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हवनामूल्य हवतजणासाठी उपलब्ि .
•

आपले वाचून झाल्यावज आपण िे फ़ॉजवडद करू शकता .

•

िे ई पुस्तक वेबसाईटवज ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहतरजक्त कोणतािी

वापज कजण्यापुवी ई साहित्य प्रहतष्ठानची लेखी पजवानगी घेणे आवश्यक आिे.

श्री सोपानदेवी

संत : सोपानदेव
संत हनवृत्तीनाथ, संत ज्ञानेश्वज व संत मुक्ताई यांचेच चौथे बंिू संत सोपानदेव.
अफाट ज्ञानसािना व हवठ्ठल भक्तीचा ठे वा असूनिी भावंडांच्या लोकहप्रयतेच्या
प्रभावळीत सदवव झकोळलेल्या या जजस्वी जचनाकाजास भावपूणद श्र्ांजली.
आळं दीच्या हवठ्ठलपंत कु ळकण्यायंतचे सोपानदेव िे हतसजे अपत्य. सन्याशाची मुले
म्िणून साऱ्या समाजाने के लेल्या िेटाळणीचा खोल परजणाम सोपानदेवांच्या
बालमनावजिी झाला िोता. हनवृत्तीनाथ व ज्ञानेश्वज आहण सोपान यांच्या वयात
बजे च अंतज असल्याने आई-वहडलांच्या मृत्यूनंतज ते मोठ्या भावांच्या मायेतच
वाढले.

श्री सोपानदेवी

हनवृतीनाथांची नाथपंथीय हशकवणुकीची सािना चालूच िोती. ज्ञानेश्वज तज
प्रकाण्ड पंहडत व तत्ववेत्ते. त्या दोघांबजोबज जाहून सोपानदेवांनी नाथपंथ व
गीता यांचा गिन अभ्यास के ला.
ज्ञानेश्वज गीतेवज मजाठीत टीका कजत ज्ञानेश्वजी या ग्रंथाची हनर्ममती कजत िोते,
तेव्िा हलखाण व रटपणे काढण्याचे काम सोपानदेव कजत िोते, असे उल्लेख
सापडतात. सोपानदेवांनी स्वत:िी अभंग, जव्या जचल्या. त्यापवकी सुमाजे ५०
आज उपलब्ि आिेत.

श्री सोपानदेवी

गीतेवज गद्यरूपी भाष्य कजणाजा 'सोपानदेवी' िा ग्रंथ त्यांनी जचला. हनवृतीनाथ,
ज्ञानेश्वज, नामदेव, चोखा मेळा, गोजा कुं भाज, जनाबाई, मुक्ताई अशा संतमेळ्याने
पदयात्रा के ली, त्यात सोपानदेविी सामील िोते.
संत ज्ञानेश्वजांनी १२९६मध्ये आळं दीला समािी घेतल्याने सोपानदेव कमालीचे
अस्वस्थ व हवव्िल झाले. दोनच महिन्यांत त्यांनी सासवड येथे देि ठे वला. हतथे
या अनोख्या हवद्वान संताचे समािी मंददज आजिी उभे आिे.

श्री सोपानदेवी

सोपानदेव यांचा िा अभंग प्रहस् आिे.

आवडीचें मागे प्रवृत्तीचे नेघें ।
नाममागे वळगे हनघे जाया ।।
नाम पजब्रह्म नाम पजब्रह्म ।
हनत्य जामनाम जहपजेसु ।।

श्री सोपानदेवी

अंतजींहचया सुखे बाहिरजहलया वेखें।
पजब्रह्म मुखें जपतुसें ।।
सोपान हनवांत जामनाम मुखांत ।
नेणे दुजी मात िरजहवण ।।

आज

ई
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ॐ
अध्याय पहिला

िृतजाष्ट्र उवाच :
िृतजाष्ट्र म्िणे संजया | िमदक्षेत्रे कु रुक्षेत्रे ठाया | कौजव पांडव हमळोहनया | तेथे
काई करजताती |१|
संजय उवाच :

श्री सोपानदेवी

संजय म्िणे जायासी | पांडव सवन्य दृढ देहखलें परजयेसी | जाजा दुयोिन
द्रोणापाशी | जाउनी सांगता जाला |२| द्रोणाचायद िे पांडव सवन्य पािे | द्रुपदपुत्रें
जचना के ली आिे | िा तुझा हशष्य िोय | बु्ी अहिकु |३|
पांडवसवन्यीं वीज जाण | यु् कजणाज भीमाजुदन | तया समान हवजाट आहण
युयुिान | द्रौपदिी मिाजथी |४| िृष्टके तु चेदकतान | काहशजाजश्च वीयदवान |
पुजोहजत अहत तीक्ष्ण | कुं हतभोज सवन्य िे नजाहिपती |५|
युिामन्यु पजाक्रमी बहुत | उत्तमौजाश्च वीयदवंत |सौभद्रो आहण द्रौपदीचे सुत | िे
सवदिी मिाजथी |६|
आम्िांमध्यें जे वरजष्ठ | ते तूं ऐक हद्वजा श्रेष्ठ | माहझया सवन्यांत जे सुभट | ते तुज
जाणावया सांगेन मी |७|

श्री सोपानदेवी

तूं आहण भीष्म कणद | कृ पाचायद जयवंत संपूणद | अश्वत्थामा हवकणद | सोमदहत्त
श्रेष्ठ िे |८|
आहणकिी बहुत वीज | माझे अथी प्राण त्यजावया हनजं तज| नाना शस्त्रे प्रिजणाज |
सकळ कु शळ यु्ासी |९|
आमचे सवन्य असे गाढें | भीष्म देव जहक्षतो प्रौढीने िडफु डें | त्यांचे सवन्य असे थोडें
| भीम जहक्षतो बळें करूनी |१०| तजी ठाईं ठाईं जणभूहमसी | जतन कजावे

भीष्मदेवासी | तो तुम्िां जक्षील समस्तांसी| यासी संदि
े नािी |११| कु रुवंशी
भीष्म प्रतापया | दुयोिनासी सुख उपजावया | ससिनाद करूहनया | शंख
वाजहवला तेणें |१२ |
शंख आहण भेजी | अवघी वाजहवली येकसजी | पणव गवानखें मुखे घेउनी कजीं|
थोज नाद िोता जाला |१३|
श्री सोपानदेवी

या नंतजे श्वेतबािो मिाजथी | पजी पांडव आहण श्रीपहत | श्रीकृ ष्ण ददव्य शंख
घेऊहनया िाती | वाजहवते जाले |१४|
पांजजन्य घेतला श्रीकृ ष्णें | देवदत्त घेतला अजुदनें | भीमकमाद वृकोदज तेणे |
पौंहिक शंख वाजहवला |१५|
अनंत हवजय गजजें थोजें | वाजहवला जायें युहिहष्ठजें | नकु ल सिदेव वीजें | सघोष
महणपुष्पक वाजहवला |१६| काहशजाज िनुिदरु | हशखंहडया मिावीरु | िृष्टद्युम्न
हवजाट थोरु | सात्यदकयां तो अपजाहजतु |१७|
द्रुपद आहण द्रौपदीचे सुत | सुभद्रेचा पुत्र मिाबािो हवख्यात | अगा जाया िे
हमळोहन समस्त | शंख वेगळे जाले |१८|
तया नादाचेहन गजजें | दुमदुहमलीं मेरुहशखजें | दुयोिना दु:ख जाले भजें | हृदय
त्याचें हवदाजतसे |१९ |
श्री सोपानदेवी

नंतजे हस् जाले कौजवभाज | ते अवसजी कहपध्वज वीज | देखोहन शत्रूचा
पहडभाज | िनुष्य उचहलता जाला |२०|
अजुन
द उवाच :
अगा जाया भूपहत | ऐसे अजुदन बोहलला के शवाप्रहत | दोन्िी सवन्यांमाजी हनरुहत
| माझा जथु ठे हवजे |२१|

जोपययंतत पािेन ऐसें | यु्कामीं जाहिले कोण कव से | यु् करूं कवणासरजसें | या
जणामाजीं |२२|
िा दुबुद्ी कौजवाप्रती | याचे इष्ट जे इच्छु नी आले ती | तया माजी यो्ा
मजप्रहत | कोण तो पािेन मी |२३|
श्री सोपानदेवी

संजय उवाच:
अगा िृतजाष्ट्र जाया | ऐसें

अजुदन बोलहलया | श्रीकृ ष्णे

त्वजें जथ नेऊहनया |

दोन्िी सवन्यांमाजीं ठे हवला |२४|
जेथे भीष्म द्रोण मुख करूनी | अवघे पृथ्वीचे जाजे जाणोनी | िे हमळाले कौजवातें
देखोनी | अजुदन पािों लागला |२५|
तेथें पाथद सकहळकांसी देखे | हपतृ हपतामिा हवशेखें | आचायद मातुला भ्रातृ अनेके
| पुत्रपौत्र आहण सखे अवघे |२६|
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श्वशूज सोहयजे दोिी सवन्यीं | आहण समस्त बंिूवगादतें जाणोहन | िे हवचारूहनया
मनीं | अजुदन बोलता जाला |२७|
अजुन
द उवाच
पािे पजम कृ पेकरून | हवषद पावलें त्याचें मन | यु् करूं इहच्छत स्वजन | ते
देखोहन कृ ष्णाप्रहत बोलता झाला |२८ |
दु:ख िोतसे माहझया गात्रांसी | मुख शोषते जी ह्रृहषके शी | कं प जोमांच आले
आंगासी | ऐसी हस्थती झाली माझी |२९|
िनुष्य पडतें िातींहुनी | त्वचा िडिडी ददप्ती करुनी | मज शहक्त नािीं उभे
जिावया लागोनी | मन माझे भ्रमतसे |३०|
श्री सोपानदेवी

आपुले स्वजन म्या मारूनी | सुख व्िावें ऐसें मज नुपजे मनीं | हवपरजत हचन्िें
ददसती नयनीं | के शवजाया मजप्रहत |३१|
कृ ष्णा मज हवषयाची चाड नािीं | आहण जाज्यसुखाची गोडी कांिीं | जाज्य
आहण भोग सकळिी | न लगती मज |३२ |
ज्या काजणें जाज्यभोग बहुत | आपण िोतो जी इहच्छत | ते ते प्राणघन टाकु नी
समस्त | यु्ा आले असती |३३| | हपतृमातृपक्षाचे वहडल आजे | भीष्म द्रोण
मुख्य बोहलजे | तयांचे पुत्रपौत्र जे | ते माझे बंिुवगद |३४|
तरज ते मज मारजती जजी | मी तयाते न माजी गा मुजाजी | त्रवलोक्य जाज्य प्राप्ती
जािली जजी | तेथ पृथ्वीचा कोण के वा |३५ |
आपूल्या बंिुवगादतें मारजहलया | सुख नुपजे गा कृ ष्णजाया | या आप्तांतें माजहलया
| पाप संग्रि िोईल |३६| म्िणोनी जी नाजायणा | न माजी मी कौजवबंिुजना |
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यातें आपण वहिहलया मना | िें सुख न सािावे मज |३७| जजी ते मज बजवे न
पािाती | तयांची अंत:कजणें लोभें उपित िोतीं | पजी कु ळक्षय के लीय दोष
बोलती | हमत्रद्रोिाचे पातक |३८|
त्या पापा पासाव पजहतजे | ऐसे काहय नेहणजे | कु ळक्षय करजता दोष जाहणजे
|ऐसे आिे जनाददना |३९|

जयाचे वंशी कु ळक्षय जाला | तयाचा कु ळिमद बुडाला | अिमद प्रवतदला | तया
कु ळी |४० |
कृ ष्णा अनथद जाहलया वजी | नाश पावती कु ळीहचया नाजी | स्त्री िमद
चळहलयावजी | वणद संकज िोईल |४१ | जाहतसंकज जाहलयावजी | पुवयंतजासहित
कु ळ बुडे आघोजी | सपडोदक दक्रया अविाजी | बुडती देखा |४२|

श्री सोपानदेवी

म्िणुहन कु ळघ्नाचा दोष थोज | तेणें िोय वणद संकज | बुडती कु ळिमद आचाज |
जाहतिमद ते हि नाश पावती |४३ | ज्याचा कु ळिमद नाशहलयावजी | त्या नजकी
वास असे अघोजी | िे मी ऐकतो जी श्रीिजी | स्वाहमजाया |४४|
िे तव आश्चयद जाज्य थोज | सुख लाभ दोषकज | आहण स्वजन मारूनी सुख अपाज
| इहच्छतो आम्िी |४५ |

श्रीकृ ष्णा प्रहतज्ञा अविाजी | मी शस्त्र न घे सवदथा कजी | ऐहसयासी ते मारजती
जजी | ते मज कु शलहच िोय |४६|
संजय उवाच :

श्री सोपानदेवी

संजय म्िणे गा जाया | ऐसे अजुदन कृ ष्णाप्रहत बोलोहनया | िनुष्य बाण टाकु हनया
| जथा खाले शोक कजीत बवसला |४७ |

इहतश्रीमदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
अजुदनहवषाद योगोनाम प्रथमोऽध्याय: ||१||
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु ||

श्री सोपानदेवी

ॐ
अध्याय दुसजा

संजय उवाच :
संजय म्िणे िृतजाष्ट्रातें | अजुदन वहष्टला मोिे बहुतें | अश्रु आले नेत्राते | ते
देखोहन श्रीकृ ष्ण बोलता जाला |१|

श्री सोपानदेवी

श्रीभगवान उवाच :
अजुदना िे दकहल्मष तुज कोठोनी | उपजे हवषम काळीं जािोनी | िे स्वगादते
नासुनी | अपकीती देईल |२|
पाथद नपूंसकपण न िजी मनी | िे तुज योग्य नव्िे जाणोनी | िे क्षुद्र टाकी
हृदयीहुनी | उठी ये पजत यु्ासी |३ |
अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे मिुसूदना | भीष्म द्रोण गुरुपुत्र जाणा | िे पूजावया योग्य म्िणोना |
यांसी यु् करू कव से |४|
श्री सोपानदेवी

गुरु मिंत विुनी जाज्य कजणे | त्यापजीस लौदककी भीक्षा आचजणे | उपाय तजी
सुखाकाजणे | ते रुिीज भोग जाणावें |५|
नणो अहिक उणे िोईल कवणा | जयो िोईल त्या की आपणा | या कौजवाते
मारूनी जाणा |

काय जीहवत्व माझें |६|

माझे देिीं असे प्रभू | म्िणोहन पुसताते तुम्िां िमुद | फे डू नी मज मूखादचा अज्ञान
भ्रमु | कोण आश्रय तो सांगा स्वामी |७|
माहझया इं दद्रया पुष्टीकरजतां | मज शोक जाला जी अनंता | तो जाय ऐसें कमद
आचजतां | ददसत नािीं ||

