केल ेअसेल तर ते घेऊनच तो ह्ा जन्मात आललेा असल्यामुळे तो त्या आधी 

म्हणजे तरुणपणी साधना करू शकतो. ते प्रत्येक माणसाचे िेगळे असत.े त्यासाठी योग्याला दैिी 

संपदा प्राप्त करून र्घयािा लागते.         

भगित गीता पिव भाग पवस्तसािा संपला.  

  



भगित गीता पिव  

भाग छत्तीसािा  

दिैी आसरुी सपंदा विभाग योग  अध्याय सोळािा  

अजुवन विचारतो, वमत्रा कृष्णा, तू मघा दैिी संपदांबद्दल बोलला होतास त्या कोणत्या ते 

नीट सविस्तरपणे सांग.  

श्री कृष्ण सांगतो, ह ेअजुवना, आता मी तुला दैिी संपदा कोणत्या ते सांगतो. वनभवयता, पूणव 

सावत्त्िक प्रिृत्ती, ज्ञान आवण कमवयोग या दोहोंविषयी तारतम्यांने िागणे, दानशूरता (मदत 

करण्याची प्रिृत्ती), इंदद्रय सुखांबद्दल जीिाच्या स्िाभाविक मयावदीत हाि, यज्ञ (योजनापूिवक काम 

करण्याची सिय), तप, सरळपणा, अलहसंा (इतरांप्रती चांगले िागणे), सत्य, क्रोध नसण,े 

त्यागिृत्ती, मनात कोणाबद्दल दषु्टािा न बाळगण,े शांती, प्रावणमात्रांबद्दल आपुलकी, वनलोभता, 

नम्रता, जनलज्जा, अव्यापारेशू व्यापर न करण े(आपल ेकाम बरे ककं आपण बरे अशी ितवणूक), 

तेजवस्िता, िमावशलता, कोणाचा द्वषे न करणे, धृवत, शुवचभूवतता, दरुावभमान नसण ेअसें चांगल े

गुण ह ेदैिी संपदा म्हणनू समजल ेजातात. अशी दैिी संपदा प्राप्त झाललेा माणूस नेहमी सुखी, 

शांत मनाचा, वस्थर बुवद्ध असललेा, संतुष्ट असतो. तो मला सारखा स्मरत असतो. जो जे कांहीं 

करतो ते मला स्मरून करतो, जस ेमाझी परिानगी घेऊन करतो. त्याला आरोग्याचे स्िास्थ्य 

लाभते आवण म्हणून त्या गुणांना दैिी संपदा असें म्हणतात.          

अजुवन विचारतो, आता मला सांग आसरुी संपदा कोणत्या. 

भगिंत सांगतात, अरे धनंजया, आसुरी संपदा घऊेन जन्मणारा त्याच्या अंगी दांवभकपणा, 

गर्िवष्ठपणा, दरुावभमान, घमेंड, िेळोिेळी खरोखर रागािणारा, दषु्ट, बेपिावईने िागणारा, उन्मत्त, 

अज्ञानी ह्ा दोषपूणव गुणाचंा असतो.  

अरे अजुवना, दैिी संपदा माणसाला मोिप्राप्तीचा मागव देतात. आसुरी संपदा माणसाला 

नरकाचा मागव दाखितात. आसरुी संपदात अडकलेला प्रकृतीच्या मायेत फसलेला असतो, कारण 

त्याचा अहकंार तामसी गुणांनी वबघडलेला असतो. दैिी संपदा असललेा माणूस सत्िगुणाच्या 

प्रभािात असतो. तुला आणखीन एक सांगतो ते नीटपणे ऐक, ह्ा लोकी दैिी ि आसरुी असे दोन 

प्रकारचे मनुष्य असतात. त्यातील दैिी प्रकारचे िणवन मी आधी सांवगतले आह.े आता आसरुी 

लोकांचे िागणे कसे असते ते सांगतो. 



आसुरी लोकांना प्रिृत्ती आवण वनिृत्ती म्हणजे काय करािे ि काय करू नये ह्ाचे ठरिण्याची 

िमता नसते. त्यांची तकवगवत (तकव  करण्याची िमता) बरोबर काम करत नसते. ते येणायाव प्रत्येक 

अनुभिाचा नेहमी विपयावस करत असतात. नेमके चुकीचे अथव काढतात. ते समजतात कीं, प्रकृती, 

सत्य, ईश्र्िर, असत्य, वनराधार, बेिारस अस ेह ेजग एकमेकांपासून न वनमावण होता िेगिेगळ्या 

मुलद्रव्यातून उत्पन्न झाललेे म्हणून आपण कांहीं करण्यास मोकळे आहोत, त्या खेरीज ह्ा जगाचा 

दसुरा कांहीं उपयोग नाही, रचना तत्त्िाबद्दल अज्ञान असा तो असतो. कमवविपाकाचा वसद्धांत तो 

मानत नसतो.  

कमवविपाक म्हणजे आपण जे कांहीं करतो ते सगळे आपल्याकड ेजेिढ्यास तेिढे असे परत 

येत असते. चांगल्या कामाचे चांगले पररणाम ि िाईट कामाचे िाईट पररणाम आपल्याला पुढच्या 

जन्मा भोगािे लागणार आहते अस ेसमजण.े    

आसुरी संपदात रमणारे आत्मा, परमेश्र्िर मानत नाहीत. ह्ा जगात आपण आपल्या 

अध्यावत्मक उद्धारासाठी जन्मत असतो, केिळ भोग भोगण्यासाठी नाही, ही समज त्यांना नसते. 

ते समजतात, भोग भोगा आवण िाटे्टल ते करून मजेत रहा. त्याचं्या मनात जगातील गोष्टींबद्दल 

तुच्छतेचे धोरण असते.  

पवहले गृहीत तत्त्ि आह,े आपल्याला  पुनजवन्म  प्राप्त होणार आह ेि त्यात आपल्या ह्ा 

जन्माच्या चांगल्या िाईट कमांची फळे भोगािी लागणार आहते. 

दसुरे गृहीत तत्त्ि आह,े अद्वतै, त्यानुसार ह ेजग काम करत ेअस ेसमजल ेजाते. त्याप्रमाणे 

दसुयावचे िाईट लचंतीले अथिा केले तर पुढच्या जन्मी स्िताचेच िाईट होते ि जर दसुयावचे चांगले 

लचंतीले ि केल ेतर पुढच्या जन्मी स्िताचे चांगल ेहोत असते. म्हणून नेहमी इतरांचे चांगले लचंतािे 

ि कराि.े  

वतसरे गृहीत तत्त्ि आह ेकमवविपाक, त्यानुसार ह्ा जन्मी आपण केलले ेकमव आपल्याकड े

फलरुपांने पुढच्या जन्मी नशीब बनून परत येते. चांगल्या कामाची चांगली फळे ि िाईट कामाची 

िाईट फळे वमळतात. आपल्या पुढच्या जन्माचे भाग्य आपणच वलहीत असतो. म्हणून प्रत्येक गोष्ट 

करतांना त्याचे समप्रमाणात प्रवतक्रीया आपल्यािर पुढच्या जन्मी येणार आह ेह ेसमजून काम 

करणे.    



चौथे गृहीत तत्त्ि आह,े शवक्तसातत्य. त्यानुसार कमवविपाकाचे फळ जेिढ्यास तेिढे असें 

पुढच्या जन्मी नशीबाच्या रुपांने वमळते.  

पांचिे गृहीत तत्त्ि आहे इच्छापूती. ह्ानुसार ह्ा जन्मात आपण जी इच्छा तीव्रतेने 

आयुष्यभर जोपासतो ती इच्छा जर आपला पुण्यसंच परेुसा योग्य असले तर पुढच्या जन्मी पूणव 

होते. समजा, ह्ा जन्मी तुम्ही कुरुप आहात ि आपण सुंदर ददसण्याचे इवच्छत असाल तर पुढच्या 

जन्मी तुम्ही सुंदर होता. श्रीमंत होण्याची इच्छा आह ेि पुण्यसंच पुरेसा आह ेतर श्रीमंत घरात 

जन्म घेता. ह्ासाठी माणसांने आपला पुण्यप्रभाि िाढिण्याच्या दषृ्टीने सिव जीिन वनष्पाप जगल े

पावहजे. त्यावशिाय ध्यान साधनेला िेळ द्यािा.    

माणसे पैसा कमािण्यात ि त्याचा संचय करण्याच्या मागे जेिढे असतात वततके 

जर ते पुण्यसंच करण्यात लि घालतील तर ते जास्त सुखी ि यशस्िी होतील. हा 

सनातन धमावचा (लहंदूसंाठी) मूलमंत्र आह.े माणसाची खरी लक्ष्मी असते त्याचा 

पुण्यसंच, पैसा नाही, ह ेजो ओळखतो तो खरा लहदं.ू पैसा फक्त ह्ा जन्मी उपयोगी 

असतो पण पुण्यसंच अनेक जन्मात उपयोगी रहातो. कांही लोक पैशासाठी पाप 

करतात ते अवतमूखव समजािेत.    

प्रत्येक लहदंनेू ही पांच धोरणं समजून जगाियाचे असते. ह ेपांच वनयम न मानणारा आसुरी 

संपदेत अडकलेला असतो.   

ते न मानण्याच्या हट्टामुळें ते नष्टकमी, अल्पबुवद्ध, प्रसंगी कू्ररकमी, घातकी ि जगाच्या 

नाशासाठीच जणू जन्मल े आहते, कसेही कांहींही, करािे त्यामुळे कांहीं वबघडत नाही असें 

समजणारे, म्हणून बेजबाबदारपणे िागणारे, कोणालाही जाब देण्याची गरज नाही असें मानणारे, 

त्यांच्या हातून अघोरी कृत्य सहजपण ेहोत असत ेअसें, सिव सहा दोषांत (काम, क्रोध, लोभ, मोह, 

मद आवण मत्सर) अडकललेा, विषय भोगात धुंद झाललेा, व्यसनांध, मयावदा तत्त्िाचे भान 

नसललेा, अशदु्ध विचारात रमणारा, असभ्य, असा तो असतो. सुविचारांची वखल्ली उडिण्यास 

फुशारकी समजणारे असतात. शरीरात सगळे आह ेअस ेसमजणारे, िासना पूती हांच जीिनाचा 

मुख्य उद्देश आह ेअसे समजणारे, मी करतो असें समजणारे, मी माझ्यासाठी जगतो असे समजणारे, 



प्रसंगी परमशे्र्िराला आव्हान देणारे, सिव गोष्टी लैंवगक भोगांशी जोडणारे, अध्यात्म, योग साधना 

अशा पारमार्थवक विषयांबद्दल तुच्छता बाळगणारे,  कामचे्छा तृप्ती हांच एकमेि उद्देश जीिनाचा 

आह े असें समजणारे, नैवतक बंधनांना न मानणारे ि म्हणून चोरी, अत्याचार, अन्याय, 

विश्र्िासघात ह्ात भूषण मानणारे, वस्त्रयांकड ेउपभोग्य तुच्छ िस्तू अशाररतीने पहाणारे, मीच 

श्रेष्ठ, मींच मालक, मला कोण विचारणार असें बोलणारे, सिव जे चांगले ते माझे असें मानणारे, 

दसुयावला वपडा देण्यात आनंद करणारे, पांच गृहीत तत्त्िे जी आधी ददली आहते ती झुगारणारे ि 

म्हणून अज्ञान असललेे, असें लोक जे प्रकृतीच्या मोहजालात पुरते पसलेल ेअसतात ते आसुरी 

संपदा दाखितात. िरकरणी सावत्त्िकतेचे सोंग ढोग करत ते त्यांच्या विकृत प्रकारचे जीिन जगत 

असतात. अशा लोकांना मी विसरतो ि ते मला विसरलले ेअसतात. आसुरी संपदेत अडकलले े

त्यांचे धमवशास्त्र तयार करतात ि त्याचा प्रचार करून देिांच्या नािे सामान्य जनांची फसिणूक 

करत असतात. ते देिाचा अितार म्हणून लोकांपुढ ेजातात ि लोकांत आसुरी संपदा िाढिण्याचा 

प्रयत्न करतात. अशा िागण्यामुळें त्यांचा ललंगदेह पणूवपण ेवबघडलेला असतो. तो आत्मा पुरता 

रसातळाला गेललेा असतो. त्याला त्यातून बाहरे काढणे दरुापास्त असते. असे आसरुी लोक 

िरकरणी सखुी असल्याचे दाखित असल ेतरी त्यांचे जीिसुद्धा अस्िस्थ असतात. त्यांचा आत्मा 

पशुंच्या आत्म्याप्रमाणे वनद्रीस्त झालेला असतो. बुवद्ध भ्रष्ट झाललेी असल्यामुळे मनात सतत 

बेचैनी असते. ते खरेतर फार दःुखी असतात पण ते तस ेिरकरणी दाखित नाहीत. ते अध्यात्म 

विसरलले ेअसतात, त्यांची अध्यावत्मक उजाव फार खालच्या पातळीला गेलेली असते म्हणूनच 

त्याला आसुरी संपदा असें म्हणतात. म्हणून माझ्या वमत्रा, तू कधीही ह्ा आसुरीसंपदचे्या मोहात 

जाऊ नकोस. जो शास्त्रोक्त विधी सोडून मनमानीचे ितवन करतो त्याला उच्च वसद्धी, त्यातून 

वमळणारे वचरंतन सुख, उत्तम गवत प्राप्त होत नाहीत.  

अजुवन विचारतो, असें असूनही ह ेलोक पुनः पुनः त्याच्या मोहात कसे जातात. ते मला सांग. 

भगिान सांगतात, अरे िेड्ा, हींच तर प्रकृतीची माया आह.े जगात अव्यक्त आसरुी शक्ती 

असतात, त्यासदु्धा माझ्या मायेतूनच वनमावण झालेल्या असतात. त्या शक्ती अशा मखूव लोकांना 

आणखीन वबघडण्यास मदत करतात. त्या शक्तींचा उद्देश असतो कीं आसुरी संपदा िाढािी. 

ज्याप्रमाणे चांगल्या शक्ती चांगल्या लोकांना मदत करतात तसेंच ह ेआह.े ह्ालाच माझी माया 

समजल े जाते. शेिटी सगळे शून्यच असते. जसें देि चांगल्या कामाला साथ देतात ि त्या 

माणसाला अध्यावत्मक उच्च पातळीिर जाण्यास मदत करतात त्याप्रमाणे, दैत्य आवण दानि ह्ा 

आसुरीसंपदा मध्य े अडकलेल्याना त्यात आणखीन रुतण्यास मदत करतात. अशी माझी ही 

मायामय प्रकृती आह.े                     



अजुवन विचारतो, मला सांग काम म्हणजे इच्छा कशी माणसांत उत्पन्न होते.  

भगिान सांगतात, काम म्हणजे इच्छा, ह्ा विविध प्रकारच्या अस ूशकतात. जरी काम हा 

शब्द जास्त करून लैंवगक इच्छांसाठी िापरला जात असला तरी इतर भोगेंदद्रयांचे सुद्धा काम 

असतात परंतु, त्यामुळें माणसाचा अध्यावत्मक हावस होत नसल्यामुळे त्यात जास्त मी तुला सांगत 

नाही. तरी इच्छा वनर्मवतीच्या प्रक्रीया सगळ्या प्रकारच्या कामांसाठी सारख्याच असतात. इच्छा 

उत्पन्न होण्याची प्रक्रीया सहा पाययावने होत असते. त्या अशा, भटे, पररचय, कुतहूल, उत्सकुता, 

आिड आवण त्यातून न आिरता येणारी इच्छा अखेरीस उत्पन्न होत असत.े इच्छेची िाढ 

कुतूहलानंतर सुरू होते. म्हणून जर कुतूहलाच्या िेळीच औदावसन्य अथिा वतरस्कार असें धोरण 

आरंवभल ेतर अंती इच्छा उत्पन्न होत नाही. औदावसन्य सावत्त्िक धोरण आह ेि वतरस्कार ह ेरजो 

अथिा तमोगुणी आह.े योगी ह्ा सुत्रांचा योग्य िापर करून त्याच्या इच्छा मारून टाकत असतो. 

विशेष म्हणजे मन सियप्रधान असल्याने जेव्हां सगळ्या गोष्टींबद्दल औदावसन्य अथिा तुच्छता, 

वतरस्कार असें धोरण ठेिले तर इच्छांचा नाश करणे सोपे होते परंतु, अरे अजुवना, त्यात कांहीं 

अडचणी आहते. कारण जीिाच्या इच्छा शरीराच्या आिश्यकते नुसार असतात ि त्या नाकारता 

येत नाहीत. त्यांना मान्यता द्यािीच लागते कारण त्या शरीराला आिश्यक असतात. त्या वनत्य 

गरजा समजल्या जातात त्यांची पूती होत असतांना आत्म्याने त्यांत न लि घालण ेह ेयोग्याला 

जमले तर त्या इच्छा जीिापुरत्या रहातात. एकदा अशाप्रकारे इच्छा मोडण्याची सिय झाली कीं, 

पुढचे कायव सोपे असते.     

अजुवन विचारतो, ह ेभगिंता, तू मला सांग सहा दोष (षड्रीपू) आवण हट्ट कोणते ि ते कस े

उत्पन्न होतात, आवण तू जे सांगतोस धोरणात्मक वतरस्कार, धोरणात्मक क्रोध ह ेकाय असत ेते 

सुद्धा सांग.    

भगिंत सांगतात, सहा दोष माणसाच्या काम ह्ा दोषातून पररणाम स्िरुप सुरू होतात ते 

क्रोध, लोभ, मोह, मद आवण मत्सर अस ेआहते काम साध्य झाला तर त्यातून लोभ ि मोह उत्पन्न 

होतात. जर नाही साध्य झाला तर क्रोध ककंिा दःुख उत्पन्न होतात. दःुखातून मत्सर उत्पन्न होतो. 

लोभाला िाढिल्यास त्यात वमळालेल्या यशामुळे मद (गिव) उत्पन्न होत असतो. अशाररतीने ते 

एकमेकांच्या िाढीमुळें विकवसत होत असतात. माणसाचा अहकंार त्यात हट्ट िाढितो त्यामुळें ते 

सहा दोष माणसाला ग्रासत असतात. परंतु, ते जर जीिाच्या गरजे पुरते असतील ते दोष अथिा 

शत्रू ठरत नाहीत कारण त्यांची वनर्मवती मी केली आह,े जीिाच्या म्हणजे शरीराच्या वनत्य गरजा 

पूणव व्हाव्यात म्हणून. आत्म्याने त्यात लि घातल ेकीं, तेच उपयकु्त जोर दोष ठरतात ि त्याहून 



जास्त आत्मा त्यात गंुतत गेला तर ते शत्रू ठरतात कारण, अरे धनंजया, ते माणसाच्या अध्यावत्मक 

उद्धारात अडचण बनून रहातात. धोरणात्मक म्हणजे प्रत्यि नसतांना ते असल्यासारख ेिागणे, 

धोरणात्मक क्रोध म्हणजे क्रोधाचे सोंग घेण े जे पररवस्थती वनयंत्रणात ठेिण्यासाठी आिश्यक 

असते.         

भगित गीता पिव भाग छत्तीसािा संपला.  

  



भगित गीता पिव  

भाग सदोवतसािा 

श्रद्धात्रय विभाग योग  अध्याय सतरािा  

अजुवन विचारतो, ह ेकृष्णा, जे श्रद्धायुक्त अंतःकरणाचे आहते पण शास्त्रविधी योग्य प्रकारे 

पाळता, यजन (पुजन) करतात, त्यांची वनष्ठा म्हणजे मनाची अिस्था सावत्त्िक, रजो कीं तमोगुणी 

समजाियाची?  

श्री भगिान सांगतात, मनुष्याची श्रद्धा त्याच्या स्िभािानुसार सत्िगुणी, रजोगुणी आवण 

तमोगुणी अशी तीन प्रकारची असत,े त्यांची लिण ंऐक, हा मनुष्यप्राणी मोठा श्रद्धािान अस ू

शकतो. त्याची ज्या रठकाणी श्रद्धा वस्थर झाली आह ेत्याप्रमाणे, तो बनतो ह ेसमजून घ.े सत्िगुणी 

देिांचे भजन यजन करतात, रजोगुणी रािसांचे, गंधिव, यि, वपतर अशा कमी प्रतीच्या देितांची 

पुजा करतात आवण तामसी लोक भूत, वपशाच्च, प्रेते अशा मलेले्या पूिवजांची अशा विरुद्ध 

शक्तीस्थानांची पुजा करणे पसंत करतात. विरुद्ध शक्तीस्थानं म्हणजे ते पाताळातील शक्ती स्थानं 

आहते. आधी सांवगतलेली स्िगावतील आहते. पाताळातील शक्तीस्थानांची पुजा करण ेसोपे असते 

ि ते लिकर प्रसन्न होतात परंतु, ते क्रोध, लोभ, मद आवण मत्सर ह्ा दोषांने दवुषत असतात. 

त्यामुळें कधी त्यांच्या रागाला, लोभाला तो बळी पडत असतो. आसरुी सपंदात अडकलेले लोक 

ढोंग, अहकंार यानी भरलेल ेभोग, िासना ि आसक्ती या विकारबलाने आत्मिश झाललेे अवििेकी 

असतात ते, शरीरातील पंचमहाभूतादद समहुाला, त्याच प्रमाणे, अंतःशरीरातील जीिािर आरुढ 

असलले्या आत्म्याला कष्ट देत देत शास्त्रविधीत न सांवगतलेल ेअशा प्रकारचे तपोश्र्चरण (अघोरी 

साधना) करतात. शेिटी कांहींही साध्य न होता मरून जातात. ते आणखीन एक आसुरी संपदेचे 

उदाहरण आह.े सृष्टीच्या स्िभािामुळें जन्मलले ेते प्रत्येक, प्रकृतीच्या तीन गुणांनी ग्रस्त असतात. 