आहण पृथ्वीचे जाज्य हनष्कं टक | इंद्र पद जाज्य पावे

अहिक | तजी सुख न पावे क्षण एक | नाजायणा |८|
संजय उवाच :
श्री सोपानदेवी

संजय म्िणे िृताजाष्ट्रासी | ऐसे अजुदन बोहलला श्रीकृ ष्णासी | यु् न कजी मी
तयासी | म्िणोहन उगाची जाहिला |९ |
दोन्िी सवन्यांमाजी असोनी | अजुदन दु:हखत जाणोनी | श्रीकृ ष्णनाथ िांसोनी |
बोलते जाले |१०|
श्रीभगवान उवाच :
अजुदना शोच्य तें शोचणें | जाहणवेचें बोलणें | गेहलया मेहलयाचें दु:ख वाढणें | िे
दु:ख न करजती पंहडत |११|

श्री सोपानदेवी

मज तुज या जायासी | गहणत नािीं जन्म मजणासी | आहणकिी पुठे सवादसी |
असंख्यात असे |१२|
पािे पां जीव असतां देिीं | बाल्यत्व तारुण्य वृ् िोते कांिीं | तो जीव हद्वतीय
देि िरजतो पािी | तेथे सत्विीज मो िोतें न पावती |१३|
मात्र तें इं दद्रय जाण | याचे हवषय असती प्राण | ते शीतउष्ण सुखदु:खातें
म्िणऊन | यासी असत्य जाणावें |१४| तजी यासी असे उत्पहत्त नाशु | वेदशास्त्री
बोहलला सौजसु | तूं अजुदना न कजी शोकाध्यासु |

िें अहनत्य म्िणोहन |१५|

जे पुरुष हवषयसुख न िरजती | ते उत्तम म्िहणजेती | सुखदु:ख समतुल्य माहनती |
तया मोक्ष असे जाण |१६|

श्री सोपानदेवी

नािी ते नुपजे कािीं | आिे त्यासी अभाव नािीं | या दोिींचे देखणें देखती पािी |
भक्त तत्वज्ञानी ते |१७|
आत्मा अहवनाश तुवां जाहणजे | सवदव्यापक आिे सिजें | तया नांव न करू
सदकजे दुजें | िें ज्ञान िरूनी शोक करूं नको || िा देि असे नाहशवंत | आत्मा
जाण नाश जहित | यासी नेणे तो अज्ञान म्िहणजेत | म्िणोहन अजुदना यु् कजीं
|१८|

एक म्िणे िा मारजतो | दुसजा म्िणे िा मजतो | दोघे नेणती िा कोणास कोण
मारजतो | मजणें माजणें दोन्िी नािी |१९|
आत्मा जाण नाशजहित | उपजो न लािे हनहश्चत | िा अजु हनत्य पुजातन शाश्वत |
शजीज नासे यासी नाश नािीं |२०|

श्री सोपानदेवी

आत्मा जाण अहवनाश | अज अव्यय म्िणती त्यास | अजुदना ऐहसया पुरुषांस |
कवन मारू शके |२१|
जवसी वस्त्रें जीणद जाहलयावजी | पुरुष नवीं वस्त्रें परजिान कजी | तवसे देिभोग
त्यजुनी दुजी | आत्मा आहणके देिीं वते |२२|
तो शस्त्रीं न तुटे किीं | अग्नीमाजी न जाळे पांिी | जळामाजीं बुडणाज नािीं |
वायुने न शोषतो |२३|
तो शस्त्रीं न तुटे शोषे | जीव सवदगत व्यापुनी असे | स्थानवंत अचळ ददसे |
पजीपूणद सनातन |२४|
तो न कळे हचत्ती नयव्यक्ती | तयासी अहवनाश ऐसें म्िणती | ऐसे जाणुनी तूं
दकती | वृथा शोक करजशील |२५| आता आत्मा हनत्य गुण जो नासे | िे तुज

श्री सोपानदेवी

सकाळ ज्ञान असे | या काजणें अजुदना पािता ददसे | तुज शोकासी काजण नािी
|२६|

उपजहलयासी असे मृत्यू | मेहलयासी जन्म सत्य | या काजणें िा परजिाजाथद |
शोक न करजजे |२७|
भूतें प्रकृ तीपासुनी िोती | मजणपययंतत व्यक्त ददसती | मागु ती प्रकृ तीमाजी
हमळती |

या कजणे वृथा शोक न करजजे |२८|

आत्म्यासी आश्रयरूप कोणी देखती | कोणी आश्चयदरूप बोलती ऐकती |
ऐकोहनया हवसजती |

िे आश्चयद थोज पाथाद |२९|

अहवनाश हनत्यवंत पािी | बांहिला नवचे किीं | या काजणे सवद भूतांचे ठायीं |
वृथा शोक करू नये |३०|

श्री सोपानदेवी

तू स्विमादते जाणसी जजी | तजी भय िजावयासी नव्िेसी अहिकाजी | िमद यु्
म्िणसी तजी | त्याहुनी क्षहत्रयासी अिीक नसे |३१|
कृ ष्ण म्िणे पाथादसी | दववास्तव पावहलया यु्ासी | जेणे मुक्त स्वगदद्वाज पावसी |
ते यु्ी क्षहत्रयासी सुख पाहवजे |३२|
तू आपुला क्षात्रिमद सांडुहन | जजी संग्राम न करजसी जणीं | तजी उत्तम श्रेय
िजवुनी | पावती पापातें |३३|
अिमद आहण अपकीर्मत | जाहलया लोक सनदा बोलती | तुझे ववजी तुज िांसती |
अपकीतीपरजस मजण भले |३४|
भयें करुनी जणींहुनी पजतसी | ते कळे ल मिाजहथयासी | ज्यामध्ये थोजपणें
िोतासी | तेथ पावसी लघुत्व |३५| लोक बोलों नये ते बोलती | तुझे सामथ्यद
ववजी सनददती | लाज िोईल हक्षती | याहुनी दु:ख काय असे |३६|
श्री सोपानदेवी

मेहलया िोईल स्वगदप्राहप्त | जाहलया िोईल पृथ्वीपती | ऐसे िरुनी हचत्तीं | ऊठ
अजुन
द ा यु्ासी |३७|
सुखदु:ख सम करूनी | लाभालाभ न िजी मनीं | जयो अपजयो सांडुनी | यु्
कजी पाप नािीं |३८|
िे बुह् सांख्यमतीची सांहगतली | योगाभ्यासें जे बोहलली | तें तुज अजुदना
सांगणें भली | तेणें बंिन तुटेल कमादचें |३९|
कमे हनष्काम लागती सोसणे | प्रत्यवाय नव्िे बोलणे | थोडयाहच िमादहच काजणे
| भय मिा त्तहसल |४०| व्यवसायाहत्मक बुह् हनहश्चती | हनष्काम पजमेश्वजी

भजन अर्मपती | बहु शाखाफळा ते इच्छा करजती | ते बुह् अशेष सांडी
अज्ञानाची |४१|

श्री सोपानदेवी

वेदवाचा असे पुहष्पत | कमदफळास्तव करूहन सांगत | तेहच अज्ञाहनया हनहश्चत |
कामना इच्छु नी करजती कमे |४२| सकामबुह् कमे आचजती | स्वगदसुखातें
पावती | पुण्यसामोग्री सजहलया अंती | मागुती येती ये लोकी |४३|
भोग ऐश्वयद मनी िरुनी | कमे नानापजीचीं करूनी | मनोजथ िोताती म्िणोहन |
अशक्त जाले तेथें |४४| हत्रगुणात्मक वेद जाण | िोई अजुदना हनगुदणा हनगुदण |
सत्वीं जािे द्वंद्व सोडू न | आत्मतत्त्वीं असोनी |४५|
स्वल्प उदकी अथद घडती हभन्न पािी | ते सवद संपादती मिा उदकाचे ठाई | तवसे
वेदशास्त्र जाणती तयाचें देिीं | ज्ञान असे देख |४६|
कमद अहिक िोउनी | त्याचं फळ न िजी मनीं | कळ हवजहित िोउनी | कमे
आचजावीं |४७ |

श्री सोपानदेवी

या काजणे यागातें आचजोनी | अजुदना प्रकृ ती कमादचा संग त्यजुनी | हस्ी
अहस्ी समत्वे िरुनी | वतदता बोहल जे तोहच योगी |४८|
ज्ञानयोगाहुनी कमदयोग िीन | या काजणें ज्ञानयोग घजी इच्छू न | जे कमद करजती
वासनेन | ते कृ पण बोहलजे अजुदना |४९ |
ज्ञानयोगे करुनी | फळे िजपती दोन्िी | या काजणें तया योगातें अंगीकारुनी |
सवदज्ञी कु शल िोई |५०|
म्िणोहन जे योगी कमद करजती | ते फळ संगाददके त्यहजती | जें जन्मबंिा वेगळे
िोती | पद पावती हनजामय |५१| िे ज्ञान बुह् जाहणत हलया | मोि सागजी
तरजजे िनंजया | पाहवजे तया ठायां | िे ऐकणें ऐकसी तेव्िां ववजाग्य पावसी |५२|
िे श्रवण तुज संदि
े रूप वाटेल जजी | तजी संदि
े सांडुनी मन हस्थज कजी | तेणे
हनवाहसगां अंतजी |
श्री सोपानदेवी

योग अभ्यासे |५३|

अजुन
द उवाच :
अजदन म्िणे हृषीके शी | जो हस्थज बुह् त्याची वतदणूक कव सी | योग पावहलया
त्यासी | वोळखी कव से बोहलजे |५४ |
श्री भगवान उवाच :
देव म्िणे गा पाथाद | जो नातळे कामना मनोजथा | आपण आत्महस्थहत
सुखात्मता | तो समाहिस्त बोहलजे |५५ | दु:खे हनश्चळ हन:स्पृि सुखसंगी | भय
क्रोि सांडुनी हवतजागी | तो मुनी ज्ञानसंगी | हस्थज बोहलजे |५६ |
श्री सोपानदेवी

शुभाशुभ प्राप्त जाहलया | ममत्वे न गुंते आहण दकया ठाया | आनंद द्वेष बुह्
नातळे जया | तयासीच ज्ञान जाले |५७ |
कासव आपुले आंग जवसे |आवजी आपुले िात पाय सवदस्वे | तवसे तो इं दद्रय आवरुनी
हवशेषे |

तयासी ज्ञान प्रहतहष्ठले |५८|

जो हनजािाजी िोउनी असे | त्याचे जसवर्मजत हवषय तुटती फांसे | साक्षात्काजी
योगी मन वसे | मग तो जसाचािी त्याग कजी |५९|
जजी पुरुष प्रयत्न कजी हवचक्षण | ज्ञानी पुजता असोनी आपण | तजी इं दद्रये
बलात्काजे िरजती मन | अजुदना िें जाण हनहश्चत |६०|
ते सवद नमावया लागुनी | युहक्त नािी योगाहुनी | सवद इं दद्रया वश्य के हलयानी |
तयासी ज्ञान प्रहतहष्ठते |६१|

श्री सोपानदेवी

जो हवषयाचे ध्यान कजी| त्या हवषयासंग काम उपजे अंतजी | कामपासाव क्रोि
िोय अभ्यंतजी | यासी संदि
े नािी |६२|
क्रोिापासुनी उपजे मोि | तो स्मृत्याचे ठाई भ्रांहत ठावो | स्मृहत बुडाहलया
बु्ीचा तुटे भावो | बुह्ज्ञान बुडाहलया नजकी जािाती |६३|
जो जागद्वेष असे वजुदन | तो जािे आत्मा वश्य करून | इं दद्रयासंबंि हवषय भोगी
नेमून | मने हनमदळ पावे जाण तोहच |६४|
प्रसाद पावहलयावजी | सवद दु:खाची िोय बोिजी | आत्मा प्रसन्न करुहन हचत्त
आवजी | हस्थज बु्ी प्रगटे तया |६५| युहक्तहवण न सांपडे बुह् | बुह्हवण नव्िे
भाव-शु्ी | भावेहवण नव्िे शांती सद्बुह् | शांहतहवण सुख कव चें |६६| इं दद्रय
हवचजत असतां | जो नावजी आपुहलया हचत्ता | तयाहच प्रज्ञा नासे पािता | जवसी
उदकी वायोबळे नांव जाय |६७|
श्री सोपानदेवी

या काजणे गा अजुदना | जो हवषयांपासुनी इं दद्रये कजी बंिना | टाकी इं दद्रयांची
वासना | तो ज्ञानी बोहलजे |६८|
जे जात्री सवदवेहष्ठत भूती | ते वेळी मुहन योगी जागती | जेथे भूतांची जागृती | ते
जात्री मुहनश्वजाची |६९|
जळ संपूणद समुद्री जाण | त्यांत उदके जाती हमळोन | तवशा सकळ कामना िोती
लीन | तो शांती पावे हन:कामना हवजहित िोये |७०|
सवद काम सांडुंनी | जो पुरुष वते हनस्पृि िोउन | तो मोिो अिंकाज त्यजुनी |
शांती पावे |७१|
ऐहसया ब्रह्महस्थती वतदती | ते मोिरूप संसाज न पावती | देि त्याग समयी वस्तु
स्मृती | ते पावती पूणदब्रह्म |७२|

श्री सोपानदेवी

इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
सांख्ययोगयोगो नाम हद्वतीयोऽध्यायः ||२||
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु ||

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय हतसजा
अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे श्रीकृ ष्णनाथा | कमादहुनी ज्ञान श्रेष्ठ असतां | तरज मज अघोज कमी कां
अनंता | प्रवतदहवतोहस |१| हमहश्रते वाक्यें येणें | भुलहवसी माझे अंत:कजण | तरज
हनहश्चत सांग मनें | जेणें श्रेय पाहवजेल |२|

श्री सोपानदेवी

श्रीभगवान उवाच :
लोकांमाजी हद्विा हनष्ठता |

त्यापूवी

सांहगतल्या भाजता | सांख्यमती ज्ञान ज्ञाता |

योहगयासी कमदयोग बोहलजे |३| कमादजंभ न करजती | आहण सवद कमे उगीच
त्यहजती | पुरुष मोक्ष न पावती | तया हस्ी नािी |४|
कोणी कमदिीन नसती | क्षण एक कमद न सांहडती | काय असे कमादची हस्थती |
प्रकृ तीपासूनी हनपजती सवद कमद |५| कमद इं दद्रयातें दंडी | आहण मन कल्पना न
संडी | तया नािी हवषयाहच सांडी | म्िणोनी मूखद म्िणावें |६|
जो इं दद्रय मने नेम कजी स्वभावी | इं दद्रया िाती कमे कजावी | कमदफळाची आशा
न िजावी | तो श्रेष्ठ म्िहणजे अजुदना |७|

श्री सोपानदेवी

तजी तूं वणादश्रम कमद कजी | कमद श्रेष्ठ ते अविाजी | न करजता कमद त्यहजहस जजी |
देिावसानी हस्ी नािी |८| यज्ञेहवण ऐशी श्रुती | तया वेगळी कमद अन्यत्र
अर्मपती | म्िणोहन बंिाते पावती | सकळ लोक |९ |
म्िणोहन तू अिीकु िनंजया | कमादहिकाज आिे तुज कजावया | फळजी त्यजुहनया
आचजावे कमद || ब्रम्ियाने यज्ञसृहष्ट के ली | मग आशीवाददाची उत्तजे बोहलली |
तुम्िी बहु यज्ञ कजा वहिली | सवद कामना पुजतील |१०|
तुम्िी भावे देवाते पूजा | ते तुम्िा प्रसन्न िोती सिजा | पजस्पजे तुमहचया भावे
काजां | श्रये देतील |११|
हमष्टान्न भोगे करूहन | ज्या देवास अहग्नमुखे समपूदनी | ते देव प्रीतीभावे
आंगीकारूनी | फळ देतील कल्पनेचे |१२ | यज्ञ कमे न करजतां | तो तस्कज
म्िणावा तत्वता |यज्ञेहवण कमाद आवजतां | वृथा जाय ||
श्री सोपानदेवी

जे यज्ञ करुनी शेष

भहक्षती | तयांची सवद दकहल्मषें नासती | जे उदजाथद पचउनी भहक्षती | हततुके
भोहगती पाप देखा |१३| अन्नापासुनी िोती भूते | ते िान्य पजदन्ये हनपजे बहुत |
तो पजदन्य यज्ञाचेनी सुकृते | तो यज्ञ कमादपासुनी |१४|
ते कमद ब्राह्मणापासुनी | तो ब्रह्मा अक्षरजहुनी | याकाजणे ब्रह्मा अझुनी | हनत्य
यज्ञकमद करजतसे |१५|
ऐसे ब्रह्मच की प्रहतहष्ठले | ते जन्मा येउहन नािी प्रहतपाददले | ते तामस वृक्ष
जन्मले | भूहमभाज िोऊहनया |१६|
जे आत्मजतीचे ठाईं जाहिले | आत्मसुखे तृप्त जाले | स्वस्वरूपीं हवश्रामले | तया
कमे न लगती |१७|
तया कमे न करुनी कांिी | पजस्पजे गुंतले नािी | तवसेची सवद भूतांच्या ठायी |
नेहमती आश्रय कोणाचा |१८|
श्री सोपानदेवी

या काजणे लौदककी सतत | कायाद-काजणे कमी असावे दकती | स्वकमद आचजतां
हनहश्चत | पुरुषाथद पावती |१९| जनकाददक जे हवदेिी जाले | ते कमे करूनी
हस्ी पावले | म्िणोनी श्रेष्ठ जे बोहलले | तीिी लोकीं संग्रिाथद कमद कीजे |२०|
जे जें श्रेष्ठ वतदती | लोकिी तवसें आचजती | जवसे ते प्रमाण करजती | तवसेंहच वतदती
लोक |२१|
अजुदना त्रवलोक्याचे ठायीं | मज कांिी कतदव्य नािी | आहण जे पावणे ते अप्राप्त
नािीं | आहण सवद कमे मी आचजतो |२२|
जजी मी िे न वतदवी | तजी कमे बुडतीं स्वभावीं | माहझये आचाजणुकेकजवीं |
लोके तवसे वतदती |२३|
जजी िे मी कमद न कजी | तजी वणदसंकज िोईल अविाजी | लोक भ्रष्टती यापजी |
ते कतृदत्व मज घडेल |२४|
श्री सोपानदेवी

ते लोक नेणती कांिी | वहडलासारजखे वतदती पािीं | म्िणोनी श्रेष्ठीं दाटु नी सोयी
| लोक संग्रिाथद कमद कीजे |२५| ज्ञाहनये ते एकाग्र िोउनी | सवद कमे उत्कषे

करूनी | ज्ञाहनयांनी कमे आचजावी दाटु नी | तया स्वये बुह् असे |२६| प्रकृ तीचे
हत्रगुणाचे कायद | म्िणसी दक्रया उपजती गुणमय | नेणती यासी संतोष िोय |
मी सवद कमे करजतसे |२७| जया सत्त्वगुण असे अजुदना | तो करूनी न सलपे
गुणकमद लक्षणा |

गुणां गुणी वतदती म्िणवून |

आपण नव्िे अशक्त |२८|

प्रकृ तीच्या गुणाते मोहिती | मूखद गुणकमी आसक्त िोती | तेथे ज्ञाहनयांची युक्ती |
कािी न चले |२९|
तू कमे अवघी मज अपी | हचत्त आत्मयाच्या ठायीं समपी | उदाज िोऊहनया
हनजापेक्षी | यु् करजता िोय |३०|

श्री सोपानदेवी

िे माझे ज्ञानमत | जो नज वािी हृदयी अखंहडत | हनद्वयंतद्व श्र्ा युक्त | तो मी कजी
हवजक्त पां | ३१|
िे तुजप्रहत म्या सांहगतले | ते न पािाती न प्रवतदती मनुष्य जन्मा आले | सवद
ज्ञानापासुहन चकलें | ते मूखद श्रेय न पवती भ्रष्टपणे |३२|
ज्ञाहन असला जजी | प्रकृ ती चेष्ट स्वभावे कजी | पंचभूतें प्रकृ हततें पावती अविाजी
| तयाज हनग्रि काय कजील |३३| जया इं दद्रया कल्पना बहुत | जागद्वेषें असे वतदत
| ते तेथें िोती अशक्त | मोक्ष पावती कव सेनी |३४|

आपला िमद अल्प असोहन | पजिमद बजवा देखोनी | पजी आपला िमद बजवा जाण
मनीं | पज िमी भय असे |३५|
अजुन
द उवाच :
श्री सोपानदेवी

िा कोणे प्रेरजला प्राणी | पाप आचजतो दाटु नी | इहच्छहलया वांचुनी | बळत्काजे
कोण करजतसे |३६ |
श्रीभगवान उवाच :
देव म्िणती गा पाथद | ते कामक्रोि ववजी जण हनभ्रांत | जजोगुणापासूनी िोत |
पाप जाण |३७|
अहग्न झाकोंळला िुम्रबळें | दपदण जवसे कां मळे | गभद वेहष्टला जाजें सकळें | तवसा
आत्मा अज्ञाने करूनी |३८|

श्री सोपानदेवी

तवसें ज्या कळले तेणे | म्िणुनी ज्ञाहनयाचा हनत्य ववजी म्िणे | म्िणोहन कामरूप
दिणे | दुजी करुनी त्यजावीं |३९| इं दद्रय आहण मन बुह् | यांसी काम अहिष्ठान
आिीं | यांते भुलवुनी हत्रशु्ी | ज्ञान लोहपतसें |४०|
या काजणें या आणी मना | तूं नेमी गा अजुदना | सांडी पाप कमद जाळू न | ज्ञानें
हवज्ञान नाहसतसे |४१|
इं दद्रयाहुनी बोहलजे मन | मनाहुनी बुह् अहिक जाण | बुह्हुनी अंत:कजण |
सवादत श्रेष्ठ |४२|
ऐसें जाणोहन घे अंत:कजण | तवसे आत्मेनी पजमात्म तत्त्वज्ञान | वीतजागी जाळू न
| काम दुजी कजी |४३|

श्री सोपानदेवी

इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
कमदयोगोनाम तृतीयोऽध्यायः
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु ||

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय चौथा
श्रीभगवान उवाच :
अव्यययोग पूवी सांहगतला जवी | सूये मनूस दाखहवला स्वभावी | मनूने
इश्वाकु सी हनजोहपला |१|
ऐसा पजं पजा चाहलला | जो िा जाजऋषीिी जाहणतला | बहु काळें बुडाला |
कमदयोग जे अजुदना |२|

श्री सोपानदेवी

आहण तें िें म्या तुज बुह् | योग सांहगतला अनादद | तूं सखा भक्तहनिी |
म्िणोहन जिस्य उत्तम सांहगतले |३ |
अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे श्रीकृ ष्णानाथा | तुझा अहलकडे जन्म असता | तू सांगतोहस अनादद
सूयादची कथा | ते कांिी न कळे मज |४|
श्रीभगवान उवाच :

श्री सोपानदेवी

कृ ष्णे म्िहणतले तुज मज | बहुत अवताज जाले सिज | तें अवघें ज्ञान आिे मज | तूं
नेणसी अजुदना |५|
अव्ययोहम आत्मावतारु | सवद भूतांच्या ठायीं ईश्वरु | प्रकृ तीचे ठाई हनजं तरु |
मायािीन जन्म िरजतसे |६|
जे जे काळी िमादसी | स्थान भ्रष्ट िोय परजयेसी | ते काळी अवतरुनी तयासी |
स्थाहपता िोय |७|
पहवत्र सािु तजावे | आहण दुष्टासी नाश कजावे | िमादसी स्थापन व्िावे | म्िणुनी
युगायुगी मी अवतजे |८|
माते जन्मकमद ददव्य असे जाण | तयाहच खूण ज्ञानी िरजती आपण | तया नािी
जन्म मजण | तो मज पावे हनहश्चत |९|

श्री सोपानदेवी

अहभलाष भय क्रोि त्यहजती | माहझया आश्रये करूनी असती | बहुत ज्ञान तपें
मज पावती | पहवत्र िोऊहनया |१०|
जवसे ते मज भजती | त्यासी मी भजे तवहसया जीती | माझे मागी वतदती | सकळ
लोक जे अजुदना |११|
जे कमदहस्ी इच्छु नी | हचत्त ठे हवती अन्यदेवता भजनीं | ते मनुष्यलोकीं तत्क्षणीं
| कमदफळ पावती जाण |१२|

म्यां सृहजले चतुवदणद | गुणकमद हवभागून | त्याचा कताद अकताद मी जाण | पजी
अहलप्त अव्ययें असे |१३|
तयाचे कमी न सलपे पािी | कां जे मजकमी इच्छा नािीं | ऐसें जो तत्व आणे
पािी | तो कमी न बांहिजेल |१४| ऐसे जाणुनी कजी कमद | पूवी मोक्ष इच्छु नी
के ला िा िमद | त्या काजणें वणादश्रम | िे पूवी पूवदजी के ले िोतें |१५| कमद अकमद तें
श्री सोपानदेवी

कोण | दोन्िी बांिला नािीं पां कवण | ऐक ते मी हनवडोन सांगेन |

ते जाणील

त्या उत्तम मोक्ष िोय |१६|
कमी ज्ञान असावें | हवकमद मनी जाणावें | अकमी हचत्त न द्यावें | कमद गहत गिन
म्िणोहनयां |१७|
कमद ते कमद पािे | अकमद ते कमद म्िणोहन जािे | तो मनुष्यलोकी बुह्मंत िोय |
योगी सवद कमद करजतसे |१८|
जो सवद कमद कजी |संकल्प कामना त्यजुनी आदजी | ज्ञानाग्नीने कमद जाळी तजी |
तो बोहलजे ज्ञाहनया |१९ |
जो कमादचा फलसंग त्यजी | हनत्य तृप्त िोउनी हनजाश्रय यजी | जो प्रकृ तीकमद
सिजी | न बांहिजेल तो |२०|

श्री सोपानदेवी

हचत्त आत्मा नेमुनी हनजसी | सांडी सवद परजग्रिासी | के वळ कमद कजी शजीजासी |
तजी न पवे तो शु् जाण |२१|
अलाभी दु:ख लाभी संतोष न िजी | हस्ी अहस्ीची कल्पना न कजी | द्वंद्वातीत
हन:स्पृि हवचाजी | ऐसे कमद कजी तो न बाहिजेल |२२|
ज्ञान हस्थजावुनी जजी | गतसंगमुक्त िजी | ऐसे जाणोनी कमद आदजी | तजी समग्र
पापें जातील |२३|
अपणद िव्य आहण अहग्न | िोमकताद िे ब्रह्म जाणुनी | ब्रह्म कमद समािी करूनी | तो
ब्रह्महच पावे |२४|

श्री सोपानदेवी

एक योगी ऐसे करजती | ब्रह्मयज्ञ म्िणोहन उपाहसती | एक साक्षात् अहग्न िोहमती |
ब्रह्मापदण म्िणोहनया |२५| श्रोत्रादद जी ज्ञानेंदद्रये | संयमाग्नीसी िोहमती तयें |
शब्दादद हवषयें | ते इं दद्रयासी िोहमती |२६|
सवद इं दद्रयां कमद प्रमाण | दुसजें प्राण कमद असे जाण | आत्म संयमाग्नीचे ठायीं
करजती िवन | ददप्ती ज्ञाने करूनी |२७|
तेथें िोहमताती एक द्रव्य वेहजती | एक हत्रहवि तपें करजती | एक योगातें अनुहष्ठती
| एक स्विा यज्ञ दान करूनीया |२८|

आपण िोहमती प्राणी | पजब्रह्मी प्राण अपान िे दोन्िी | बवसती प्राणाअपानाते
िरुनी | ते प्राणायाम पजायण |२९| अल्प नेहमलेनी आिाजें | प्राणायाम नेहमती
हनिादजे | तयासी सवद यज्ञ फळ पुजे | येणे दकहल्मषें नाशती |३०|

श्री सोपानदेवी

िे यज्ञ करुनी शेष भहक्षती | ते परजपूणद अमृतपाने ब्रह्म पावती | यज्ञ यजन न
करजती | तया इिलोक ना पजलोक |३१|
ऐसे िे बहु यज्ञ हवशेखी | असती वेदी आहण ब्राह्मणाचे

मुखी | तया अवहिया

कमदहविी देखी | जाहणतल्या मोक्ष िोय |३२|
जे म्यां बोहलले द्रव्ययज्ञ आदद करुनी | ब्रह्मापदण यज्ञ हुतासुनी | सवद कमदफळ
अहवनाश जाणोहन | ज्ञानरूपी समाहवली |३३|
ते गुरुसी नमस्काज करूनी | सेवा करूनी पुसोनी | उपदेश ज्ञान हवचारुनी |
ज्ञानतत्व देहखजे |३४|
अजुदना न पावसी मोिातें तत्वता | िे जाहणतलीया मागुता | सवादभूती आत्मा
हवशेषता | देखशील तूं |३५|

श्री सोपानदेवी

जजी अत्यंत पापे असती | ते आचजहलया ज्ञानहस्थती | तयातेंहि स्वगद प्राहप्त |
इिलोकी दु:ख कव चे |३६|
जवसे काष्ठभाज इं िन | भस्म िोई अहग्नसंग आपण | तवसे सवद कमद अजुदना जाण |
दग्ि िोय ज्ञानाग्नीनें |३७|
तजी ज्ञानासारजखें पहवत्र | आन नािीं गा सवदत्र | त्या ज्ञानासी योग करजताती
हनजं तज | ज्ञाने करूनी ब्रह्म पाहवजे |३८|
ज्ञान पाहवजे भहक्त करूनी | इं दद्रये नेहमजे तत्पज िोउनी | ज्ञान हनष्ठेने पािोनी |
शांती तात्काळ पाहवजेल |३९| ज्ञान आहण भहक्तिीन | तो संशयात्मक पावे
आपण | तया इिलोक पज नािी जाण | संशयात्मका सुख कव चे |४०| योगे टाकी
कमादते | ज्ञाने नाशी संशयाते | आत्मकमी वतदता तयाते | तो न बािे िनंजया | ४१
|
श्री सोपानदेवी