त्यामुळें त्याची वनत्य कमे, जशी आहार, विहार आवण विचार त्यांनी व्यापलेली असतात ि म्हणून 

िेगिेगळी असतात, ते तुला कसे ते थोडक्यात सांगतो, 

आहाराचे तीन प्रकार असे आहते, सावत्िक लोकांचा आहार आयुष्य, बुवद्ध, शक्ती, 

आरोग्य., सखु, प्रेम िाढिणारा असून रुचकर, वस्नग्ध, शरीरात मरुून वचरकाल रहाणारे, मन 

प्रसन्न करणारे अशा प्रकारचे खाद्य पदाथव आिडतात. त्यांच्या खाद्य पदाथावतील रुची मध्यम 

असाव्या लागतात. जसें फार गोड, फार वतखट, फार आंबट असें चालत नाहीत.           



रजोगुणी लोकांच्या आहारात वतखट, आंबट, खारट, झणझणीत, अवत गरम असें तीव्र 

रुची असललेे जास्त वप्रय असतात. अशा आहारांमुळें दःुख, शोक ि रोगटपणा त्यांच्यात उत्पन्न 

होतो.  

तामसी लोकांना शीळे, थंड झाललेे, वनरस, दगंुधीयुक्त ि तीव्र रुची असलले,े अपवित्र 

जेिण आिडते म्हणजे त्यांना ते चालतात.   

आता यज्ञाचे तीन प्रकार सांगतो,  

सावत्त्िक माणसें कमवफलाची अपेिा न ठेिता त्यांची कामं एक कतवव्य म्हणून करत 

असतात. त्यांची कामं शातं वचत्ताने शास्त्रविधीयुक्त करत असतात. ते बहुधा दैिी संपदेने प्रभावित 

असतात ि म्हणून त्या प्रमाणे त्यांचे यज्ञकमव होत असते. ह ेदैिी संपदा असलेल ेलोक असतात. 

रजोगुणी माणस े फलािर नजर ठेिून आवण आत्मप्रवतष्ठा िाढिण्यासाठी जे यज्ञ केल े

जातात त्यात त्यांची विशेष रुची असते.  

शास्त्र विधी सोडून अन्न संतपवण वशिाय, मंत्रहीन, दविणारहीत ि श्रद्धा हीन केिळ 

ररिाज म्हणून तामसी लोक यज्ञ करतात.      

आता वशष्टाचारांचे तीन प्रकार सांगतो,  

देि, ज्ञानी, गुरू, विद्वान अशांचा आदर सत्कार करणे, शुवचभूवतपणा असणे, सरळपण े

िागणे, ब्रह्मचयव पाळण,े इतरांना न दखुिता असें िागणे ह े शारररीक वशष्टाचार सत्िगुणी 

आचरतात. गृहस्थाश्रमी माणूस सिव वस्त्रयांबद्दल सन्मानाची, आदराची भािना ठेिून ब्रह्मचयव 

पाळू शकतो.  

मन प्रसन्न ठेिण,े व्यिहारात सौम्यता, मुनींप्रमाणे िृत्ती (वमतभाषी), मनोवनग्रह आवण 

शुद्ध भािना यांस मानवसक वशष्टाचार समजले जातात.  

फलाची अपेिा न ठेिता वनष्काम िृत्तीच्या माणसाने अत्यंत श्रद्धनेे ि योगयुक्त बुवद्धने ह े

वत्रविध वशष्टाचार आचरले तर ते सावत्त्िक वशष्टाचार समजले जातात.  

आपला सत्कार व्हािा, मान मरातब वमळािा, आपली पुजा केली जािी अशा हतूेनी 

त्याच प्रमाणे ढोंग माजविण्याच्या उद्देशानी जे वशष्टाचार केले जातात ते तसेंच अवस्थर ि 

अवनवश्र्चत िागणे ह ेराजस वशष्टाचार समजल ेजातात.  



हकेटपणानें, स्िताला वपडा देणारे, दसुयावचे नुकसान करण्यासाठी असें, जे िागणे असत े

ते तामसी वशष्टाचार असतात. 

आता दानाचे प्रकार सांगतो,  

दान करणे ह ेआपले कतवव्य आह ेअसें मानून आपल्यािर उपकार न करणायावला योग्य 

स्थळी, योग्य समयी, पात्रता पाहून सत्पात्र जे दान केल ेजाते त्याला सावत्त्िक दान समजल ेजाते.  

जे दान परतफेडीच्या अपेिेने ददले जाते आवण वशिाय ते देतांना मनाची ओढाताण होत 

असते ते दान रजोगुणी समजल ेजाते.  

अयोग्य िेळी, अयोग्य जागी, अयोग्य माणसाला सत्कार न करता, अिहलेना करून जे 

दान केले जाते ते तामसी दान समजले जाते.  

ब्रह्माचा ओम, ततु्, सतु्, असा तीन प्रकारचा वनदेश केला जातो. या वनदेशानेच पूिी 

ज्ञानी लोकांनी िेद (अनुभिवसद्ध ज्ञान) ि यज्ञ (योजलेल ेकायव) वनमावण केल ेआहते. जगाला या 

संकल्पनानी आरंभ झाला आह ेह्ामुळे ब्रह्मिादी लोक यज्ञ, दान ि तप शास्त्रविहीत कम ेनेहमी 

ओम असा उच्चार करून सुरू करत असतं.  

मोिाथी लोक फलाची अपेिा न ठेिता यज्ञ, तप इत्यादद कमे ततु् या वनदेशांने करतात.  

अवस्तत्ि (स्ियंभू) आवण साधूत्ि (चांगुलपणा, माणूसकी ि भूतदया) या अथी सतु् हा 

शब्द िापरत असतात.  

यज्ञ, तप ि दान करीत रहाणे या वस्थतीला सतु् असेंच म्हणतात. त्याकरता, केलले्या 

कमावलाही सतु् असेंच समजतात.  

ह ेअजुवना, अश्रद्धनेे केलले ेहिन, ददलेल ेदान, आचरलेल ेतप ककंिा इतर कोणतेही कमव 

असतु् असें समजले जाते. अस ेकमव परलोकांत ि इहलोकात (ह्ा जगात) उपयोगी येत नाही.         

भगित गीता पिव भाग सदोवतसािा संपला.  

  



भगित गीता पिव (सपंल)े 

भाग अडोवतसािा  

अजुवनोत्थान योग  अध्याय अठरािा  

अजुवन विचारतो, ह े केशी दैत्याचा िध करणायाव श्री कृष्णा, संन्यास आवण त्याग यांचे 

िेगिेगळे तत्त्ि जाणण्याची माझी इच्छा आह.े  

श्री भगिान सांगतात, ज्ञानी लोक काम्य असणायाव कमावच्या त्यागाला संन्यास म्हणतात 

आवण वििेकी लोक सिव कमवफलाच्या त्यागाला त्याग म्हणतात. संन्यास आवण त्याग ह ेमनाने 

कराियाच्या आहते, शरीराने नाही, म्हणून शरीराने त्या स्िीकारल्या तरी मनाने जर खरोखरच 

त्याग अथिा सन्यास केला असले तर तो त्याग ककंिा संन्यासच समजाियाचा असतो. ते आत्म्याला 

बंधन कारक ठरत नाहीत. उदाहरणाथव, समजा तुम्ही मनाने फळ खाल्ल ेनसले परंतु शरीराने 

खाल्ले असले तरी ते त्या माणसांने खाल्ले नाही असेंच समजािे.  

दकत्येक जाणकार कमव, ह ेदोषयुक्त म्हणून, त्याज्य समजािे असें सांगतात, आवण दसुरे कांही 

यज्ञ, दान, तप ि कमव यांचा त्याग करण ेयोग्य नाही असें समजतात. ही झाली जाणकार ि वििेकी 

लोकांची मते परंतु, माझी वनवश्र्चत मते सांगतो, त्यागाचे तीन प्रकार आहते, यज्ञ, दान, तप या 

संबंधीचे कमव केलेच पावहजे. ते टाकून चालणार नाही. योग्यांसाठी यज्ञ, दान ि तप ही कम ेवचत्त 

शुवद्धकारक असतात. म्हणून ही कमेसदु्धा आसक्ती ि फलाशा सोडून केली पावहजेत. असें तुला 

सांगतो, ह ेलिात घे. कारण, स्िधमावप्रमाणे वनयत (वनयतीने ददलेले) कमावचा त्याग करणे योग्य 

ठरत नसते. मोहिश होऊन कमावचा त्याग करण ेह्ाला तामसी त्याग म्हणतात. शरीराला कष्ट 

नकोत म्हणून भीतीने दःुखदायक आह ेम्हणून जर कमव सोडल ेतर तो राजस त्याग ठरतो. आसक्ती 

ि फलाशा सोडून जे केिळ कतवव्य म्हणून कमव करून, मनाने जो त्याग केला त्या त्यागाला सावत्त्िक 

त्याग समजल ेजाते.  

जो कोणी अकुशल म्हणजे अकल्याणकारी कमावचा द्वषे करत नाही, आवण कुशल कमावत 

आसक्त होत नाही, तो त्यागिृत्तीचा मनुष्य सत्त्िवशल, बुवद्धमान ि संशयरहीत त्यागी म्हणजे 

संन्यासी म्हणाियाचा. कारण, ह ेअजुवना, देह धारण केल्यानंतर कमावचा पूणवपणे त्याग करण ेशक्य 

नसते. म्हणून ही सिव कमे त्याग बुवद्धने कराियाची असतात. म्हणजे तशा कमावत आत्म्याने 

स्िताला गुतिून र्घयाियाचे नसते. आत्मा अवलप्त राहून ती कमे करण्याने ती बाधत नाहीत. अशा 



त्यागात तो ते कमव झाल्यािर त्याचा विचार करत बसत नाही ि पुढचे काय कतवव्य त्याकडे ध्यान 

देतो. जीिाला त्याची वनत्य कमे शरीर संगोपनाथव आवण सरंिणाथव करािीच असतात. त्या 

दक्रयांत आत्म्याने ढिळाढिळ कराियाची नसते. ह ेपाथाव, तू ह ेलिात ठेि. आत्म्याने जीिांच्या 

वनत्य ि प्रासंवगक कमावत नाक खुपसाियाचे नसते. ह्ा त्यागाला अध्यावत्मक त्याग समजले जाते.  

कमवफलांचा त्याग करणायाव माणसाला मरणोत्तर कमावचे इष्ट, अवनष्ट अथिा वमश्र फल असें 

तीन प्रकारचे फल वमळते परंतु, अशा संन्याशाला त्याने फलाशा सोडललेी असल्यामुळें त्यातल े

कोणतेही फल वचकटत नाही, म्हणजे त्याची नोंद ललंगदेहाच्या नोंदीत होत नाही. म्हणजे जण ू

त्याने ते केलेलेच नाही असे ठरत.े कमवफल त्यागी योग्याच्या वलगदेहात मोठे बदल होऊन ते 

आिरण विरळ होऊ लागते. त्यामुळें तो योगी मोिाच्या अवधकावधक जिळ जात असतो. 

ललंगदेहाचे आिरण पणूवता वनघून गेल ेम्हणजे तो आत्मा मुक्त झाला सिव कमव फलांतून असें असते.  

अजुवना, आता मी तुला सांख्यांच्या िैदांवतक शास्त्रात सिव कम ेघडण्याची जी पांच कारण े

सांवगतली आहते ती समजािून देतो. ते नीट ऐक. 

अवधष्ठान म्हणजे स्थान, जागा, कताव, कायव करण्याला लागणारी नानाविध उपकरण े(ज्ञान 

ि कमंदद्रये), कायव वनष्पत्तीकारक शरीराचे विविध हालचाली (व्यापार) ि त्या बरोबर पांचिे 

आह े दिै (भाग्य, नवशब). मनुष्य जे कावयक (शरीराचे), िावचक (बोलण्याते) ि मानवसक 

(विचारांचे) कमव आरंभतो त्या कायावच्या प्रेरणेला ही पांच कारणे असतात. अशी िस्तुवस्थती 

असतांना तो कमव करणारा सगळ्यासाठी स्ितालाच कारक समजतो त्या मखूावला कांहींच समजत 

नाही असें म्हणािे लागेल. त्या पांचांपैकी तो हा एकच घटक (कताव) सोडता बाकीचे प्रकृतीच्या 

सुचनेनुसार काम करत असतात ह ेत्यांने लिात घेतले पावहजे.                

कमवफल त्याग ही विचाराची वस्थती आह,े शरीराची नसते ह े लिात घे. म्हणून ज्याचे 

अंतःकरण अहकंारयकु्त नसते ि ज्याची बुवद्ध फलासक्तीने मलीन झाललेी नसते, त्याने केिळ 

ब्रह्माचे कतवव्य ह्ा उद्देशाने कसेही िरकरणी अघोरी ददसणारे कृत्य केले तरी ते त्याला बाधत 

नाही, ते त्याच्यासाठी पाप ठरत नाही. जसें खाटीक वनरपराध प्राण्यांची यमाच्या नांिाने हत्त्या 

करतो कारण ते माणसाचे खाद्य विधात्याने ठरिल ेआह ेत्याला त्या हत्त्येचे पाप लागत नाही. 

कारण तो खाटीक त्या कमावला बांधलेला नसतो परंतु, जर तो खाटीक ते करतांना त्याचा आनंद 

उपभोगत असेल तर ते कमव त्याला बद्ध करत.े तो पापी ठरतो. तसेंच युद्धात िीर पुरूष 

प्रवतस्पध्यावची हत्त्या करतो केिळ कतवव्य म्हणून त्या कामात त्याचा आत्मा गंुतलेला नसतो केिळ 

शरीर काम करत असते म्हणून ते त्याला बाधत नाही. त्या मारण्यात त्याने आनंद घेतला तर मात्र 



ते कमव त्याला बद्ध करते ते पाप होते. अरे अजुवना, विचार ह ेसगळ्या पाप पुण्याचे कारण असते. 

शरीराच्या कृतीला त्या संदभावत महत्ि नसते.   

कमावच्या प्रेरणेची तीन कारणे आहते, ती अशी आहते, जाणण्यासारखी गोष्ट, जाणण्याची 

इच्छा आवण त्यात कायव करण्याची इच्छा. त्या कमावच्या वनष्पत्तीची तीन अंगे अशी, कायव 

करण्याचे साधन, साधाियाचे कायव ि कायवकताव, असतात.  

ज्ञान, कमव ि कताव ही गुणभेदाने तीन प्रकारची आहते असें साखं्यशास्त्र सांगते. ते तू समजून 

घे.  

प्रथम ज्ञानाचे तीन प्रकार पहा, वभन्नवभन्न ददसणायाव सिव भूतांत एकच अविनाशी ि 

अविभक्त भाि आह,े ह्ालाच अद्वतै अस ेम्हणतात. ते ज्या ज्ञानाने जाणता येते (रचना तत्त्िाची 

प्रवचती येणे) ते सावत्त्िक ज्ञान समजािे. दैिीसपंदा असणारे ह्ात येतात.  

ज्या समजूतीमुळे सिव भूतांतील भाि वभन्न आहते अस े िाटत े अशा समजाला द्वतै असें 

समजतात. आसरुी सपंदा मध्य ेअडकलेल ेअसें समजतात. 

तत्त्िाथव न समजता वनरथवकपण ेएकाद्या कायावतच (ककंिा देहात) तेंच काय ते सिवस्ि अस े

समजून गुरफटून जाणारे जे अल्पज्ञान म्हणजेच अज्ञान त्याला तामसी ज्ञान असें समजल ेजाते.    

आता कमावचे प्रकार पहा, फलप्राप्तीची इच्छा न ठेिणायाव योग्याकडून नेमलेल े जे कमव 

आसक्ती न धरता ि वप्रती, द्वषे न ठेिता केल ेजाते त्याला सावत्त्िक कमव म्हणतात.      

मोठ्या अवभमानाने मनुष्याकडून जे कमव पररश्रमपूिवक ि फलाची अपेिा ठेिून केल ेजाते 

त्याला राजस कमव असें समजल ेजाते.  

पुढील पररणाम, हावन, पीडा ि सामथ्यव यांचा विचार न करता जे कमव अविचाराने ि प्रसंगी 

हट्टाने केले जाते ते तामसी कमव समजल ेजाते.  

आता कत्यावचे प्रकार पहा,  

अनासक्ती, वनरहकंारी, धैयव ि उत्साह यांनी युक्त कमावतील यशापयशाने मन विचवलत होत 

नाही असा जो कताव त्याला सावत्त्िक कताव समजतात.   

विषयासक्त, कमवफलाची इच्छा धरणारा यशाने हषवभररत होणारा ि अपयशाने वचडणारा 

दकिा शोकग्रस्त होणारा असा कताव राजस समजला जातो.  



अवस्थर बुवद्ध, हाती घतेलेल्या कायावचे पूणवज्ञान नसललेा, गिावने ताठलेला, कोणत्याही 

कायावसाठी लागणारे काळ-काम-िेग ह्ांचे भान न ठेिता काम करणारा, प्रसंगी वखन्न होणारा, 

चेंगट असा कताव तामसी समजािा.  

ह्ावशिाय मी तुला आणखीन कांहीं गोष्टी सांगतो त्या बुवद्ध ि धृवत (धैयव) याबद्दल आहते 

त्या ऐक.  

ज्या बुवद्धला कोणती गोष्ट धमवतः ग्राह्, कोणती अग्राह्, कोणते कृत्य योग्य ि कोणते 

अयोग्य, कशापासून वभती बाळगून िागािे, कोणत्या पासून गोष्टींची वभती बाळगू नये, कोणती 

गोष्ट केल्याने जीिन कमावच्या जाळ्यात बद्ध (ललंगदेहाचे आिरण िाढले) होईल ि कोणत्या गोष्टी 

केल्याने ललंगदेहाचे आिरण कमी होईल ि मोि मागव सुकर होईल, ह ेयथाथव समजते ती सावत्त्िक 

बुवद्ध समजािी.  

ज्या बुवद्धने धमव ि अधमव ह्ापैकी कोणते कायव करािे ते समजत नाही, फक्त तात्कालीक 

फायदा पहाते ती राजसी बुवद्ध असते.  

अधमावला धमव ि धमावला अधमव समजून प्रत्येक गोष्टीचा चुकीचा अथव लािते ती तामसी 

बुवद्ध समजािी.       

आता धृवतच्या तीन प्रकारांची मावहती पाहू. 

वचत्त वस्थर असल्यामुळें प्राप्त झाललेी अचंचल धारणाशक्ती ि वतच्या जोरािर मन 

(ललंगदेहाची प्रेरणा), जीि, इंदद्रये, यांच्या सिव दक्रया मनुष्य (आत्मा) व्यिवस्थत चालितो ती 

सावत्त्िक धृवत समजािी.    

ज्या धृतीने धमव, काम, अथव साध्य केल ेजातात ि जी प्रसंगविशेषी फलांची अपेिा करते त्या 

धृतीला राजस धृवत समजािे.  

ज्या बुवद्ध योगे मनुष्य अज्ञानी रहातो, झोपण्यात समय घालितो, िेळ िाया घालितो, 

भय, शोक, विषाद ि गिव ह ेदगुुवण धारण करतो त्या धृतीला तामसी धृवत समजािे.    

आता आश्रमाचे गुण सांगतो, ते मनुष्याच्या वनणवयांिर अिलंबून असतात. गृहस्थाश्रम 

राजस समजला जातो. सन्यासाश्रम ि िानप्रस्थाश्रम सावत्त्िक समजल ेजातात. ब्रह्मचयावश्रमाचा 



वनणवय गुरू त्याच्या अदंाजाने घेत असतो पण तो सुद्धा सावत्त्िक असतो. म्हणजे आश्रमात 

कोणताही तामसी नसतो ह ेसमजून घे.   

माणसाचे बालपण अज्ञानामुळें तामस समजले जाते परंतु, तो तामस ि मोठ्या िाढलेल्या 

माणसाचा तामस एकच नसतात. तरुणपण रजस समजल े जाते पण ते सुद्धा त्या माणसािर 

अिलंबून असते. िाधवक्य सावत्त्िक असािे. 

ह ेअजुवना आता सखुाचे प्रकार सांगतो, 

ज्या सुखात मनुष्याला पुन्हा पुन्हा अनुभि घेऊनही गोडी कायम रहाते ि दःुखाचा अंत 

होतो, जे इंदद्रयांिर  विशेष अिलंबून नसते, जे सुरूिातीला विषासारख ेि नंतर अमृतासारखे 

होते असें आत्मवनष्ठ बुवद्धच्या प्रसन्नतेतून प्राप्त झाले आह ेते सुख सावत्त्िक सुख समजािे.  

विषय आवण इंदद्रय यांच्या संयोगाने उत्पन्न झाल ेआह,े जे सुरूिातीला गोड ि नंतर कंटाळा 

िाटणारे अथिा विषासारखे असते ते राजसी सखु समजािे.      

जे प्रारंभी ि अंती सदु्धा माणसाला सतत मोहात पाडत असते, वनद्रा, आळस, नशा ि प्रमाद 

यांपासून वनमावण होते ते तामस सखु समजािे.  

अजुवना, जन्म घणेारा असा कोणीही नाही कीं, तो अशा विविध प्राकृवतक गुणांपासून मकु्त 

असू शकेल.  

ब्राह्मण, िवत्रय, िैश्य आवण शुद्र यांची कम ेत्यांच्या स्िभािजन्य गुणाप्रमाणे विभागललेी 

आहते. व्यिहारात एकच व्यक्ती या सिव चारही िणांत िेगिेगळ्या िेळी असू शकते. कोणीही 

सामान्य मनुष्य सिव काळ एकाच िणावत अस ूशकत नाही. म्हणून प्रत्येक माणसांत ह ेचारही गुण 

पररवस्थतीनुसार असतात. म्हणून कोणीही माणूस एकाच िणावचा कधीच असत नाही, अशी 

विधात्याची व्यिस्था आह.े 

आता मी तुला सांगतो त्या चार िणांचे गुण काय आहते.  

िमावशलता, सहनवशलता, वशस्त, शुवचभूवतपणा, शांवत, सरळपणा, अध्यात्माकडे ओढ, 

विविध ज्ञान आवण ईश्र्िरवनष्ठा ह ेब्राह्मणाचे गुण समजले जातात. जर ते गुण नसतील तर तो 

ब्राह्मण नाही ह ेसमजािे.   