या काजणे िे ज्ञान | हृदयी नुपजे संशय करून | ज्ञान शस्त्रे संशय तोडू न | कमद
अंहगकारूनी उठे अजुदना |४२|
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
ज्ञानकमद संन्यास योगोनाम चतुथोऽध्यायः ||४||
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु ||

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय पांचवा
अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे श्रीकृ ष्ण नाथा | पूवी संन्यास आहण कमदयोग सांहगतला िोता | तजी
कमद की संन्यास आता | तो मज सांग हनश्चयेसी |१|
श्री भगवान उवाच :

श्री सोपानदेवी

श्रीकृ ष्ण म्िणे गा पाथाद | कमदसंन्यास उभयतां | फळ एक दोिींचे हवचारजता |
पजं तु कमद श्रेष्ठ |२|
जाणावया ऐसे हनत्य संन्यासी | जया द्वेष नािी मानसी | तो द्वंद्व तुटोनी पावे
ज्ञानासी | ब्ापासुनी सुखे सुटे अजुदना |३|
सांख्य आहण योग िे दोन्िी | यासी वेगळे म्िणती अज्ञानी | ते हभत्रे नव्िती
म्िणोहन | दोिींचे फळ एक |४| सांख्येन स्थान पाहवजे | योगेहि तेंची भोहगजे |
सांख्ये आहण योगे एकहच जाहणजे | ऐसे जो देखे तो देखे ना |५| योग हवजहित
दु:खी िोती कांिी | न पावेगा संन्यासें कांिी | योगे करूहनया पािी | सुख
त्वरजतहच िोय |६|
योग कमद गा के हलया | शु्त्व िोय आत्मया | हजतेंदद्रयासहित आपहणया |
सवदभूती आत्मत्व देखें |७|
श्री सोपानदेवी

योगी कमद करुहनया म्िणती नािीं | देखणे ऐकणे स्वरूप पािी | गंि भोजन न मने
हनद्रा किी | श्वास टाकणे आठ िी कमे |८|
बोलणे आहण घेणे देणे | पातया पाते लावणे उघडणे | िा इं दद्रयांचा व्यापाज
इं दद्रया काजणें | कोणास संबंि नािीं |९|
ब्रह्मापदण कमद कजी | मग त्यजुनी असे हनिादजी | पापे न सलपे तो ऐहसया पजी |
पद्मपत्री उदक जवसें |१०|
काया इं दद्रय मन बुह् | योग कमद करजती कव वल्यहसह् | त्यांचा संग त्यजुनी
आिी | आत्माहच िोय |११|
योगी कमदफलाची इच्छा त्यजुनी | तो शांहतहनष्ठ पावे मनी | कामनेस्तव अयुक्त
कमद आचजोनी | याने अशक्त िोऊहन बाहिजेल |१२|

श्री सोपानदेवी

सवद कमद मनांपासुनी न्यासी | तो सुख पावे संन्यासी | असतां नवद्वाजे देिासी |
करजता ना कजहवता |१३|
कतृदत्व आहण कमद कजणें | कमादचे फल भोग भोगणे | िे पजमात्मयापासोनी नािीं
िोणें | जाण स्वभावे लोक वतदतसे |१४|
पाप पुण्य न सलपे आपण | ज्ञान झाकोळलें अज्ञाने करून | प्राणी बांिले मोिे
जाण | सवदिी जीव देख |१५|
तजी आतां ज्ञान अज्ञान | नासावें आपुले आपण | तैं अज्ञान जाय हनजसोन | ज्ञान
प्रकाशे सूयादचे पजी |१६|
त्याचे ठाई बुह् अंत:कजण असे | आहण पाजायण असोनी हनष्ठा ददसे | तयाचे पाप
ज्ञाने करूनी नासे | मोक्ष पावे हनश्चयेसी |१७|

श्री सोपानदेवी

ब्राह्मण आिे हवद्यासंपन्न | त्यांसी नम्रता परजपूणद | तयासी गाई ब्राह्मण श्वान |
चांडाळ तोहि सम देखे |१८| इिलोकी तींिी असता | स्वगद लोक सजदकला तत्वता
| त्यासी समबुह् जाली हनभ्रांता | तो हनदोष सम ब्रह्मी स्थीज असे |१९|
बजवे प्राप्त जाहलया संतोष नािी | वाईटाचे दू:ख न पवे किी | ऐसे जे पुरुष
असती पािी | ते हनदोष ब्रह्मी स्थीज िोती |२०|
जो हवषयासहक्त टाकोनी जाहिला | आत्मसुख जाणोनी हस्थजावला | तो ब्रह्मयोग
पावला | मोक्ष सुख |२१|
इं दद्रये संबंिे भोग िोती | ते दु:खाची काजणे करजती | अजुदना जे कां उपजोनी
नाशती | या काजणे ज्ञानी न िरजती सुख तेथे |२२|

श्री सोपानदेवी

शजीज जोपययंतत आिे | तोपययंतत काम क्रोि सािे | तोहच योगी जाणावा पािे | तोहच
सुखी जाहणजे |२३|
जे अंतजी हनवाले आत्मसुखे | बािेजीच कांिी न देखे | ब्रह्म हनवादण िोउनी हवशेषे |
ब्रह्मी योगी ऐक्य िोती |२४| जे ब्रह्मी ऐक्य िोती | तयाची कल्मषें नाशती | द्ववत
छेदन
ु ी आत्महस्थती | सवद भूती हित देखे |२५|
काम क्रोि सहित | हवकाजे सजदकले समस्त | ते ब्रह्म हनवादण त्वजीत | आनंदी
वतदती |२६|
सवद इं दद्रयें बािेरजली बािेजी | िजी भीतजील भीतजी | भजी चक्षु भृवांतजी |
नासाग्री प्राण अपान सम करुनी ठे वी |२७|

श्री सोपानदेवी

आहण इं दद्रये मन बुह् | इच्छा भय क्रोि िे सजदकले आिी | तो मोक्ष पजीक्षण
शुह् | जीवन मुक्त बोहलजे |२८| यज्ञफळ तयासीच जाले | इिलोकी ईश्वज
तयासीच म्िणहतले | सवद भूतीं हमत्रत्व लािले | जाणावे ते पावले शांहतपद |२९|
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
संन्यासयोगोनाम पंचोमोऽध्यायः ||५||
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु ||

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय सिावा
श्रीभगवान उवाच :
जो कमादचे फळ नुपेहक्षत कमद कजी | तया म्िणती संन्यासी अविाजी | तोहच
साहन्िक कमद कजी | कमद त्यागी तो नव्िे |१|
ज्यातें संन्यास ऐसे बोलती | तोहच योग जाण हनहश्चती | जेणें संकल्प टादकला
नािी दकजीटी | तो योगी किी नव्िे |२|
श्री सोपानदेवी

जो मुनी योग इहच्छती | तयासी कमदची बोहलजेती | योग पावहलया िोईल शांहत
| समबुह् तोची जाणो |३| इं दद्रयाथी जाले हिन | कमद हनपजो जाहिले आपण |

तयासी सवद संकल्प म्िणवून | योगारूढ तो बोहलजे |४|
उ्जी आपहणया आपण |

साहिजे आपहणया आपण | तो गा आपुला बंिु जाण |

जया स्वािीन नािी अंत:कजण | तो वते शत्रुत्वे |५|
आत्मा जेथोहन शांहत पावे | तया हृदयी पजमहनष्ठा जाणवे | ऐहशयासी हशतोष्ण
सुखदु:ख न पवे | तवत्याहच मानपमान |६|
तथा ज्ञानहवज्ञाने तृहप्त जाली | अहवनाश हुते इं दद्रये सजहतली | तया
लोष्टकांचनसम भासली | ऐसें शांहत योगी बोहलजे |७|

श्री सोपानदेवी

सोई जे बंिु आहण हमत्र जाण | ववजी पापी आहण उदासीन | तया अवघीया देखे
समान | तो श्रेष्ठ बोहलजे |८|
योगी एकांती बवसोनी | असावे आत्मजिस्य ध्यानी | हचत्त आत्मा सजतोनी | आशा
टाकोनी परजग्रिी उदास |९| पहवत्र शुभदेशी प्रहतष्ठोन | हस्थज कजावे आपुले
आसन | उं च नीच नसावे जाण | बवसावया कु श: कृ ष्णाजन वस्त्र |१०|
मग इं दद्रय हचत्त नेमुनी | बवसावया तया आसनी | आत्माशु् व्िावया लागुनी |
योग कजावा |११|
काया सम करुनी कं ठी िनुवटी | दृहष्ट ददजे नाहसका पुटी | हस्थज कीजे श्वासाहचये
परजपाटी | ददशावलोकन कजावे |१२|

श्री सोपानदेवी

हनमदळ अंत:कजण कजोनी | हनभदय मनी िोऊनी | ब्रह्मचयद आचजोनी | सवद भावें
मजलागी |१३|
हचत्त ठे वी माझ्या ठायी | मीच हनजवस्तु पािी | समाहिहनष्ठ िोउनी जािी | मज
तत्पज अजुदना |१४|
सदा प्राणायाम लक्षी असता | योगी मनासी सजहतती सवदथा | मन सजहतहलया
पावे तत्त्वता | शांहत माझ्या ठायी |१५|
योगीयासी अहत आिाज नसावा | आहण आिाजाचा अहत त्याग नसावा | जागृहत
स्वप्नी असावा | स्वल्पमात्र |१६| युक्त आिाज ज्याचा पा अल्प | आहण व्यविाज
कमद चेष्टा कजी स्वल्प | जागृहत स्वप्नाचे ठायी असे नेमस्त | तयासी कदा दु:ख
नािी |१७|

श्री सोपानदेवी

ऐहसया योगाचेहन बळें | हचत्त आत्मायामाजी हमळे | सवद कामापासुनी हनस्पृि
तयेवेळे | युक्त संन्यासी बोहलजे |१८|
हचत्त नेहमले असे | के वळ आत्महच ददसे | हनवांतस्थानी दीप असे | तवसी उपमा
योहगयासी |१९|
जयाचे योगाभ्यासी मन हनजोिन | जे ठायी आसक्त िोय आपुले मन | तो तेथे
आत्मयाते आत्मवी जाण | पािोहन सुखी िो |२०|
अहत सुख जे अनुभवे करूनी | इं दद्रया अगोचज बुह् ज्ञाने जाणोहन | तो हस्थज दृढ
आपुले मनी | तो न चळे किीं हनहश्चत |२१|
या पजता आहणक लाभ नािी | जािोनी सुखाच्या ठायी | अत्यंत दु:ख पावेहच तजी
| तो सदा सुखी |२२|

श्री सोपानदेवी

जेथे दु:खसंबंि नािी | तोहच योग जाणावा हनहश्चत पािी | ववजाग्ययुक्त अंत:कजण
करूनी जािी | हनत्य युक्त |२३| मनापासुनी उपजती कामना | त्या सवद टाकोनी
हनःशेष जाणा | नमें करूनी अंत:कजणा | इं दद्रय समूि आवजावी |२४|
िळु िळू िवयदबुह् करूनी | मन हवषयापासुनी पजतुनी | आत्मवी जािोनी |
आहणक सचतन न कजावें |२५|
मन चंचल नािी हस्थज | िांवे सवजाट न िजी िीज | तया आवरूनी हवचाज | जािे
आत्मत्वीं |२६|
अंत:कजणी शांत ज्याचे हचत्त | तया योहगयाते सुख पावे अत्यंत | जजोगुण शांत
िोऊनी जाला ब्रह्मभूत | तो पजहित जाणावा |२७|

श्री सोपानदेवी

सदा आत्मसचतन करजता | योगी कल्मषे सजहतती तत्वता | सुखाहच ब्रह्मी
सायुज्यता | अनंत सुख पावेल तो |२८| आत्मत्वें सवद भूते देखें | सवादत्मा आपणहच
कौतुके | योगयुक्त आत्मा तोहच देखे | सवदत्र समान तया |२९|
तो मज सवादठायी वोळखे | मी तयासी सवदत्र देखे | मी त्याचे हन तो माझेहन
सुखदु:खे | वेगळा नव्िे |३०|
सवद भूतहस्थत ते आत्मवी भजत | सवदथा ते संसाजी नािीं वतदत | मज वेगळा नािी
िोत | तो मीच असे |३१| आपुलेहन सुख दु:खे सवदत्र | जो देखती जीव मात्र | ते
योगी पजम पहवत्र | ज्ञाहनया तो |३२|
अजुन
द उवाच :

श्री सोपानदेवी

अजुदन म्िणे जो िा योग सांहगतला | देव तो म्यां नािी देहखला | चंचळ मन िे
याला | हनग्रि के वी घडे |३३|
िे मन चंचळ बहु कृ ष्ण | इहन्द्रयाहूहन बळकट गिन | वायूचे पजी जाय घेऊन | ते
हनग्रि नव्िें |३४|
श्रीभगवान उवाच :
अजुदनासी म्िहणतले मिुसदने | संशय सांडी मन हनश्चळ िोय येणें | ववजाग्य घेउनी
अंत:कजणे | आणी योगाभ्यासे |३५|
ज्याचें अंत:कजण हस्थज नािी | तो दु:खे करुनी योगासी न पवे किीं | ज्यासी
आत्मा वश्य जाला पािी | तो उपाय योगासी पावे सत्य |३६|
श्री सोपानदेवी

अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे श्रीकृ ष्णनाथा | भहक्तयुक्त िोउनी प्रयत्न करजतां | योगासी चळोहन
हस्ी न पवतां | जाय त्यासी कोण गहत |३७|
ब्रह्म मागद मूढपणें न पवतां | तयासी उभय भ्रष्ट म्िणती तत्वता | याहच गती
हवचारजतां | नासे अभ्र जवसे |३८| अजुदन म्िणे श्रीकृ ष्णा | िा माझा संशय छेदावा
जाणा | तुज वेगळा या मना | नािीं छेददतां संशयातें |३९|

श्रीभगवान उवाच :

श्री सोपानदेवी

देव म्िणती योगाभ्यासी नाश नािीं | ऐसे नािीं कवणासी घडलें पािी | बापा
तजी मोक्षमागद चालता किीं | दुगदहत नव्िे |४०|
पुण्यवंत जो लोक स्वगदवासी | तो भ्रष्ट पावोनी भोग भोहगती सुखेसी | मग तो
उपजे पहवत्र िो इिलोकी वंशी | लक्ष्मीवंताचे घजी जन्मे |४१|
अथवा योगीयाचे कु ळीं जन्मोनी | आपुहलया पूवद पुण्यें करूनी | िे लोकामाजी
दुलदभ म्िणोनी | माहनती जग समस्त |४२|
जया जन्मदेि पूवदबुह् | संयोगे हवचजी योग हस्ी | मोक्ष प्रयत्न कजी आिी |
ज्ञानाभ्यासबळे |४३|
हृदयीं िोता पूवादभ्यासाचा िडा | म्िणोनी योग तयासी स्मजला पुढा | योगातें
जाणोनी इहच्छतो हवचाज गाढा | शब्द ब्रह्मीं वतदतो |४४|