शौयव, न्याय, तेजस्िीता, मनोधैयव, दिता, युद्धातून पळून न जाणारा, अवधकार चालिणारा, 

दयाळू असें िवत्रयाचे गुण सांवगतल ेआहते. जर ते गुण नसतील तर तो िवत्रय नाही ह ेसमजािे.   

शेती, गुरांचे पालन, व्यापार, सािकारी ह ेिैश्यांचे गुण सांवगतले आहते.  

शुश्रूषा (सेिाभाि) हा शदु्राचा मुख्य गुण समजला जातो.  

माणसाने त्यात आपल्या स्िाभाविक गुणांना समजून त्या िणावचा स्िीकार कराियाचा 

असतो. असें केल्यास त्याला योग साधना करणे सहज साध्य होते. ते कस ेकरािे ते सांगतो ते ऐक, 

जन्मकंुडलीत अबकहडा चक्रा च्या तक्त्यात जातकाचा िणव ददललेा असतो तो त्याचा 

स्िाभाविक िणव असतो मग जन्म कोठल्याही जातीत हो.  

माणसाने त्याच्या त्या िणावत राहून योग साधना कराियाची असते. वनवश्र्चतपणे तो 

यशस्िी होईल. ते कस ेते सांगतो, 

जो योगी नाही ि सामान्य मनुष्य आह ेत्याला वसवद्ध प्राप्त करण्यासाठी ज्याच्यापासून सिव 

भूतमात्रांची उत्पत्ती झाली आवण ज्या परमात्म्याने ह ेसिव जगतु् व्यापल ेआह े त्याची आपल्या 

कुितीनुसार उपासना प्रामावणकपणे कराियाची असते.    

ह ेअजुवना, आपल ेप्रकृतीजन्य स्िाभाविक कमव दोषयुक्त भासले तरी ते सोडू नये. कारण, 

धूराने ज्याप्रमाण े विस्ति व्यापललेा असतो त्याप्रमाणे सिव प्राकृवतक कमे स्िभाितः दोषांनी 

व्यापलेली असतात. दोषता हा मायेचा स्िभाि असतो, तो सिव प्रकृतीच्या व्यिहारात ददसून 

येतो, मात्र ब्रह्म पूणवतया वनदोष असते.    

कोणत्याही कमावविषयी ज्याची आसक्ती सुटली आह,े जो पूणव संयमी झाला आह,े ज्याची 

कोणतीही इच्छा रावहललेी नाही अशा माणसाला संन्यासानी पराकोटीची नैष्कमव वसवद्ध प्राप्त 

होते. अशी वसवद्ध प्राप्त झाल्यािर मनुष्याला ज्ञानाची अत्यंत श्रेष्ठ वनष्ठा असें जे ब्रह्म ते प्राप्त होते. 

तो प्रकार माझ्याकडून ऐक,   

ज्याला जीिाच्या गरजांचे विचार समजले असून त्यात आपल्या ललंगदेहाच्या दबािाखाली 

न येता जो ढिळाढिळ न करता शांत वचत्त राहून इंदद्रयांविषयीचा त्याग करून त्याचप्रमाणे, 

वप्रती, वभती, द्वषे टाकून वनिडक ककंिा एकांत स्थळी राहून वमताहारी, वमतभाषी, वमतवनद्रा, 

मन ि शरीर यांना ताब्यात ठेिणारा, ध्यानयोगात गढून गेललेा, सतत िैराग्यसंपन्न असणारा 



अहकंार, बळ, दपव, काम, क्रोध, भोगपदाथांचा सगं्रह यांचा त्याग करून ममत्िरहीत झालेला शांत 

असा मनुष्य ब्रह्मीभूत होण्यास पात्र समजला जातो.  

त्याची भक्ती तशीच चाल ूरावहली कीं, तो मला ि माझ्या सामथ्यावला ओळखतो. यथािकाश 

तो माझ्यात विलीन होतो. तो ि मी ह्ात फरक रहात नाही. माझ्यासाठी काम करणारा कमवयोगी 

सिव कमव सतत करीत असला तरी माझ्या कृपाप्रसादाने अविनाशी शाश्र्ित पद प्राप्त करत असतो.  

ह े अजुवना, ईश्र्िर सिव जीिमात्रात राहून यतं्रािर घातल्याप्रमाणें सिव जीिांना आपल्या 

मायेने दफरित असतो. असें ह ेदलुवभ गुह् ज्ञान मी तुला सांवगतले यांचे सांगोपांग मनन करून 

अखेरीस जस ेतुला योग्य िाटेल तसे तू कर.  

जो विधात्याचा द्वषे करतो, जीि (प्राण) ि आत्मा यांतील फरक मानत नाही, भवक्तहीन 

असतो, ललंगदेहाच्या चिचाळ िासनांत (तशा विचारांत) स्ितः (आत्म्याने) रमणे योग्य समजतो 

त्याला ह ेगुह् ज्ञान सांगणे उवचत नसते, कारण त्याला ते समजणार नाही. त्याला सांगणायावला 

पुण्य लाभणार नाही.  

जे विश्र्िास ठेितात, भक्तीपूणव आहते, जीि ि आत्मा ह्ांतील फरक मानतात, ज्यांना 

ललंगदेहाच्या चिचाळ विचारांपासून आत्म्याला दरू ठेिणे जमते, अशा भक्तांना ह ेज्ञान देणे ह े

मोठे पुण्यकमव ठरते.  

जो दोष न काढता ह ेसतत अभ्यासेल तोसुद्धा पापमुक्त होईल ि पुण्यलोकात जाईल.  

अरे अजुवना, मी ह ेगुह्ज्ञान तुला सांवगतले ते तू नीटपणे ऐकलेस कां? 

अजुवन बोलतो, तुझ्या कृपाप्रसादाने माझ्या मनातील सिव शंकांचे वनरसन झाल ेआह.े मला 

माझ्या कतवव्याची स्मृती प्राप्त झाली आह.े मी वनसंदेह होऊन रावहलो आह.े मी कतवव्य बुवद्धने तू 

योजलेले ह ेयदु्ध लढणार आह.े             

संजय धृतराष्ट्राला सांगतो, या प्रमाणे, भगिान श्री कृष्ण ि अजुवन यांचा हा आश्र्चयव जनक 

ि रोमांचकारी संिाद मी ऐकला.  

व्यासांच्या कृपेने ह ेपरमज्ञान सिांना वमळाले त्याबद्दल त्यांचे अगण्य धन्यिाद करतो.  

भगित गीता पिव भाग अडोवतसािा संपला.     



यवुधष्ठीरािरील कृष्णकृपा पिव (सरुू) 

भाग एकोण चाळीसािा 

संजय बोलतो, अजुवन त्याचे गांडीि पुन्हा उचलतो आवण सोठी गजवना करतो. त्याचा तो उत्साह 

पाहून सगळे पांडि, सोमक ि इतर वमत्रपिाचे लोक फार आनंदी झालेल ेददसतात. तेसुद्धा त्यांची 

शंख िाजिू लागतात. त्या बाजूचे िाजंत्री ढोल ताशा िाजिू लागतात. त्या सगळ्यांच्या 

आिाजामुळें एकच गदारोळ होतो. तो गदारोळ ऐकल्याने आकाशातून देि, गंधिव, वपतर, वसद्ध 

आवण चरण खाली येतात काय चालले आह ेते पहाण्यासाठी. ते सगळे देहधारण करून इंद्राबरोबर 

तेथे येतात तो मोठा नरसहंार पहाण्यासाठी. त्या दोन सागरासारख्या पसरलेल्या सैन्यात युवधष्ठीर 

आपल्या रथातून उतरतो त्याचे वचलखत काढून रथात ठेितो ि चालत हात जोडून 

वभष्माचायांकडे चालत जातो. ते पाहून धनंजय सुद्धा त्याच्या रथातून उतरतो, त्याच्या मोठ्या 

भािाकडे जातो. ते पाहून श्री कृष्णसदु्धा त्यांच्या बरोबर तेथे जातो. ते पाहून इतर राजेसुद्धा 

त्यांच्या मागून जातात. अजुवन विचारतो, "अरे राजा, तुझ्या भािांना सोडून तू त्या शत्रूपिाच्या 

सैन्याकडे कां जात आहसे"? तोंच प्रश्र्न वभमसदु्धा त्याच्या मोठ्या भािाला विचारतो. नकूल 

बोलतो, अहो ज्येष्ठ बधंो, तुझ्या अशाररतीने प्रवतपिाकडे वनशस्त्र होऊन जाण्यामुळें मला काळजी 

िाटू लागली आह.े सहदिे बोलतो, "ह्ा अिाढव्य सैन्यापुढे त ूअसा कसा चालत जात आहसे"?  

संजय पुढ ेसांगतो, ते ऐकूनही त्यांचा मोठा भाऊ कांहीं न बोलता तसांच वभष्माचायांकडे 

चालत जात असतो. ते पाहून श्री कृष्ण गालातल्या गालात हसत उद्गारतो, "मला त्याचा उद्देश 

माहीत आह,े तो त्याच्या िडीलधायांना िंदन करण्यासाठी जात आह,े त्यांना नमस्कार करून ि 

त्यांचे आवशिावद घेऊन मग तो शस्त्र धारण करणार आह.े असा प्राचीन समज आह ेकीं, जो आपल्या 

ज्येष्ठांना नमस्कार करून त्यांचे आवशिावद घेऊन लढतो तो वनवश्र्चतपणे यदु्धात यशस्िी होतो त्या 

प्रमाणे हा िागत आह.े असें मला िाटत"े.      

कृष्ण ते बोलत असतांना कौरिांच्या बाजूने लोक मोठ्याने ओरडून युवधष्ठीराच्या िागण्याचे 

कांहीं कौतुक करत होते तर कांहीं आश्र्चयव व्यक्त करत होते. धृतराष्टाराचे पुत्र एकमेकांत कुजबुजत 

होते कीं, "हा वभत्रा भागुबाई युद्धाला घाबरून पळून जात आह ेअसें िाटत.े त्याच्या बाजूने अजुवन 

आह,े वभम आह,े नकूल सहदेि आहते ि त्यांला कृष्णाचा आधार आह े मग हा असा काय 

घाबरल्यासारखा िागत आह"े? "हा िवत्रय िणावत जन्मायला लायक नाही हेंच खरे, िवत्रय 

कुळांला ह्ा अशा िागण्याने केिढे लांच्छन लागते". त्यानंतर कौरि स्िताची जणू जीत झाली 



अशा प्रकारे एकमेकांचे अवभनंदन करू लागतात. ते त्यांचे हात हलित युवधष्ठीराचे स्िागत करू 

लागले होते. ते पांडिांची वछःत्थू करू लागले. युवधष्ठीर वभष्माच्या रथाकडे गेल्यािर तेथे शांतपण े

उभा रहातो. त्याला वभष्म काय बोलतात ते सगळ्यांना ऐकण्याची उत्सुकता होती. त्यािर वभम 

आवण कृष्ण काय बोलतील ह्ाचा ते अंदाज करत असतात. युवधष्ठीर काय बोलणार आह ेत्याबद्दल 

सगळ्या कौरिांना कुतूहल होते. ते अंदाज करत असतांना राजा युवधष्ठीर मात्र शांतपण े

वभष्माच्या रथाकडे चालत होता. त्याच्या बरोबर त्याचे भाऊ सदु्धा चालत होते. ह ेकाय नाटक 

आह ेअसें सगळ्यांना िाटत होते. वभष्माकडे पोहोचल्यािर तो पांडि वभष्माचायांचे पाय धरतो, 

आवण बोलतो, "मी आपल्याला िंदन करत आह.े त्यानंतर आपण लढणार आहोत, आपण आम्हाला 

तुमच्याशी लढण्याची परिानगी द्यािी. त्याच प्रमाणे आपल ेआवशिावद मला पावहजेत".   

वभष्म ते ऐकून बोलतो युवधष्ठीराला, "अरे पृथ्िीच्या राजा, जर तू अशा प्रकारे माझ्याकडे 

आवशिावद घेण्यासाठी आला नसतांस तर मी तुला शाप ददला असता. परंतु आता मला समाधान 

आह ेकीं, तू आम्हाला विसरला नाहीस. त्याचा मला आनंद िाटतोय. जा प्राणपणाने युद्ध कर जस े

एक िवत्रय करतो, माझ्या तुला ि तुझ्या सैन्याला शभुेच्छा आहते". पढुे वभष्म बोलतो कीं, 

पांडिांनी त्याच्या कडून कांहीं िर मागािा. मनुष्य धनाचा लोभी असतो, परंतु, धन कोणाते 

सेिक नसते, कारण मी आज कौरिांना त्यांच्या धनामुळें बांधला गेलो आह.े म्हणून एकाद्या 

नामदावसारखा मी त्यांच्या आज्ञांचे पालि करत आह.े म्हणून ह्ा युद्धाव्यवतरीक्त कोठल्याही 

बाबतीत तू माझ्याकडे िर मागू शकतोस.  

ते ऐकून युवधष्ठीर बोलतो, "मी तुम्हाला पुन्हा िंदन करतो, मी जाणतो कीं, आपण सगळे 

(वभष्म, द्रोण आवण कृप) आमचे वहतलचंतक अहात, ह ेयदु्ध केिळ कौरिाच्या आग्रहाखातर होत 

आह ेह ेआपण सगळे जाणत आहोत. माझी आपल्याला एिढीच प्राथवना आह ेकीं, आमचे भल े

होईल असे करा हांच आवशिावद आपण आम्हाला द्यािा". 

ते ऐकून वभष्म बोलतात, "अरे राजा, त्यासाठी मी तुला कोणती मदत करािी असें िाटते ते 

सांग". 

युवधष्ठीर त्याला उत्तर देतो, "मला फक्त सांगा, तुम्हाला योग्य िाटत असेल तर तुम्हाला 

हरिण्याचा मागव कोणता, तो सांगा". 

वभष्म त्याला सांगतो अरे राजा, मला कोणीही हरिू शकेल असा कोणी नाही, जर यदु्ध खरे 

असेल तर अगदी इंद्रसदु्धा मला हरि ूशकणार नाही.  



युवधष्ठीर त्याला विचारतो, "मग मला सांगा तुमचा मृत्यू कसा होईल ते सागंा".   

वभष्म बोलतात, "मला कोणी ठार मारी शकेल असा कोणी यथे ेअसले असे ददसत नाही तसेंच 

माझा मृत्यू अजून आललेा नाही". 

संजय पुढ ेसांगतो, ते ऐकल्यािर पांडि त्याला पुन्हा एकदा नमस्कार करून द्रोणांच्या रथाकड े

वनघतो. तो त्यांच्या रथाकडे गेल्यािर त्यांना लिनू िंदन करतो. त्याच्या सगळ्या हालचाली तेथ े

असललेे सैवनक पहात असतात. तो द्रोणाचायांना बोलतो, "अहो माझे गुरूियव मला सांगा, पाप 

होणार नाही अशाप्रकारे आम्ही तुम्हाला कस ेहरिू शकू ते सांगा. वभष्म सांगत आहते कीं, ते 

कौरिांना धनाच्या कारणानें बांधले गेल ेआहते म्हणून ते कौरिांसाठी आमच्याशी लढणार आहते 

शरीराने, जरी मनाने ते आमच्या बाजंूचे आहते. आपले काय म्हणण ेआह ेत्याबद्दल"?  

द्रोण सांगतात, "तू मला भटेण्यास आता आलास तसा जर आला नसतांस तर मी तुला शाप 

ददला असता. तुझा पराजय व्हािा असें मी बोललो असतो परंतु, तू आला आहसे म्हणून मी तस े

करणार नाही. मला बरे िाटल ेकीं, तू मला विसरला नाहीस. अरे युवधष्ठीरा तुझा विजय हो असें 

मी तुला िर देतो. त्यात मी तुला अप्रत्यिपणे सहाय्य करीन. तुला आणखीन काय पावहजे ते 

मांग". "मनुष्य धनाचा गुलाम असतो. मी कौरिांच्या धनाचा गुलाम झालो आह,े म्हणून मी 

नालायका सारखा त्यांच्यासाठी लढण्याकरता उभा आह ेतुझ्या विरूद्ध. मी शरीराने कौरिांसाठी 

लढणार असलो तरी मनाने मी तुझ्याबरोबर आह ेकारण, धनाने शरीर बद्ध होते, विचार नाहीत. 

अरे पांडिांनो, मी तुमच्या विजयासाठी प्राथवना करीन". 

युवधष्ठीर बोलतो असें करा कीं आमचा विजय होईल, तेिढेच आमचे मांगणे आह.े  

द्रोण बोलतात, "अरें ज्यांच्या बरोबर हरी आह ेते लजंकणार म्हणून तुमचा विजय वनवश्र्चत 

आह.े त्यात तुमचे पुण्य आवण कृष्णाची कृपा पुरेशी आहते. आता जा, लढण्यास सरुूिात करा 

असा आदेश द्रोण त्यांना देतात.  

युवधष्ठीर पुन्हा त्यांना विचारतो, "मला सांगा, आपण अलजंक्य असतांना आम्ही तुम्हाला कशा 

प्रकारे लजंकू शकतो"?  

द्रोण सांगतात, "ते जोिर लढत आहते, पांडिांचा विजय होणार नाही. म्हणून तुझ्या भािाला 

माझा लिकरात लिकर नाश करण्याचे आदेश दे".       



युवधष्ठीर बोलतो, "अरेरे, ह ेकाय बोलता गुरूियव, परंतु मला सांगा, तुम्हाला कशाप्रकारे मारता 

येईल, तुमचा मृत्यू कशात आह"े?       

द्रोण त्याला सांगतात अरे राजा, जोिर माझ्या हातात धनुष्य आह ेतोिर मला कोणीही हरिू 

शकत नाही. परंतु, जर मला कांहीं भयंकर िाताव ऐकाियाला आली तर मी दःुखाने माझे धनुष्य 

टाकून ध्यानात गेलो तर कोणी त्या वनःशस्त्र अिस्थेत मारू शकतो. त्यात माझा मृत्यू असले". 

संजय पुढे सांगतो, ते ऐकल्यािर पांडि त्यांना िंदन करून भारद्वाजाच्या मुलाकडे जातात. 

तेथे त्याला नमस्कार करतात कृपाचायव त्यांचे वशिक असतात. बोलण्यात चतूर असललेा युवधष्ठीर 

त्यांनासुद्धा तसाच प्रश्र्न विचारतो कीं  त्याचा मृत्यू कशात आह.े  

युवधष्ठीर विचरतो, "मी आपली आज्ञा घेण्यासाठी आलो आह,े यदु्ध प्रारभ करण्या आधी आपल े

आवशिावद आम्ही पांडि घेऊ इवच्छतो. मला कोणतेही पाप न करतां ह ेयुद्ध लजंकाियाचे आह ेते 

कसे करािे त्यािर आपण सांगा".            

कृपाचायव बोलतात, अशा प्रकारे जर तू माझे आवशिावद घेण्यासाठी आला नसतांस तर मी 

तुझ्यािर फार नाराज झालो असतो पण तू माझे आवशिावद घेण्यासाठी आला आहसे म्हणून मला 

संतोष झाला आह.े अरे पांडिा, मनुष्य धनाचा गुलाम असतो त्यामुळे मी आज तुझ्याविरुद्ध 

लढण्यासाठी उभा आह ेकौरिांच्या बाजूने. खरे तर तुमची बाजू रास्त असल्यामुळे मी तुमच्या 

बाजूने लढाियास पावहजे पण तेकरू शकत नाही म्हणून मला फार खदे होत आह.े तरी तुला 

आणखीन काय माझ्या कडून पावहजे ते सांग.  

युवधष्ठीर ते त्यांचे बोल ऐकू फार दःुखी झाललेे ददसला. त्याला कांहीं सुचेना, तो तसाच स्थब्ध 

उभा राहीला कांहीं बोल ूशकत नव्हता.  

पुढे संजय. सांगतो, पांडिाचा उद्देश समजून तो गौतम ऋषी त्याला सागंतो कीं, तो यदु्धात 

कोणालाही हरणार नाही. तरी तुम्ही लढत रहा, माझ्या इच्छा तुमच्या बरोबर आहते. तू मला 

भेटायला आलास त्यात माझे समाधान आह.े मी तुमचा विजय हो म्हणून प्राथवना करणार आह.े 

ह ेमी माझ्या मनापासून सांगत आह ेकारण तुमच्या लजंकण्यात सत्याचा विजय आह.े  

त्यानंतर पांडि मद्र देशाच्या राजाला भटेतात. त्याला िंदन करतात, राजा शल्य जो सदैि 

अलजंक्य रावहला आह,े त्याला पांडि बोलतो, मला तुमची परिानगी पावहजे म्हणजे आम्ही 

वनष्पाप मनाने युद्ध करू शकू. त्यात आम्ही आमच्या सगळ्या शत्रूंचा पराभि करणार आहोत.        



शल्य त्याला बोलतो, यदु्ध करण्याच्या सुरूिातीला तुम्ही मला भेटाियाला आलात म्हणून मी 

संतुष्ट झालो आह,े मी तुम्हाला युद्ध करण्याची आज्ञा करत आह,े त्यात तुम्हाला पाप लागणार 

नाही. त्या युद्धात तुम्ही यशस्िी व्हाल असा आवशिावद देतो. कारण तुम्ही चांगल्यासाठी लढत 

अहात. तुम्हाला आणखीन काय पावहजे ते सांगा. मीसुद्धा कौरिाच्या धनामुळे त्यांचा लमंधा झालो 

आह.े मी जरी कौरिांसाठी लढत असलो तरी माझी इच्छा आह ेकीं, तुमचा जय हो. त्यावशिाय 

तुझी आणखीि काय इच्छा आह ेते सांग,  

युवधष्ठीर बोलतो, तुमचे भल ेकशात आह ेते मला सांगा, राजाने लढाई धनासाठी कराियाची 

कां न्यायासाठी ते मला सांगा.     

शल्य पांडिांना विचारतो, आणखीन काय मी तुमच्यासाठी करू शकतो ते बोला. मी 

कौरिांसाठीच लढणार आह ेकारण तसा आमचा करार आह.े 

युवधष्ठीर बोलतो, "मला एिढेच आपल्याकडून अपेवित आह ेकीं, तुम्ही करणाची ताकद कमी 

करािी त्यात आपलासदु्धा फायदा आहचे". 