श्री सोपानदेवी

तो स्वये ज्ञान प्रयत्न कजी | योगें दोष दु:खे िोती दुजी | मग तया बहु जन्मांतजी
अविाजी | पजमगहत तो पावे |४५| तपस्वी आहण ज्ञानी | अत्यंत कमदहनष्ठ असोहन |
यापरजस योगी अिीक जाणोहन | या काजणें तू योगी िोय |४६| सवद योगेश्वजा
माझाजी | माझे ठायीं अंत:कजण ठे वी हनिादजी | तेहच भहक्तयुक्त अविाजी | तो
योगी मज मानला |४७|
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
आत्मसंयम योगोनाम षष्ठोऽध्याय: ||६||
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु ||

श्री सोपानदेवी

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय सातवा
श्रीभगवान उवाच |
श्रीकृ ष्ण म्िणती अजुदना अविाजी I मन माझे ठायी ठे उनी योग कजी I तुझे संशय
नाशती जयापजी I ते सांगेन ऐक आता I१I
ज्ञानहवज्ञान सहित I तुज सांगेन समस्त I ते जाहणतल्या हनहश्चत I जाणणें कांिीच
नुजे I२I

श्री सोपानदेवी

मनुष्याहचया सिस्रामध्यें I हसह्तें पावे एखादे I ऐहसया हस्ा सह्स्त्स्त्रामध्यें I
मज जाणे एखादा I३I
पंचभूते आहण षट I बुह् आहण अिंकाज आठ I ऐसी िे माझी प्रकृ हत जुनाट I असे
वेगळाली I४I
इिींहून आहणक असे प्रकृ हत I जे जीव भूतातें मिाबािो िरजती I उत्पहत्त प्रयळ
हस्थहत I ते हतयें माजी I५I
सवद भूताहचयोिहन I वते तयातें अहिष्ठु नी I ते जाली मजपासुनी I उत्पहत्त प्रळय
ती पात्सुहन जाण I६I

श्री सोपानदेवी

म्िणोहन मज पजतें कांिीं I अजुदना आहणक उजलें नािीं I मी अविीयाच्या ठायी I
जवसे सूत्री मणी पटीं तंतु I७I मी सवद जसाहच गोडी I अजुदना चंद्रसूयद तेज माझी
प्रौढी I पुरुषी पुरुषत्व वेदबीज गाढी I ॐ काज उच्चाज तो आण मी I८I
पृथ्वीचा गंि हवषयो I अग्नीच्या ठायी तेज जयो I जीवाचा जीवपण ठावो I
तपहस्वयांचे तप ते मी I९I
सवद भूतांचे बीज िोऊनी I सवद वतदणूक मजपासूहन I बुह्वंताहच बुह् आदद
करुनी I तेजहस्वयांचे तेज मी I१०I बहळवंताचे बळ I काम जाग हववर्मजत
सकळ I िमद हवजोिी भूहत के वळ I काम तो मीच जाण I११I

श्री सोपानदेवी

साहत्वक जाजस तामस भाव I मज पासुहन जाले सवद I ते आिेत मज आिीनत्व I
तयामाजी मी नािी I१२I हत्रगुण मजपासुहन जालें I तेथूहन िें हवश्व जहचलें I तेणे
भुलोनी मज चुकलें I मेणहत पजम अव्यय I१३I
माहझये माया हत्रगुण I त्यजावया अवश्यक जाण I जे करजती माझे भजन I ते िे
माया तजती देखे I१४I
पापी अथवा मूखदजन I जे मज नेणती अिम जाण I माये करुनी िाजपलें त्यांचे
ज्ञान I ते असुज भावे आश्रयो करजती I१५I
लोक चतुर्मवि भजती मज I अजुदना ते नज आिे ती सुकृताचें बीज I तत्वज्ञान
जाणुनी इहच्छती सिज I दु:खी अथीं कामी एक ज्ञानी जाण I१६I
श्री सोपानदेवी

तयामध्ये नीहतयुक्त करुनी I एक भक्त श्रेष्ठ ज्ञानी I यासी मी आवडे म्िणोनी I
ज्ञानी तो मज हप्रय I१७I
सवदस्वे जे उदाज असती I त्या माजी ज्ञानी ते आत्मा िोती I मी तया िोय उत्तम
गहत I म्िणोनी आश्रय असती माझे देख I१८I
बहूत जन्म कष्टोनी I ज्ञान पावहलया माझे कृ पे करुनी I िे सवद वासुदव
े जाणोनी I
जे मिात्म्या दुलदभ I१९I अभ्यासें करुनी अज्ञान िरजलें I अन्य देवतातें भजो
लागले I ते तेणें मज अंहगकारजले ते जाले I आपले कृ पे करुहनया I२०I
श्र्े करुनी आन देवती भजती I तयाहच आजािना करजती I तयाची कामना तृप्ती
I ते मीहच कजी I२१I
श्री सोपानदेवी

श्र्े करुहन आन देवती भजती I तयाची आजािना करजती I ते इष्ट काम पावती
I तया अचळ श्र्ा मीहच देता िोय I२२I
जे िीन बुह् मागती I ते नाहशवंत फळ तात्काळ पावती I जया जे भजन तया
तेहच गती I मज भजती ते पावती माते I२३I
माझे हनजस्वरूप नेणती I अव्यक्त व्यक्ती आले म्िणती I माझा उत्कषद भाव
नेणती I मूढपणे लोक I२४I
सवायंतसी प्रगट नािी I योगमायेने वेहष्टले पािी I मी अज अव्यय असोनिी I मूढ
लोक नेणती मज I२५I

श्री सोपानदेवी

पूवी जी जाली भूतें I आतां वतदमान जें वतदते I भहवष्यिी मज अवघे कळतें I
लोक नेणती अजुदना I२६I
इच्छा द्वेषा पासून I दुष्ट मोिो उपजला तेथून I ते भूतसृष्टीचे आदद जाण I मोिाते
पावती अजुदना I२७I
ज्याचे कां पाप गेले I ते द्वन्द्व मोिी हनमुदक्त जाले I ते माझे भजती रजघाले I दृढ
बुह् करूनी I२८I
जजा मजण नाशाथीं I माझे ध्यानीं यत्न करजती I ते सवद ब्रह्म जाणती I कमद
अध्यात्म अवघे I२९I

श्री सोपानदेवी

आिीभूत आिी दववत माझ्या ठायी I जाणती आिी यज्ञिी I मजण काळी मज
जाहणतले पािी I योग मुक्त ते जाले I३०I
इहत श्री मदभगवदगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्याय: II७II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय आठवा
अजुन
द उवाच :
श्री गणेशाय नम: I
अजुदन म्िणे गा पुरुषोत्तमा I कव सा हनवाडा अध्यात्मा आहण कमद ब्रह्मा I
आिीभूत आिीदववत आम्िां I हनवडु नी सांगा I१I

श्री सोपानदेवी

आिीयज्ञ कव सा कोण I देिी जाणावा कवण I अंत:काळी तूं मिुसूदन I मज कव सेन
पावसी I२I
श्री भगवान उवाच :
देव म्िणे अक्षज तें ब्रह्म I तेथे पजम सद्भावािीन ते अध्यात्म I भूत भावाचे कजणे
हवसगद कमद I बोहलजे ते I३I अक्षज तेहच आिीभूत I तू पुरुष म्िणोनी तो
आिीदववत I आिी यज्ञ तो मी सवद देिीवतदत I आत्मरूपे I४I अंतकाळी मज
स्मजोनी I ते जाती देि त्यजुनी I ते पावती मज लागुनी I येथ संशय नािी I५I

श्री सोपानदेवी

ज्या ज्या भावे मज स्मजता I िोय कलीवज त्याहगता I ते ते पावती कौंहतसुता I
सदा सद्भाहवक म्िणोनी I६I
या काजणे मज सवद काळ हवचाजी I मज स्मजोहनया यु् कजी I माझे ठायी मन
बुह् दृढ िजी I तेणे मज पावसी हनहश्चत I७I
अभ्यासयोगे करून I हचत्ता अन्यथा नािी गमन I अजुदना आहणक न सचहतता
जाण I पजम पुरुषाते ते पावती I८I वेद आहण पुजाणे I लोकांसी साक्ष कजी जाण I
सवद उददती काजण I सूक्ष्माहूहन सूक्ष्म I९I ऐसा तो अंहचत I तपे सूयद जवसा भासत
I तयाहुनी असे अहतत I ऐहसयाते जो मनी स्मजे I९I

श्री सोपानदेवी

ऐसा जो अंतकाळी मन चंचळ न करजतां I भहक्तयुक्त आहण बळी िोता I भृमध्यें
प्राण ठे वी नेहमता I तो पजम पुरुषातें पावे I१०I
अहवनाशपद ज्याते बोलती I तयाते हवजक्त िोउनी संन्यासी पावती I जे इच्छु नी
ब्रह्मचयद आचजती I ते साक्षेपे सांगेन मी I११I
नविी द्वाजे हनजोिुनी I मन हृदयाचे ठायी कोंडु नी I प्राण मस्तकाहस नेउनी I
योगिाजणा िरजजे I१२I
ऐसे एकाक्षज ब्रह्म उच्चारजता I माझें स्मजण मनी कजीता I जो िोय देि त्यहजता I
तो पावे पजमगतीते I१३I म्िणोनी हचत्त नेमणे माझ्या ठायी I ते मज ध्याती
हनत्य पािी I तयासी मी अजुदना सुलभ िोई I योगयुक्त करुहनया I१४I
श्री सोपानदेवी

योगयुक्त जैं भोहजजे I मग मग दु:खरूप िा जन्म नािी सिज I ऐसे मिात्म्य याचे
चोज I ते पजम हसह् पावेल I१५I
जे आिेती ब्रह्मलोक आदद करून I तया असे मागुता जन्म I मज पावहलया
अजुदना जाण I पुनजावृहत्त नािीं I१६I सिस्त्रयुगपययंतत I ब्रह्मयाचा एक ददवस िोत
I तवसा जात्रीचा संकेत I िे अिोजात्र ज्ञानी जाणती I१७I
अव्यक्त जे असती I ते ब्रह्म ददवशी व्यहक्त येती I जात्री जाहलया प्रळय पावती I
अव्यक्ताच्या ठायी I१८I

श्री सोपानदेवी

िे पंचभूताहच सृष्टी I िे लपजे पुढत पुढती I नाश पावे ब्रह्मदेवाहचये जाती I
पुनजपी ददवसा उत्पती िोय I१९I या पासाव वेगळा असे ईश्वरु I अव्यक्त हनत्य
असे पा हस्थरु I सवद भूतांचा िोय संिारु I परज या रूपा नाश नािी I२०I
ते अव्यक्त अक्षज ऐसे बोलती I तेच ते जाणपा माझी पजमगहत I तया पावहलया
पुढती I जन्म नािीं I२१I
तो पजम पुरुष जाणावा गा पाथाद I तया पजम भहक्त पाहवजे तत्वता I सवद भूतां
प्रपंच ठायी हनरुता I तो हवश्वव्यापक असे I२२I
जे काळी योगी मजण पावोनी जन्मा येती I जे काळी योगी मजण जाहलया
पुनजावृहत्त न जोती I तो काळ अजुदना सांगेन तुजप्रहत I ऐक आतां I२३I
श्री सोपानदेवी

ददवस आहण शुक्ल पक्षाचे दववत अग्नी I षड्मास उत्तजायण जाणोनी I तेथ जाती
देि त्यजुनी I ते ऐक्य िोती ब्रह्मीं जाण I२४I
कृ ष्णपक्षी जात्रीचे दववत िुम्र I षड्मास दहक्षणायण श्रम I तेथें योगाहवण त्यहजहत
प्राण I ते पावती पुनजावृत्ती I२५I
शुक्ल कृ ष्ण या दोन्िी गती I ज्ञान अज्ञान यासी म्िणती I एके गतीपासुनी िोय
मुक्ती I एकी करुनी पुनजदन्म I२६I
या दोन्िी आिे ती श्रुती I यासी जे योगी जाणती I ते मोिाते न पावती I अजुदना
यालागी योगयुक्त िोय I२७I वेद यज्ञ तप आहण दान I त्याचे जे बोहललें आिे
पुण्य I जया असे शुक्ल कृ ष्ण गतीचें ज्ञान I ते पुण्यपावन पजमगतीतें पावे I२८I
श्री सोपानदेवी

इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
अक्षजब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय: II८II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय नववा
श्रीभगवान उवाच :
श्रीकृ ष्णा म्िणती अजुदना जाण I िे गुह् असे पजम पावन I तूं माझा भक्त म्िणोन
I तुज सांगेन ज्ञान हवज्ञानासहित I िे तुवा जाणतहलयावजी I ज्ञान िोईल
अविाजी I दू:खपासाव हनिादजी सुटसी तूं I१I

श्री सोपानदेवी

जाजहवद्या जाजगुह् जाण I उत्तम आहण पहवत्रपण I िे प्रत्यक्ष िमद जाणाया योग्य
म्िणोन I सुख देतसे नाश जहित I२I
अजुदना ये िमी जया श्र्ा नािीं I तो मज न पवे किी I ये मृत्युसंसाजी वते पािी I
जीवरुपें I३I
मी सवद जगाचे ठायीं I व्यापक अव्यक्त मूर्मत पािी I भूतें सवदिी माझ्या ठायी I
मज कोणाचा नािीं आश्रयो I४I माझ्या ठायी असती भूतें I ऐश्वयद माझे हनरुतें I
भूतातें मी िरजतां हनहचचते I आहण भूतावेगळा असे आत्मगुणरुपें I५I
जवसा वायो आकाशाच्या ठायीं I सवद व्यापक असे पािी I तवसी सवद भूतें माझ्या
ठायी I असती देख I६I
श्री सोपानदेवी

सवद भूतें अजुदना I माझे प्रकृ हततें पावती जाण I कल्पांती साठऊन I कल्पादद सृजी
मागुता मी I७I
प्रकृ तीचें बळें करुनी I सृजी मागुते मागुत्यागी I िे सवद भूतग्राम आदद करुनी I
प्रकृ तीचे आिीन असती I८I म्िणोहन कमी तयाहचयां Iमी न बािे िनंजया I
उदास िोउहनयां I असक्त नोिे I९I
प्रकृ हत माझे अहिष्ठान करून I चजाचजातें प्रसवे जाण I या काजणे अजुदना जन्म
मजण I जगासी I१०I
मूढ लोक मज मनुष्य म्िणती I अज्ञान माझी गती नेणती I पजम उत्कषद असोनी
सवद भूतीं I मज म्िणती मनुष्य देिी I११I
श्री सोपानदेवी