शल्य पांडिाला आश्र्िासन देतो कीं ते करण्याचा ते प्रयत्न करील. त्यांनंतर तो पांडिांना युद्ध 

प्रारंभ करण्याची आज्ञा करतो.  

संजय पुढ ेसांगतो, अशाररतीने सगळ्या िडीलधायांना िंदन करून ि त्यांचे आवशरिाद 

घेऊन पांडि परत त्यांच्या रथांकड ेवनघतात.  

ते होत असतांना कृष्ण कणावच्या रथाकड ेगेललेा असतो. तो गदाच्या मोठा भाऊ आह.े त्याला 

बोलतो, "मला फार अिघडल्यासारखे होते पण ते बोलले पावहजे कीं, वभष्माच्या नेमणूकीमुळें तू 

फार नाराज झाला आहसे, परंतु, वभष्माचा िध झाल्यािर तलुा संधी वमळणार आह.े त्यािेळी तू 

दयुोधनासाठी लढवशल, ते बरोबर होईल कां"?       

कणव त्याला सांगतो, "मी दयुोधनाला िाईट िाटेल असें कांहीं करणार नाही". तो कमावचा 

वनश्र्चय ऐकल्यािर जास्त कांहीं न बोलता जनादवन पांडिांच्या कडे जातो.  

त्यानंतर पंडुचा मोठा मुलगा मोठ्याने ओरडून विचारतो, ज्याला कोणाला आमच्या बाजूला 

याियाचे असेल त्याने यािे त्यांचे स्िागत मी करत आह.े असे बोलल्यािर तो कौरिांच्या बाजूच्या 

सैवनकांकडे पहातो. त्याची नजर युयुत्सुिर पड,े ते युयुत्साला समजते ि तो मोठ्या आनंदाने 

जावहर करतो कीं, तो पाडंिांच्या बाजंूने लढणार आह.े  



युवधष्ठीर त्यािर बोलतो, ये य ेआमच्या गोटात तुझे स्िागत आह.े आमच्यात येऊन तू तुझ्या 

मूखव भािडांविरुद्ध लढणार आहसे. आम्ही ि कृष्ण तुझ ेस्िागत करत आहोत. तू न्यायाची बाजू 

घेतलीस त्यासाठी तुझे अवभनंदन होत आह.े तू यदु्ध झाल्यािर कौरिांसाठी श्राद्ध करणार आहसे. 

कारण तूच एकटा त्यांच्यातील जीिंत रहाणार आहसे.  

संजय पुढे सांगतो, त्यानंतर युयुत्सू तुझ्या मुलांची बाजू सोडून पांडिांच्या बाजूला जातो. त्याचे 

स्िागत तुतायाव आवण ढोलक्यांच्या नादाने केल ेजाते. त्यानंतर युवधष्ठीर त्याचे वचलखत घालतो 

ि त्याची शस्त्र हातात घेतो रथािर चढतो. ते सगळे पांडि आपापल्या रथाकडे जातात. ते त्यांच्या 

वु्यह रचनेत आिश्यकते बदल करतात. शेकडो नगारे िाजू लागतात, शंख ूिाजिले जाऊ लागतात. 

िीर योद्ध ेमोठ्या मोठ्याने ओरडून त्याला साथ देत असतात. त्यात पांडिांच्या बाजूने धृष्टदु्यम्न 

आवण इतर मोठ्या आनंदात ददसतात. ते सगळे पांडिांचे सुस्कृत िागणे पाहून दोनही बाजूचे राजे 

त्यांचे अवभनंदन करतात. पांडिाच्या गुणाची ताररफ सगळीकडे होत असते. सगळीकडून िाहिा, 

छान छान असें उद्गार ऐकू येत असतात. ब्राह्मण सामिेदातील किने गाऊ लागतात जी युद्धाच्या 

आधी गायली जात असतं. सगळे पांडिांकडे कौतुकाने पहात होते. तेथे जमललेे म्लेच्छ आवण आयव 

दोनही समाजातील मंडळींच्या डोळ्यांतून अश्रू येत होते. पांडिांचे उदात्त िागणे त्यांना फार 

आिडले होते अस ेददसत होते. ते राजे त्यांच्या कडील मोठे नगारे िाजिू लागल.े त्यांची संख्या 

दकत्येक हजारानी होती. शंखू िाजू लागल.े ते सगळे शंख ूदघुासारखे शुभ्र होते.              

युवधष्ठीरािरील कृष्णकृपा पिव भाग एकोणचाळीसािा संपल.े 

 

 

- वभष्मपिव भाग पवहला समाप्त -  

  



भाषातंरकाराचा   पररचय -  

मी अशोक कोठारे, माझ्या ियाची ७६ िषे झाली आहते. गेली दकत्येक िषे मी विविध प्राचीन 

ग्रथांचा एक कुतुहल म्हणनू अभ्यास करत असतो. त्या काळात मला समजले कीं, आपल्या प्राचीन 

वशिण पद्धतीत चार गं्रथांचे महत्ि होते. त्यात मनुस्मृती, महाभारत, रामायण आवण योगिावसष्ठ 

ह ेमहत्िाचे होते. आपल्या पूिीच्या वशिण पद्धतीत ह्ा गं्रथांचे िाचन करण्याची प्रथा होती. 

नंतरच्या काळात इंग्रजांनी त्यांची वशिण पद्धती येथे रुजिली ि आपली पाठशाळा पद्धती 

संपुष्टात आली. आपल्या वशिण पद्धतीत अिर ओळख, वनतीशास्त्र, गवणत एिढेच वशकिले जात. 

त्यावशिाय वशकतांना घोकंपट्टी करण्याचे महत्ि होते. ते सगळे आता इवतहास जमा झालेल ेअसले 

तरी त्याची उपयकु्तता नाकारता येणार नाही. म्हणून एक प्रयत्न मी कराियाचे ठरिल.े मी एक 

अवतसामान्य अभ्यासक आह ेतरी व्यासंग मोठा आह.े त्या प्रमाण,े मनुस्मृती प्रथम ई-सावहत्यच्या 

माध्यामाने तुम्हाला ददली. त्याचे चांगल ेस्िागत झाले आह.े त्यामुळें माझा उत्साह िाढला आवण 

महाभारताचे, 'जस ेआह ेतसे', अशाप्रकारचे भाषांतर आता देत आह.े त्याचे साधारणपण े४० खंड 

होणार आहते. संपणूव महाभारत येण्यास बराच अिधी लागणार आहे. इतर मंडळी महाभारताचे 

भाषांतर करतांना त्याचा आकार आटोपशीर करण्यासाठी त्यातील वशकिणूकीचा भाग व्यथव 

समजून सोडून केिळ कथाभागाचेच भाषांतर करतात त्यामुळे एक शैिवणक पुस्तक म्हणून असें 

भाषांतर रहात नाही. मी सगळ्या वनतीशास्त्र वशकिणायाव कथा जशाच्या तशा ठेिल्या आहते. 

कांहीं जागी विषय समजणे सोपे व्हािे म्हणून मी टीपा ददल्या आहते कांही कंसात ददल्या आहते, 

कारण मला मावहत आह ेककं, ह्ाचे िाचन करणारे मराठी भावषक सामान्य आहते. कोणी विद्वान 

िाचक असले तर त्याला त्या टीपांची गरज िाटणार नाही.  

आता थोडे माझ्याबद्दल वलहीत आह.े तस ेपाहता अशा कामात कोणी संस्कृतचा प्राध्यापक असला 

पावहजे असें कोणाला िाटेल मग मी एक इंवजनीअर कां ह ेकाम करत आह ेअसा प्रश्र्न पडले पण 

त्याचे उत्तर असें आह ेककं, एिढे मोठे काम करण्यास कोणी तयार होत नाही आवण ते सदु्धा फुकट 

करणारा विद्वान मला वमळाला नाही. ज्या कोणाला मी त्याचे महत्ि सांवगतले ते सगळे त्या 



कामासाठी भरपरू मानधन मागू लागल ेमग मी ठरिले आपणच ते करािे. गेली २५ िषें मी वनिृत्त 

जीिन जगत आह,े बराच समय माझ्याकडे आह े मग आपणच ह े करािे अशा विचारांने ते 

कराियास घेतले ि प्रथम मनुस्मृती ददली आता महाभारत देण्याचा प्रयत्न चाल ूआहे. त्यासाठी 

दैियोगांने ई-सावहत्य सारख्या ध्येयिादी मंडळींची साथ वमळाल्यामुळें माझा उत्साह वद्वगुवणत 

झाला.  

१९८५ पयंत मी माझा उद्योग करत होतो. कारखाना भाईंदरला ि रहाणार चेंबूरला त्यामुळें 

येण्याजाण्याची दगदग माझ्या प्रकृतीला झेपली नाही ि मी हृदयाच्या झटक्याने आजारी झालो. 

त्यानंतर डॉक्टराच्या सल्ल्याने मी सगळे उद्योग बदं करून घरात बसलो. थोडी बचत केली होती 

त्याच्या जोरािर आज मी माझे साधे जीिन जगत आहे. पैशापाठी लागण्याचा स्िभाि माझा 

मुळातच नाही. सुरुिातीपासून िाचनाचा छंद होता त्यात कथा कादंबयाव िाचण्यात रस नव्हता. 

मी कांहीं मावहती देणारे गं्रथच िाचत असें. त्यामुळें अनेक विषयांचा व्यासंग झाला त्यात ही चार 

पुस्तक पुढच्या वपढीस विशेष उपयकु्त ठरतील अस ेमला जाणि ूलागल ेतेव्हा त्यांची भाषांतरे 

करण्याचे ठरिल.े त्या व्यवतरीक्त माझे वलखाण शतेी विषयांत बरेच आह.े कॉंरटनेंटलचे कै. रत्नाकर 

कुलकणी ह्ांनी आग्रहपिूवक माझ्या कडून 'सेंदद्रय खत वनर्मवती उद्योग', नांिाचे पुस्तक वलहून 

घेतले, मराठीतील ह े पवहले खतविषयक पुस्तक आहे. त्याच्या चार आिृत्या झाल्या आहते. 