त्या पुरुषाची आशा हनफद ळ I तवसेंहच ज्ञान आहण मन चंचळ I तयाहच गहत नािीं
हनमदळ I जाक्षसी असुजी मोिें योहन पावे I१२I
थोज मिंत मज माहनती I अजुदना ते ददव्य प्रकृ हत I त आहश्रत आपुले मनोभावें
मज तत्पज िोती I मी सवद भूताहच आदद अवसान म्िणोहनयां I१३I
माझें कीतदन सदा कजी I िें व्रत सदा मनीं दृढ िजी I आहणक भहक्त उपासना
हवचाजी I मज तत्पज िोउनी I१४I दकती एक ज्ञानयज्ञे करुन I माझी उपासना
करजती जाण I मज भजती एकत्त्वें पृथकत्वें करून I असे हवश्वतोमुखी I१५I

श्री सोपानदेवी

अजुदना सुलभ िोई I माझे ठायी हचत्त अपी तें िी I मन मत्स्वरुपीं ठे वुनी पािी I
योगयुक्त करुहनयां I मीहच याग आहण यज्ञ काजण I मीहच स्विाकाज औषहि
जाण I मंत्र अज्य आदद करून I हुतिी मीच I१६I
मी जगाचा माता-हपता I हपतासि श्रेष्ठ कताद I मी ॐकाज असतां I ऋग यजु साम
वेद मी I१७I
मी गहत आहण पोषकु I समस्ताचा साक्षभूत एकु I आहण अहिष्ठान जक्षकु I श्रेष्ठ
तो मी I१८I
उत्पहत्त प्रळय स्थान I मीच असें सवायंतचें काजण I बीज अव्यय जाण I मीच असे
I१९I
श्री सोपानदेवी

उष्ण तपोहन वृहष्ट वरुषे I बळकाजें मीहच असे I सोडहवणाज मृत्यु अमृत्य हवशेषें I
संत असंत मीच अजुदना I२०I तीन वेद ज्ञाने सोमपान करजती I स्वगद लोक
पावावया याग िोहमती I तेणें पुण्यें क्षीणें इिलोक पावती I ददव्य देवभोग
भोगुनी I ते पुरुष स्वगी वास करजती I क्षीणें पुण्यें मृत्यु लोकां येती I जे िमदयज्ञ
आचजती I तया गमनागमन असे I२१I
आहणके ठायीं मन न घाहलती I माझें सचतन उपासना करजती I त्यांचा योगक्षेम
हनहश्चती I मी चालहवता िोय I२२I
अन्य देवताचें ठायीं I श्र्ापूवदक भहक्त करजती पािी I ते िी माझी भक्ती अन्यथा
नािी I परज हवहिपूवदक नव्िे I२३I
श्री सोपानदेवी

मी सवद यज्ञांचा भोक्ता I आहण मी सवायंतचा अहिष्ठाता I तत्व माझे नेणती मज न
पावता I ते चेवती जाण I२४I देव हपतृ अजािना करजती I आहण क्षुद्र देवताते
भजती I ते जन त्या लोकांते पावती I मज भजती तें पावती मातें I२५I
पत्र पुष्प फळ उदक I मज देती भहक्तपूवदक I ते मी अंहगकाजी एक I ते मज पावे
प्रीतीनें I२६I
अजुदना जी नाना कमे करजसी I जें अग्नीचे ठायी िोहमसी I जें तप आचजसी I तें
कजी मज अपदण I२७I
येणें करुनी शुभाशुभ फळ I कमदबंिनें तुटती सकळ I संन्यासयुक्त िोउहन हनमदळ I
मज पावशील I२८I
श्री सोपानदेवी

सवद भूतांच्या ठायी I मी समबुह् असे पािी I मज ववजी हमत्र तोिी I समहच असे
I२९I
अत्यंत दुजाचाजी असती I जे एकहचत्तें मज भजती I तेहच सािु म्िहणजेती I तेहच
भक्त बजवें जाण I३०I
तो तत्काळ िमादत्मा िोऊहन I हनजं तज शांहततें पावोनी I अजुदना माझी भहक्त
जाणोनी I नाश नािी तयासी I३१I
स्त्री ववश्य शूद्र आददकरुनी I पापयोनी असोनी I माझी भहक्त के ली यांनी I तयाहस
पजमगहत जाण I३२I

श्री सोपानदेवी

या पजीस ब्राह्मण पहवत्र पुण्यवंत I जाजर्मष िे समस्त I माझे भक्त मज पावत I
तयासी संदि
े नािी I३३I
माझें ठायीं अंत:कजण I भहक्तरुप मज अपदण I मज उद्देषें याग करून I नमस्काज
तो िी मज कजी I
या काजणें िे तू सत्य जाण I िा लोक दुष्टरुप पावेन I िें अहनत्य ऐसें जाणोन I
माझे भजन करजती I
माझें सचतन माझें भजन I माझें कजी वाचें नामस्मजण I सदा श्रवणी माझी कीर्मत
श्रवण I हनत्य कजी अजुदना I कजें माझें पूजन कजी I चजणे माझी यात्रा तीथें कजी I
मन माझें ठायी िजी I नेमस्त ठे वी मत्स्वरुपीं I
श्री सोपानदेवी

ऐसी हनजं तज कजी भहक्तसी I अजुदना येणे करुहन तूं तजसी I या मोिातें नाहशसी I
मज तत्पज िोउहनया I
अजुदना िा लोक दृष्ट पावोन I या काजणें भहक्त कजी जाण I तुझें कल्मष सवद नासून
I पद पावसी पजम जें I
येणें करुनी मज पावसी I मी आत्मा ऐसे जाणसी I योगयुक्त िोसी I मज पजायण
I
ऐसें गुह् जाण I अजुदनाप्रहत सांगे श्रीकृ ष्ण I सोपान म्िणे श्रोहतया लागून I सादजें
श्रवण कजावे I३४I

श्री सोपानदेवी

इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
जाजहवद्या जाजगुह्योगोनाम नवमोऽध्याय: II९II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय दिावा
श्री भगवान उवाच :
श्रीकृ ष्ण म्िणुनी अजुदना I िें ऐक पजम वचन I तूं सुखसंतोष िोऊन I तें सांगेन
तुहझया हितालागी I१I
माझी उत्पत्ती नेणती सुजवज I आहण ऋहषिी समग्र I ते नेणती कां म्िणसी याचें
उत्तज I यांची उत्पहत्त मजपासूनी I२I
श्री सोपानदेवी

मी जाण उत्पहत्तजहित I लोक ईश्वज ऐसें म्िणत I ते मूखद नव्िे पापजहित I सत्य
जाण अजुदना I३I
बुह् ज्ञान आहण मोि नािीं I क्षमा सत्य दम शम पािी I सुख दु:ख उत्पहत्त नाश
तोिी I भय आहण अभय जाण I४I
असिसा समता संतोष I तप दान यश अपयश I िे सवद भाव उपजती जीवास I ते
वेगळाले मज पासाव जाले I५I मिाऋषी आहण चाजी मनु I िे जाले मजपासून I
सृहष्ट जाली याजपासून I म्िणोहन िे लोक माहझया प्रजा I६I ऐसा मजपासुनी
हवस्ताज I मज तत्वतां जाणे जो नज I तो दृठ योग जाणे हनिादज I येथ नािीं
संशयो I७I
श्री सोपानदेवी

मी सवायंतचे उत्पहत्तस्थान I प्रवतदती सवद मजपासून I ऐसें जाणोहन करजती माझें
भजन I ज्ञानी भावयुक्त िोउनी I८I
जो हचत्त ज्ञानें मज नेमुनी I पजस्पजें कथा माझी करुनी I जािे संतोषरूप िोउनी I
ते पुरुष माझे ठायी जमताती I९I
ऐसे हनजं तज भहक्तयुक्त I जे मज भजती प्रीहत युक्तीनें अत्यंत I तयासी योगज्ञान
देईन बहुत I सत्य जाण पाथाद I१०I
तया उपजहलया अज्ञान अंिकारु I त्यावजी कृ पा कजी मी करुणाकरु I ज्ञानदीप
िोऊनी सोज्वळ हनजं तरु I अज्ञान नासी तयाचें I११I

श्री सोपानदेवी

अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे गा पजब्रह्मा I पहवत्र परजकजा पजम िामा I श्री सत्य पुरुषा शाश्वत
या नामा I आदद देवा हनत्य प्रभु तूं I१२I
जें मज सांहगतले ऋषेचवजी सवी I देवऋहष नाजदादद देवीं I असीत देवळे
व्यासाददक स्वभावी I तेंहच मज प्रीहत सांगतोसी I१३I
सवदिी मज तुवां सांहगतले I हततुके मज प्रत्यया येउनी साच मानलें I भगवंता
तुझे प्रत्यक्ष रूप प्रगटलेलें I तें न कळे दवत्यादानवासी I१४I

श्री सोपानदेवी

तूं आप आपणा आणसी पुरुषोत्तमा I भूतभावना भूतेषा तुझा न कळे महिमा I
देवाचा देव तुज म्िणती पजमात्मा I जगाचा स्वामी तूं I१५I
समस्त देव तुहझया हवभूहत I आपहलया सांग पा मजप्रहत I जे िी हवभूहत गा
श्रीपहत I हत्रभुवन व्यापुनी आिे सी तूं I१६I
योगेश्वजा तुझे सचतन करजता I तुज कव हसया जीहत जाणो गा अनंता I तुझें ध्यान
कोणे स्थळी करुं आतां I िे भगवंता सांग मज I१७I
तुझी हवभूती आत्मयोगे हवस्ताजे करून I वेळोवेळां िोय अमृतपान I िें मज सांगा
प्रसन्न िोऊनी I स्वामी जनाददना I१८I

श्री सोपानदेवी

श्री भगवान उवाच :
श्रीकृ ष्ण म्िणती अजुदनाप्रती I माहझया हवभूहत बहुत असती I तयामाजी श्रेष्ठ श्रेष्ठ
सांगेन तुजप्रती I येजा पािता अंत नािी I१९I
तजी अजुदना अविाजी I मी आत्मा सवद भूत शजीजी I आदद मध्य हनिादजी I सवद
भूतांसी अंत मीच जाण I२०I आददत्यामाजीं मी हवष्णु I तेजाचे ठायी मी भानु I
मरुद्गणांमाजी मजीहच िोनु I नक्षत्रांमाजी चंद्र तो मी I२१I वेदांमाजी सामवेद I
देवांमध्येउं इं द्र प्रहस् I इं दद्रयांत मन संबंि I भूतांचे ठायीं ज्ञान तें मी I२२I

श्री सोपानदेवी

रुद्रांमध्ये शंकरु I यक्षजक्षसांमाजीं िजे श्वरु I वसूंमध्ये ववश्वानरु I पवदतांमाजी मेरू
तो मी I२३I
अष्ट पुजोहितांमाजी बृिस्पती I दलहिपतीमाजी स्कं ि म्िणती I सरजतामांजी
जान्िवी हनहश्चती I

तो मीच जाण I२४I

सप्त ऋषीमाजीं भृंग ऋषेश्वरु I जपामाजीं एकाक्षरू I यज्ञांमाजीं जप यज्ञेश्वरु I
स्थावजांमाजी हिमालय I२५I वृक्षांमाजी अश्वत्थ प्रहस् I देवऋषीमाजीं नाजद I
गंिवादमध्यें हचत्रजथ प्रहस् I हस्ांमाजी कहपलो मुहन I२६I अश्वांमाजी उच्चवश्वजा
वारू I गजांमाजी ऐजावत कुं जरु I िे समुद्रमंथन जाले साकारु I नजांमाजी जाजा
तो मी I२७I
श्री सोपानदेवी

शस्त्रांमाजी वज्र I िेनूंमध्ये कामिेनू परजकरु I प्रजन्यामाजी कं दपद थोज I
सपादमाजीं वासुकी मी I२८I
नागांमाजीं अनंत I वरूण मी जलचजांत I अयदमादद हपतृगणांत I संयमामध्यें
यम तो मी I२९I
प्रल्िाद मी दवत्यांत I काळ मी अकहळ त्यांत I ससि मी श्वापदांत I पक्षांमाजी
गरुड तो मी I३०I
चळखांमाजीं पवनु I शस्त्रिजांमाजी दशजथ नंदनु I मगजांमाजी मगज िोऊनु I
सरजतांमाजीं सागज मी I३१I

श्री सोपानदेवी

मी श्रेष्ठामांजीं आदद अंत मध्य स्थान I हवद्यांमाजी अध्यात्म जाण I वादामध्यें
तत्त्वकथन I तो मी जाण I३२I मी अक्षजामाजीं ॐकाज देव I समसांमाजीं द्वंद्व
समासक I मी अक्षय काळ देख I ब्रह्म हवश्वतोमुख मीच I३३I
सवद भयांमाजीं मजण I उद्भभवामाजीं जनन I कीती श्री वाचा िे हस्त्रयांमाजीं
जाण I स्मजण िाजण िवयद क्षमा तो मी I३४I
बृित्साम मासांत I आहण गायत्री छंदांत I मागदशीषद मासांत I ऋतूमांजी वसंत मी
I३५I
छळकांमाजीं द्युत I तेजस्वीयांमाजीं तेज ददप्त I जय व्यवसाय समस्त I
सत्त्ववंतामाजी सत्त्व तों मी I३६I यादवामाजीं वासुदव
े ो I पांडवामाजीं
श्री सोपानदेवी

िनंजयो I मुहन श्रेष्ठां माजी वेदव्यास देवो I कवीमाजी उशना कवी I३७I
दंडामाजी दंड जाण I जयवंतामाजीं नीहत पूणद I गुह्ामाजी मी मौन I
ज्ञानवंताचे ज्ञान मी I३८I
आता तुज बहुत काय काजण I सवद भूतांचे बीज मी जाण I मजवेगळे नािीं कोणी
स्थान I चजाचज मीच जालों I३९I
माहझया ददव्य हवभूहत अजुदना I अंत नािी तया जाणा I िे सांहगतले तुज मुख्य
करुन I माझा हवभूती हवस्ताज जो I४०I

श्री सोपानदेवी

जे ऐश्वयदवंत सत्ववंत देखसी I लक्ष्मी असे जयापासी I अथवा जयवंत जो देखसी I
तो जाण अंश माझा I४१I ज्ञानवंत जे देखसी I सत्वशील जे पािसी I ते ते माझे
अंश परजयेसी I अजुदना जाण II
अजुदना ऐक ज्ञान I तुज बहूत सांगतहलया काय काजण I हवश्व जालें मजपासून I
एकी अंशे जाणा पां II
हवभूतीचा हवस्ताज I सांगतां न कळे हनिादज I सवायंतचा मजमाजी आकाज I सवद
मीच व्यापक असे II
माहझया ददव्य हवभूहत I अपाज ह्ा मजिी न कळती I त्यांमाजी कािी प्रहस्
िोती I त्या सांहगतलीया II
श्री सोपानदेवी