बवळराजा मावसकाचे सपंादक भोसल े ह्ांच्या आग्रहामुळें त्यांच्या मावसकांत मी १९९२ ते 

२००५ पयंत शेतकयांना शेतीचे पद्धतशीर वशिण एका लेखमालचे्या द्वारा ददल ेआह.े त्यात ६५ 

लेख वलहील.े त्या वशिाय संपादक भोसल्यांच्या आग्रहामुळें वनसगवशेतीचे तंत्र वशकिणारा एक 

अभ्यासक्रम, 'व्यािहाररक वनसगवशेती अभ्यासक्रम' तयार करून तो स्िखचांने शेतकयांसाठी 

१९९४ साली उपलब्ध केला. त्यामुळें आपल्या महाराष्ट्रात वनसगवशेतीचा प्रचार झाला. आता ह्ा 

उतारियात जेव्हां शरीर साथ देण्यात कुचराई करू लागल ेआह,े माझे सगळे लि आपल्या लहदं ू

मान्यतांचा मराठी माणसाला पररचय करण्यािर आहे. त्यासाठी महाभारत, रामायण ि 

योगिावसष्ठ ह्ांचे 'जसे आह ेतसें' अनुिाद करण्यािर भर आह.े माझे ज्योवतष शास्त्राचे ज्ञान चांगल े



आह.े त्याप्रमाणे जर गोष्टी होणार असतील तर मी २०२० नंतर नसेन. त्यासाठी ह ेसगळे उपक्रम 

लिकरात लिकर उरकण्याचा मानस आह.े  

आता कोणाला प्रश्र्न पडले कीं, हा इंवजवनयरींगचा माणूस शेतीिर कसें वलहीतो? त्या बद्दल थोडे 

वलहीतो. माझ्या कारखान्यात बहुतेक कामगार उरण, अवलबाग, िसईचे होते. वशिण बेताचे पण 

एकादे अिजार कसें िापराियाचे ते वशकिले ककं, ते त्यात लिकरच वनष्णात होत होते. त्या 

मुलांना मी विचारले ककं, ते एिढे हुशार असूनही शेती कां करत नाहीत? त्यांचे एकच उत्तर असें, 

मालक शेतीत भागत नाही. मग मी ठरिलें शेतीशास्त्राचा अभ्यास कराियाचा. अभ्यासाचाच 

छंद असल्यामुळें तो सुरु झाला. त्यात मला लिकरच समजले कीं, शेतीचा संबंध बॉटनी पिेा 

मायक्रोबायॉलॉजीशी जास्त आह.े मग मी त्या विषयाचा अभ्यास करून त्यात लिकरच पारंगत 

झालो. त्या अभ्यासाप्रमाणे मी कांहीं ततं्र विकवसत केल ेि ते अजमािण्यास सुरुिात केली. त्यात 

अपेिेप्रमाण े पररणाम वमळू लागले त्याप्रमाण े एक शेतीतंत्र विकवसत होत गेले. माझ्या 

कामगाराच्या शेतािर माझे प्रयोग होत होते, त्यात माझा पैसा लागत होता ि त्यांचे कुटंूवबय 

काम करत होते. त्यािेळी मी चांगला तरुण होतो ि उत्साहसदु्धा होता. माझ्या तंत्राने शेती उत्तम 

होते ह ेमी समजलो ि ते सगळे तेथेच संपले. ते सगळे १९८२ ते १९८५ अशा सालात झाले होते. 

मीसुद्धा ते सगळे विसरून गेलो. परंतु, १९९२ साली मोठा दषु्काळ पडला होता महाराष्ट्रात 

त्यािेळी मी एक दषृ्य टीव्हीिर पावहले, त्यात एक ग्रामीण मवहला एका खोल विहीरीत उतरून 

िाटीने पाणी काढून बालदीत भरत होती. त्यािेळी मला रहािले नाही ि विचार केला, माझ्या 

ज्ञानाचा जर उपयोग होणार नसेल तर काय कामाचे ते ज्ञान. मी एक लेख वलहीला ि दैवनक 

निशवक्तला पाठिला. तो लखे त्यांनी प्रवसद्ध केला नाही. मग मी तो लखे बळीराजा मावसकात 

पाठिला. त्यात तो छापून आला. तसे पहाता निशवक्तनेसदु्धा तो प्रवसद्ध केला. त्यानंतर 

बवळराजाच्या िाचकांची प्रश्र्न विचारणा सुरु झाली ि मी माझे शेतीचे ज्ञान त्यांना त्या मावसकात 

लेख वलहून देऊ लागलो. अशाररतीने माझ ेशेतीत वलखाण भरपूर झाले. त्याबद्दल आधी वलहील े

आह.े          



आता थोडे माझ्या ब्लॉगपोस्ट बद्दल वलहीतो. लहदंसू्तानात २००८ साली इंटरनेटिर ब्लॉग सुरु 

झाले ि मी त्यात माझे ब्लॉग सुरु केले. माझ्या विस्ती धमावबद्दलच्या िादग्रस्त परंतु शास्त्रशदु्ध 

वििेचनामुळें पवहले ब्लॉग बंद झाल.े माझे पूिी पांच ब्लॉग होते. त्यात मी अभ्यासांने जे सशंोधन 

करून शोधून काढत असें, ते वलहीतो. त्यात अनेक विषयािरील माझ ेसशंोवधत सावहत्य प्रवसद्ध 

करत असतो. त्यात ब्राह्मण धमव, जैन धमव, विस्ती धमव, इस्लाम, अथव, न्याय, वनतीशास्त्र, 

राजकारण अशा विषयांिर बरेच वलहीत असतो. ते तुम्ही िाचू शकता. एकच ब्लॉग मराठी आह े

बाकीचे इंग्रजीत आहते. वसलीकॉन मधील ब्लॉग इस्लाम बद्दलच्या माझ्या संशोधनाचे शास्त्रशदु्ध 

वलखाण आल्यानंतर बंद झाला आह.े गुगलिरील ब्लॉग मात्र जोरात चालू आहते. माझे अशा 

विषयािरील विचार नाकारता येणार नाहीत असें सत्याला धरून असल्यामुळे जेव्हां मला कोणी 

विरोध करतो तेव्हां त्यांना मी नम्रपणे सांगतो, कृपया माझ्यािर अब्रुनुकसानीचा दािा करािा, 

ते झाल ेककं, ते लोक गप्प होतात. कारण, जर ते तसा दािा करतात तर त्यात तेंच हरण्याचा 

संभि जास्त असतो. एिढेच नाही तर त्यांच्या खोटेपणाचा जावहर बभ्रा होईल ते त्यांना 

परिडण्यासारख े नसते. मी प्रचारकी थाटाचे वलखाण करत नाही. जे समजते ते विज्ञानाच्या 

आधाराने वसद्ध करूनच वलहीतो, आजच्या काळात असें वलखाण बयावच गटांना आिडत नाही. 

बयावच लोकांचे खूनसुद्धा झाले आहते ह ेआपण जाणताच, म्हणून मी शक्यतर माझ्याबद्दल कांहीं 

वलहू इवच्छत नाही. सत्यापेिा सोइस्करचा आज जमाना आह.े माझ ेजीिनातील अनुभि वलहील े

तर ते एक िाचनीय पुस्तक होईल पण त्यात सिव िादग्रस्त विषय पुढ े येतील. मी मांडललेा 

कोणताही मुद्दा आजिर कोणालाही खोटा ठरिता आललेा नाही. जाता जाता, जैन धमावबद्दलचा 

िाद सांगतो एक उदाहरण म्हणून, १९०२ मध्यें सर जगदीशचंद्र बोस ह्ांनी िैज्ञावनक पुरािे 

देऊन जे वसद्धांत मांडल ेत्याचा पुरािा देऊन मी वलहील ेकीं, हल्ली जो जैन धमव प्रचारात आह ेतो 

तीन हजार िषावपूिीच्या अडाणीपणािर आधाररत आह,े त्यातील सगळेंच विचार अज्ञानाधारीत 

म्हणून खोटे आहते. एिढेच नाही तर व्यिहाररक जीिनात तो धमव पाळणे केिळ अशक्य आह.े 

त्यामुळें जैन उखडल ेपण सुदैिाने ते खूनखराबा करणारे नसल्यामुळें िाचलो. 



शेिटी माझ्या तब्यती बद्दल वलहीतो. मुळातच माझी प्रकृती तोळामासा असते त्यात २०१० 

साली बेस्टच्या बसने मला ५० फूट लांब फेकल्यामुळें पुरता जायबंद झालो होतो. मेंदलूा आघात 

झाल्यामुळें माझी स्मरणशक्ती गेली होती. दोन बरगड्ा तुटल्या होत्या. माझे शौंच ि मुत्र ह्ांिर 

वनयंत्रण रावहले नव्हते. दीड िषव तसेंच गेले. त्यािेळी माझे िय ६८ होते. केिळ दैि बलित्तर 

म्हणून आज मी पूिवित झालो आह ेतरी कोठल्याही िाहनाने प्रिास करण्यास परिानगी नाही. 

म्हणून मी कोठेही जात नाही. गेललेी स्मृवत पुनः आली ि आता सगळे बरे चालले आहे. त्या 

काळातील अनुभि विशषेकरून माझ्या ज्ञान साधनेचे, मोठे रोचक आहते. तूतावस एिढे पुरे.            

ई-सावहत्यच्या पदावधकायांच्या आग्रहामुळें ही माझ्याबद्दली खरी मावहती सविस्तरपणे ददली 

आह.े जर शक्य असले तर त्यातील मजकुरात बदल न करता तो प्रवसद्धीस र्घयािा.    

अशोक कोठारे, 

२३- २ -२०१८ 

ashokkothare@gmail.com , 

ashokkothare@yahoo.co.in 
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ई सावहत्य प्रवतष्ठान - 

मराठी भाषा आता झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आहे. रडणायावकडे लि नका देऊ. 

मराठीत कधीच नव्हते इतके िाचक आहते आता. पुिी पुस्तकाच्या एका आिृत्तीच्या हजार न 

हजार प्रती छापल्या जात. पांच हजार म्हणजे डोक्यािरून पाणी! आता ई पुस्तकांच्या जमान्यात 

एक एक पुस्तक पाच लाख िाचकांपयवत जात आहते. िषावला अधाव कोटी डाऊनलोड होतात. 

िाचक एकमेकांना परस्पर ऑडवर करतात. व्हट्स अप, ई मले, ऍप्प, ब्ल्य ु टुथ, िेबसाईट, 

पेन्ड्राईव्ह, वसडी अशा असंख्य मागांनी पुस्तकं व्हायरल व्हायला लागली आहते. ससुाट सुटल 

मराठीचं िारु. खेड्ापाड्ांच्या गल्लीबोळांपासून ते जगाच्या पाठीिरील प्रत्येक देशात. 

रॉकेटच्या िेगांने ससुाट सटुलले्या मराठीच्या गाडीला आता कोणी थांबिू शकत नाही. या 

धूमधडक क्रांतीत साहभागी व्हा. आपल्या ओळखीच्या मराठी सािरांना यात ओढा. त्यांचे ई मले 

पत्ते, व्हाट्सप नंबर आम्हाला पाठिा. तुम्ही दकतीही िाचक आणा. ते शंभर आणतील आवण ते 

हजार आणतील. तुमच्या व्हाट्सप गु्रपमधून याची जावहरात करा. आपल्याला कुठली पुस्तकं 

िाचकांपयतं पोहोचिायची आहते ते आपल्याला रटव्ही, पेपरची जावहरात परिडत नाही. आमचे 

िाचक हचे आमचे जावहरात एजंट. तेच आमची ताकद. मराठी भाषेची ताकद जगाला दाखिून  

देऊ.  

ई सावहत्यची पुस्तके www.esahity.com िरून डाऊनलोड करा.  

esahity@gmail.com ला कळिून ई-मलेने मांगिा. ककंिा 7710980841 हा नंबर सेव्ह 

करून ठेिा, या नंबरला तुमचे नांिाने Whatsapp करून पुस्तके whatsapp मागे वमळिा.  

ललंक ई सावहत्यचे app.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.  

esahity.www.esahitybooks ह्ा ललंकिर उपलब्ध आहते. ते download करा. ह ेसिव 

मोफत आहते.  

धन्यिाद 