सवद माझें ठाईं हत्रभुवन I मी तयांचे आदद अंती काजण I मी सवायंतचे अहिष्ठान I
अजुदना सवायंत ठायी देख मातें

II सोपान म्िणे ऐका तुम्िीं I अजुदनाप्रती

योहगयाचा स्वामी I हवश्वरुप दाखहवलें तें मी I श्रवणा हनवेदन कजीन II
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
हवभूहतयोगोनाम दशमोऽध्याय: II१०II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय अकजावा
अजुन
द उवाच :
श्री गणेशाय नम: I अजुदन म्िणे चक्रपाहण I हवभूहत हनजोहपल्या मज कृ पा
कजोनी I जे बोहललेती तुम्िी आपुल्या वचनीं I तेणे गेला मोि माझा I१I
जो भूतांचा उत्पहत्त लयी I तो तुम्िापासोहन ऐदकला अनुभवी I स्वाहम तू
कमलपत्र देवो I ऐदकलें मिात्म्या तुझें I२I
श्री सोपानदेवी

जें तुम्िीं पजम ऐश्वयद सांहगतलें I ते मिात्म्य म्यां ऐदकलें I ऐसें मज मनी उपजलें
I जें पािावे स्वामी रूप तुझें I३I जजी मज दाखऊ येईल I आहण पािों येत असेल
I तजी ते योगेश्वजा नवल I दाखवी अव्यय रूप तुझें I४I
श्री भगवान उवाच :
श्रीकृ ष्ण म्िणती पाथाद रूप पािे I तें शतसिस्र व्यापक आिे I न वणदवेची सोये I
नाना आकृ हत असती तया I५I आददत्य वसु रुद्र पािे I अहश्वनौदेव मरुद्गणरुपी
आिे I ऐसें पूवी श्रेष्ठीं देहखलें नािी िें Iते आश्चयद पािे अजुदना तूं I६I

श्री सोपानदेवी

िें जग अवघे एके ठायीं I असें चजाचज व्यापुहन सवदिी I याहूनी आहणक इहच्छसी
कांिी I ते माझे देिीं पािी पाथाद I७I
इिीं चमदचक्षु देखो न शकसी मज I मी ज्ञानचक्षु ददव्य देईन तुज I मग योग
ऐश्वयद तें मज I पािता िोय I८I
संजय उवाच :

श्री सोपानदेवी

संजय म्िणे जाया I ऐसा वासुदव
े बोलोहनयां I आपुलें योगऐश्वयद िनंजया I हनज
हवश्वरूप दाखहवता जाला I९I अनेक नयन मुखें I अनेक अदुभूत रूप देखे I ददव्य
भजणें दीहप्त अनेक I आयुिें जयामाजी I१०I
ददव्यमाळा हपतांबज िाजण I ददव्य गंिाचे असे लेपण I सवद अपूवद पाितां गिन I
दशददशामाजी सन्मुख I११I सिस्र सूयद आहण प्रभा शसी I उगवोहन ददप्ती
एकसरजसी I तजीच साम्यता कांिी घडे त्यासी I ऐसें तेज पजमात्म्याचें I१२I
तयें एके ठायी पािालें I जग सवदिी वेगळालें I देवाचे देिीं देहखलें I पांडू पुत्रें
I१३I

श्री सोपानदेवी

यानंतज आश्चयद वाटलें I अजुदनास जोमांच प्रगटले I मग दोन्िी अंजुळीपुट जोडु नी
के ले I नमस्काज हवनवणीचें I१४I
अजुन
द उवाच:
पाथद म्िणे देव तुझे देिीं सवद देहखलें I आहण ब्रह्मदेव नाभीकमळी बवसलें I रुद्र
ऋहष आददकरुहन नागकु लें I तें पाहिलीं तुझे देिी I१५I

श्री सोपानदेवी

अनेक बहु उदजनेत्र मुखें I तें देहखलीं अनंत परज हवशेखें I आदद मध्यांत तो िी
नोळखे I ऐसें तें हवश्वरुप I१६I माथा मुगुट गदाचक्र कजी I सवद तेजोमय दीहप्त
अविाजी I तवसें ददव्य देहखलें शजीजी I अग्नी सूयाद सारजखें I१७I
तूं पजम आहण अक्षय I या हवश्वाचें हनदान मूळमय I तूं शाश्वत-िमद जक्षक अव्यय I
आदद पुरुषा मज मानसीं I१८I
अनंतवीयद नकळे आददमध्यांतु I अनंतभुजा शहश सूयद नेत्रु I प्रज्वहलला अहग्न तवसे
तेज देखतु I तुझे तेज हवश्वास दोह्तसं I१९I
तुझे न देखवें रूप तेज I पृथ्वी आकाश व्याहपलें सिज I दशददशांत दाटले रूप
तुझें I तें देखोनी भ्याले लोकत्रय I२०I
श्री सोपानदेवी

तुझें ठायी देव प्रवेशती I दकत्येक भये करुहन स्तुती करजती I देव तुज स्वाहस्तकाजें
स्तहवती I उपहनषदमंत्री I२१I न कळती जात्रंददवस I ऋषी ववश्वदेव मरुद्गणा
नेहणनेस I सोम गंिवद अहश्वनौ यक्ष जाक्षस I देखोनी हवस्मये सवद भय पावले
I२२I
रूप आिे बहु मुखनेत्र I मिाबाहू भुजारूप हवहचत्र I बहु उदजें हवक्राळ दाढांचे
चरजत्र I तेणें लोकांसिी मन माझें भय पावले I२३I
तुझें तेज आकाशीं लागलें I नेत्र हवशाळ ददप्तीमान मुख पसरजले I ऎसें तुज
देखोहन मन व्यथेतें पावलें I िवयद आहण शांती न पवे I२४I

श्री सोपानदेवी

दाढा हवक्राळ मुखामाझाजी I जवसा अग्नी प्रगटला प्रलयकाळ अवसजी I त्या तेजें
ददशा आकहळसी गा मुजाजी I मुख न पािवें जगन्नाथा I२५I
िृतजाष्ट्राचे पुत्र दुयोिनादद कौजवो I आहण जाहजयाचे समुदावो I भीष्म द्रोणादद
लोक सवद I तुझें मुखी प्रवेशती I२६I
ऐसें भयानक मुखा माझाजी I एक हनघती हवक्राळ दाढा हभतजी I एक चूणद जाले
तया मुखांतजी I ददसती मज I२७I
जवशा नद्या बहु उदक वािती I त्या अवघयां सागजीं सामावती I तवसे ये लोकींचे
भूपहत I तुझे वदनीं दग्ि िोती I२८I

श्री सोपानदेवी

प्रदीप्त अग्नी भीतजी I जवसा पतंग रजघे अविाजी I तवसें नासीस्तव मुखाभीतजी I
तुहझया लोक प्रवेशती I२९I
तुझा मुख ज्वाळ आहण हजव्िां चळण I तेणें करुहन िोतसे सवद लोकग्रासन I त्या
ज्वाळा भीतजी हत्रभुवन I ऐसे उग्ररूप हवष्णु तुझें I३०I
अत्यंत उग्ररूप मज सांगे कवण I देव श्रेष्ठपा तुज नमस्काज िोय प्रसन्न I पहिलें
रूप पािावया इहच्छतो जाण I तुझी प्रकृ ती न कळे स्वामी I३१I
श्रीभगवान उवाच :

श्री सोपानदेवी

श्रीकृ ष्ण झाला बोलता I मी काळ लोकांचा संिाज कताद I तुम्िा वेगळें करुहन
पाथाद I ये यु्ीं संिाज पावती सवद I३२I
या काजणें तूं उठी यश घेई I ववजी सजकोनी जाज्य कजी पािी I िे पूवीच म्यां
मारजले सवदिी I तूं यु्ीं हनहमत्तिाजी I३३I
भीष्म द्रोण आहण जयद्रथ कणद I या वेगळे मारजले सवद जाण I ते दु:ख न करजतां
यु् के हलयाण I जणीं ववरजयातें सजकशील I३४I
संजय उवाच :

श्री सोपानदेवी

संजय म्िणे ऐकोनी वचन देवाचे I कं ठ सद्गददत अजुदनाचे I मग अंजुळीपुट जोडु हन
तयातें I नमस्काज करुहन बोलता जाला I३५I
अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे नाजायणा I तुझी कीर्मत संतोष जाला मना I भयें दशददशा पळती
जाक्षस जाणा I नमस्काज करजती हस्ददक I३६I
तूं श्रेष्ठ म्िणोनी नमस्काज करजतीं I तू ब्रह्मयासी आदद जगत्पहत I जगहन्नवासा
नाशजहित हस्थहत I पंचभूतात्माहूहन पज I३७I

श्री सोपानदेवी

तू देव पुरुष पुजातन I तूं हवश्वासी पजम हनिान I तुझेन जय उत्कषद दीप्तीमान I
अनंता तुवां व्याहपलें हवश्वरूप I३८I
वायु आहण वरुण यम I प्रजापहत आहण सोम I हपतामिा तूं मिात्म्य I सिस्त्र
नमस्काज तुज पुन: पुन: I३९I
पूवद पहश्चमे तुज नमन वंदन I अगहणत पजाक्रम तुझें वीयद प्रमाण I तू सवायंतसी
पावतोसी म्िणोन I तूं सवद िोसी I४०I
मी तुज बोहललों सखा म्िणोहनया I आजी कृ ष्णा यादवा सखया I तुझा महिमा
नेणें स्वाहमया I प्रमादु के ला I४१I

श्री सोपानदेवी

हविाज आसन शयन भोजन I अव्यक्तासी अहवनोद काजण I अच्युता थोज अपजाि
जाला तेणें I क्षमा कजावी स्वाहमया I४२I
तूं हपता चजाचज लोकांसी I आहण गुरु पुज्यमान िोसी I आहणक अहिक नािी तुज
हवशेषीं I त्रवलोक्यामाजी I४३I
या काजणें तुज नमस्कारजतो I जवसा सखा सहखयास तो I पुत्र हपहतयासी क्षमा
कजहवतो I तवसी क्षमा कजी नाजायणा I४४I
कैं देहखलें नािीं िें देखोन I िषद आहण भय पावलें मन I आता पहिलें रूप दावी
प्रसन्न िोऊन I देवा जगहन्नवासा I४५I

श्री सोपानदेवी

माथा मुगुट गदा चक्र कजी I ऐसा पािावया इहच्छतो अविाजीं I तें रूप चतुभुदज
मुजाजी I प्रगत कजी आता I४६I

श्रीभगवान उवाच :
देव म्िणे योगबळें करुहन I आपुले रूप दाहवले प्रसन्न िोऊहन I िे आददरूप तुज
वांचूनी I आहणकी नािीं देहखलें I४७I
वेद यज्ञ ध्यान दानें I हत्रहविकमद आचजणें I त्रवलोक्यामाजी कोणे I माझे रूप
देहखले नािीं I४८I
श्री सोपानदेवी

माझे घोज रूप देखोनी I तेणें मूढभावें व्यथा न िजी मनीं I आतां भय टाकु नी
प्राहत िजी मनीं I पूवद रूप पािे माझें I४९I

संजय उवाच :
संजय म्िणे देव ऐसे बोलोनी I आपुले रूप दाहवले मागुत्यानी I अश्वाहसला
सौम्यरूप िोऊनी I भ्याहलया अजुदनासी I५०I
अजुन
द उवाच :

श्री सोपानदेवी

अजुदन म्िणे जनाददन I तुमचे सौम्य रूप देखोन Iआतां झाले समािान I प्रवृत्तीसी
पावलो I५१I
श्री भगवान उवाच :
िें माझें दुलदभ रूप I तुवां देहखले स्वरूप I िें पािावया करजती तप I सवद देव
I५२I
वेद यज्ञ तप दान करुन I िे रूप कोणा न ददसे जाण I तूं वा पोिोहन रूपाचे
जालें ज्ञान I आहणक पािावया कोणी शक्य नव्िे I५३I

श्री सोपानदेवी

मज पावणें जाणणें देखणें I ते सािाजण भक्तीचे गुणें I ऐसें मज तत्वता जाणणें I
तो भक्त माझा अजुदना I५४I
मी उत्कषद ऐसे मनी िजी I हनवैज सवद भूतामाझाजी I मज काजणें तो कमद कजी I
तो मज पावें पांडवा I५५I
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
हवश्वरूपदशदन योगो नाम एकादशोऽध्याय: II११II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय बाजावा
अजुन
द उवाच :
तूं ईश्वज म्िणोहन कजी भजन I एकाक्षज अव्यक्त ऐसें जाणोन I तजी दोिींमाजी
श्रेष्ठ आिे कवण I
श्री भगवान उवाच :

श्री सोपानदेवी

ते सांग मजप्रहत I१I

माझ्या ठायीं मन नेमून I श्र्ापूवदक हनत्य कजी भजन I तो भक्त मज पावे जाण I
हनश्चयेंसी I२ I
जें अक्षज आहण अनुवादच्य जाण I तें सवदत्र व्यापक संपूणद I अंत:कजण गोचज अचळ
जाणोन I त्याची उपासना करजती I३I
इं दद्रयसमूि नेमून I सवायंतठायी समबुह् करुन I सवदिी तत्पज िोऊन I मज पावसी
अजुदना I४I
अव्यक्ताचे ठायी मन ठे हवती I त्यासी क्लेष बहुसाल िोती I अव्यक्तोच ठायीं
अत्यंत दु:ख पावती I देिवंत I५I सवद कमे माझ्या ठायीं I व्यापुनी मजयुक्त से
माझें ठायीं I मज ध्याती भजती पािी I उपासना करजती ते I६I
श्री सोपानदेवी

मी उ्जी तयासी I मृत्य संसाजी परजयेसी I हचत्त माझें ठायीं अर्मपसी I सुखी िोई
मज हमळोनी I७I
तुहझया हचत्ता नािीं हस्थजपण I मज पावावया नािीं समािान I तजी योग
अभ्यास कजीपा सािून I येणें मज पावसील I८I
अभ्यासिी जजी न कजवे I तजी माझे परजचये कमद कजावें I करजतां कमद मज
अपुदनी भावें I इहच्छली तवसी हस्ी पावसी I९I
कमदिी जजी न करजसी I तजी कजी योग माहझये आश्रयेसी I सवद कमदफल त्यजुहन
मानसीं I

श्री सोपानदेवी

आत्मरूपीं हस्थज िोई I१०I

पूवादभ्यासाहुनी ज्ञान श्रेष्ठ I ज्ञानाहुनी ध्यान वरजष्ठ I ध्यानाहुनी फल त्याग उत्कृ ष्ठ
I

आवघीयाहुनी शांहत अहिक I११I

सवदभूती द्वेष नािीं I ममता अिंकाज नािीं देिी I सुखदु:ख सम शांतीचे ठायी I
हस्थज असे I१२I
योगी हनजं तज सुखेंसी I आत्मा सजतोनी दृढ हनश्ययेसी I मन बुह् माझे ठायीं
अर्मपसी I तो भक्त मज हप्रय I१३I जया पासुहन लोक नव्िती दु:खी I
लोकापासाव आपण असे सुखी I िषद भय क्रोि नेघे हवशेखीं I तो भक्त मज हप्रय
I१४I

श्री सोपानदेवी

जया अपेक्षा नसें कांिी I सदा शौच असोनी दक्ष पािी I उदासीन असे व्यथा नािीं
I सवद त्यागी तो भक्त मज हप्रय I१५I
जो सवेश उदाज I तोहच शांतींचे घज I मी तयाचा घजटीकाज I हनश्चयेसी जाण
पां I१६I
जया नािीं िषद ना द्वेष I शोक न कजी कांक्षेचे सुख I शुभाशुभ त्यागी देख I तो
भक्त मज हप्रय I१७I
जया शत्रु हमत्र समान I नािीं मान अपमान I शीत उष्ण सुख दु:ख समान I जय
असक्तता नािीं I१८I

श्री सोपानदेवी

तुल्य सनदा स्तुहत मौनी I अल्पेसंतुष्ट सदा असोनी I न जािे एकें ठायीं बुह् हस्थज
करुनी I ऐसा नज तो हप्रय मज I१९I
िे उपहवती िमादतें अमृत I जें बोहललो त्याची उपासना कजीत I भहक्त युहक्त मज
तत्पज िोत I

ते भक्त मज हप्रय I२०I

इहत श्रीमदभगवदगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
भहक्तयोगो नाम द्वादशोऽध्याय: II१२II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय तेजावा
अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे देवा I या प्रकृ हतपुरुषाहचया भावा I क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हनवडावा I ज्ञान
ज्ञेय तुझेनी मुखें इहच्छतो I
श्रीभगवान उवाच :

श्री सोपानदेवी

श्रीकृ ष्ण म्िणे पाथाद परजयेसी I देि िें क्षेत्र म्िणावें यासी I िे जाणें जो नेमेंसी I तो
क्षेत्रज्ञ म्िणावा I१I
क्षेत्र आहण क्षेत्रज्ञ दोन्िी I या दोिींचा जाणता म्िणोनी I तो मज मानला
म्िणोनी I तूं जाण अजुदना I२I
तें क्षेत्र कव सें बोहलजे I आहण क्षेत्रज्ञ ऐसें कासया म्िहणजे I या दोन्िींचा हनवाड
सांगेन वोजे I तें ऐकें आतां I३I ऋहष बहुती तुज सांहगतलें I वेदहवहि बोहलले
वेगळालें I उपहनषदीं हनश्चयें के ले I िें सत्य जाण I४I
मिाभुतें आहण अिंकाज I बुह् अव्यक्त असे हस्थज I आकाज इं दद्रयांचा भाज I पंच
हवषय जाण I५I
श्री सोपानदेवी

इच्छा द्वेष सुखदुःख I देि चेतना वृहत्त देख I इतदकयातें क्षेत्र म्िणती एक I िे
षहववकाज सांहगतले I६I
अिंकाज नािीं दंभ न िजी I सिसा न कजी शांहत आजदव कजी I गुरुचे ठायीं भजन
अंतजी I पहवत्रपणें अंत:कजण हनजोहि पां I७I
जो सवदत्रेसी सुजंग I अखंड जं गे जं गला सुभग I अंतजी कांिी न िजी उद्वेग I तोहच
भज आवडे जाण I८I
इं दद्रयांचे ठायीं ववजाग्य सुख I दुसजा अिंकाज देख I जन्म मजण व्याहि जजा जोग
दुःख I याचें ठायीं दोष दशदन I९I

श्री सोपानदेवी

असा असािाजण योगें करूनी I दृढ भहक्त लागुनी I कजी हनस्पृि देश सेउनी I
प्रीहत नािीं लोकांच्या ठायीं I१०I अध्यात्म ज्ञानें हनत्य तत्पज िोणें I तत्वज्ञान
हवषयातें जाणोहन नेमणें I ते अनादद पजब्रह्म खुणें I िें सत्य असत्य नव्िती यानें
के लें तें ज्ञान I११I
जाहणजे ते तें ज्ञान सांगणे I जाहणतहलया पाहिजे मोक्ष जाणणें I ते अनाददपजब्रह्म
खुणें I ते असत्य नोव्िेती I१२I
सवदत्र िात पाय ददसती I शरजज आहण तया मुखें असती I कणद सवदत्र भासती I
ऐसा व्यापुहन सवद लोकीं असे I१३I

श्री सोपानदेवी

सवद इं दद्रय गुण भासती I परज इं दद्रयें तये ठायीं नसती I अशक्त नसोहन सवद भूतीं
I हनगुदण िोउहन गुण भोगी I१४I
असें भूती आंत बािेज I चज आहण अचज िोय I सूक्ष्म म्िणोनी जाणावयास ये I
दुजी असोनी जवळी तो I१५I भूतांचे ठायी अहवभक्त असे I परज तो हवभक्तपणें
ददसे I भूतांचे पोषण करजतसे I ग्रासी आहण उत्पत्ती काजणें I१६I
जे ज्योती मध्यें ज्योती I अज्ञान िा पजम बोलती I ज्ञानगम्य ज्ञानयज्ञ म्िणती I
सवद हृदयी व्यापुनी असे I१७I ऐसे क्षेत्रे आहण ज्ञान I ज्ञेयें सांहगतले साक्षेपें करून
I िे माझा भक्त जो जाणे I माझा प्रसाद तो पावे I१८I

श्री सोपानदेवी

असतां प्रकृ हतपुरुषाची हस्थहत I िे उभय वगद अनादद असती I हवकाज आहण गुण
प्रकृ तीपासुनी हनजपती I ऐसें जाणावें I१९I
या काजणें कतृदत्व I या हतिींचे प्रकृ हतकाजत्व I सुख दू:ख भोगतृत्व I ऐसें बोहलजे
I२०I
पुरुष प्रकृ हतमाजी असोहन I भोगी योनी प्रकृ तीचेहन गुणी I असे गुणसंगें करूहन I
नाना योनी जन्मे तो I२१I पाितां अनुमोदन देतां I ईश्वज पोषक आहण भोक्ता I
तो पजमात्मा म्िहणजे तत्वता I िे िी पजम पुरुष तो I२२I प्रकृ हत पुरुष आहण
गुण I ऐसें जयासी ज्ञान I तो सवद प्रकाजी संसाजी असोन I पुनजहप जन्मा न ये
I२३I
श्री सोपानदेवी

ध्यानें आत्मा देखती कोणी I कोणी देखती आपणा आपणीं I कोणी सांख्यं योगें
करुनी I कोणी एक पजब्रह्म ऐसें I२४I
आहण जे ज्ञानी असती I गुरुपासुनी उपासना करजती I ते मृत्यु संसाजी तजती I
श्रुहतपजायण I२५I
हजतुकें आकाजासी आलें I स्थावज जंगम बोहललें I हततुके क्षेत्र क्षेत्रज्ञापासूहन
जन्मलें I म्िणोहन तोहच तू जाण अजुदना I२६I
सकळ भूतांमाझाजी I ईश्वज जािे हनजं तजी I भूतें नासुनी आपण अहवनाश हनिादजी
I ऐसें जाणे तोहच शिाणा I२७I

श्री सोपानदेवी

पजमात्मा सवदत्र सम आिे I ऐसे जो समबुह् पािे I तो आत्मित्याजा नोिे I पजम
गहत तो पावे I२८I
अवघीं कमे आहण दक्रया I जाणावें प्रकृ ती पासुहनया I ऐसें पािे आपण अकताद
िोउहनयां

I तेहच पािणाज I२९I म्िणोनी वेगळालीं सवद भूतीं I आत्मयातें

एकत्व देखती I जें बोहललें हवस्ताजहस्थहत I तें ब्रह्म पावती हनश्चयेंसी I३०I
ऐसा तो हनगुदण आघात नािीं I पजमात्मा अव्यय पािी I संसाजी असोनी कांिी I
न कजी न सलपे I३१I
जवसे सवद घटीं सूक्ष्म िोऊनी I आकाश न सलपे जाण I तवसा आत्मा सवद भूतीं
असोन I अहलप्त पैं I३२I
श्री सोपानदेवी

जवसा सूयद एक I सकळ लोक प्रकाशक I तवसा सवद देिीं भासक I पजमात्माहच
अजुदना I३३I
ऐसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञाचे भेद I जो देखे ज्ञानचक्षु करुनी शु् I पंचभूते आहण प्रकृ हत
क्षोम जाणोहन ब् I तो पजम गहत पावे I३४I
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्याय: II१३II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय चौदावा

श्री भगवान उवाच :
मागुत्यानें सांगे पजम I ज्ञानाचें ज्ञान उत्तम I सवद ऋषी जें ब्रह्म I जाणोहन हसह्
पावले I१I

श्री सोपानदेवी

िे ज्ञान हजिीं आश्रहयलें I ते माझे समानत्व पावले I उत्पहत्त काळीं िी नािीं
उपजले I नाशकाळीं नाश नािीं I२I प्रकृ हत माझे गभी ध्यान स्थान I तेथें कजी
मी बीजाजोपण I तेथूनी सवद भूतांचे जनन I िोतसे गा भाजता I३I
सवायंत ठायी कौंहतसुता I ज्या ज्या व्यहक्त िोती याची मात I प्रकृ हत आहण मी असे
हपता I हनक्षेपकताद बीजाचा I४I
सत्व जज तम िे हतन्िीं गुण I झाले असती प्रकृ हतपासून I अजुदना शरजजासी
बांिोन I नाश शून्य सुखाचें I५I

श्री सोपानदेवी

ज्या सत्वगुण हनमदळ I या लागी हनशा प्रकाहशल I सुखसंगी बािे प्रबळ I आहण
ज्ञानसंगी गा अनाध्या I६I इच्छात्मक जबज जो गुण I िोतो तृष्णा संगापासोन I
तो बािे कमद संगे करून I पुरुषातें गा अजुदना I७I
अज्ञानी जाला तमोगुण I सवद जीवासी मोि कजी जाण I हवस्मजण आळस हनदेण
I तो बांिे गा अजुदना I८I सुखेसी योग कजी सत्त्वगुण I कमेसी भाजता जजोगुण I
ज्ञान लोपोनी तमोगुण I हवस्ताजे सी योग कजी I९I
जज तमातें पजाभऊन I सत्त्वगुण वाढे गा जाण I जज िोय सत्त्वतम मोडू न I
सत्वजजासी तम िोय I१०I

श्री सोपानदेवी

सवद इं दद्रयासी शरजजीं I प्रकाश आहण ज्ञान िोय जजी I सत्त्वगुण वाढला तजी I
ऐसे हनहश्चत जाहणजे I११I
हवषय लोभ आहण प्रवृहत्त I कमादचा आजं भ आहण शांती I इच्छा िे भाजत श्रेष्ठ
िोती I वाढहलया जजोगुण I१२I अस्फू र्मत आळस हवसज I आहण मोिो गा क्रोि
क्रूज I तमोगुण जाहलया फाज I िे इतुके िोत असे I१३I
जेिवा उदयाते पावे सत्त्व I तेिवा जो मृत्यु पावे जीव I तयासी स्वगादददक ठाव I
जािावया प्राप्त िोय I१४I जजोगुण असतां पजीजे I तजी मनुष्यामाजी जहन्मजे I
तमोगुणें देि सांहडजे I तजी िोय वृक्षादद I१५I

श्री सोपानदेवी

कमद के लें जें सांग सकळ I साहत्त्वक श्र्ा त्याचें फळ I जजोगुण दु:ख के वळ I
अज्ञान ते तमोगुण I१६I सत्त्वगुणास्तव िोय ज्ञान I लोभ िोय जजोगुणें करून I
हवस्मजण मोि आहण अज्ञान I िे िोती तमोगुणास्त्व I१७I सत्त्वीं जाहिलें जाती
स्वगादस I मनुष्यलोकी जािती जाजस I अि:पतन पावती तामस I नीच गुणीं जे
जाहिले I१८I
गुणाहुनी आहणक नािी कताद I ऐसा द्रष्टत्वें जो पाितां I आपणास हनगुदण जे
जाणतां I माझे हमळणी जो हमळे I१९I
देिींहूनी जे झालें हत्रगुण I त्यातें देिी अहत क्रमून I जन्म मृत्यू जजापासून I सुटोहन
मोक्ष तो भोगी I२०I
श्री सोपानदेवी

अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे स्वामी कृ ष्णा I कवण लक्षण या हत्रगुणा I उल्लंहघलेले जाहणजे या
जना I काय त्याचा आचाज I कवण कवण गा सािनी I हत्रगुण उल्लंहघले गुणी I
ऐसा प्रश्न अविाजोनी I श्रीकृ ष्ण बोलता झाला I२१I

श्री भगवान उवाच :
श्री सोपानदेवी

पांडवा प्रकाश आहण प्रकृ हत I मोिो आहण ज्या गुणवृहत्त I द्वेष न कजी तरजया
पावती I

न पावता इच्छा न कजी I२२I

उदाहसनाचे पजी जो जाित I गुणीं करुहन जो न चाहळजेत I गुणचेष्टाहतत ऐसें
मानीत I जािे पजी चळे ना I२३I आत्महनष्ठ सुख दु:ख सम I तुल्य मृहत्तका पोषण
िेम I िीज जो प्रीयी अप्रीयी सम I साजखी ज्यासी स्तुहत सनदा I२४I
तुल्य ज्यासी मानापमान I हमत्र ववजी ज्या समान I आजं भ मात्रहि त्यजून I तो
बोहलजे गुणातीत I२५I अव्यहभचारज भहक्तयोगेन I माझे जे करजतसे सेवन I तों

श्री सोपानदेवी

या गुणाते क्रमून I ब्रह्म सायोज्य पावे तो I२६I अहवनाहशया मोक्षाची I सदा
वतदमान िमादची I एकांत सुख ब्रह्माची I मीच असे पजम I२७ I
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
गुणत्रयाहवभागयोगो नाम चतुदश
द ोऽध्याय: II१४II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय पंिजावा
श्री भगवान उवाच :
ऊध्वयंत मूळ आिे ज्या वृक्षाचे I अि:शाखा हवस्ताज ज्याचें I सत्य छेद वेदरूप
तयाचें I पजी त्यातें जाणे तोहच ज्ञानी I१I
अि उध्वद हवस्ताजहलया शाखा I गुणखांददया हवषय पल्लव देखा I कमद मुळें अिो
गेहलया ऐका I

श्री सोपानदेवी

मनुष्यलोकीं I२I

तयाचे स्वरुप न कळे कव सें I आदद अंत अहिष्ठान ददसे I तो दृढ मूळ अश्वत्थ असे I
असंग शस्त्रें तोडावा I३I
यापजी पदमागद हवचारजजे I तो पावहलया पुन्िां जन्म न येईजे I म्िणोहन तया
पुरुषा पाहवजे I उत्कषद पुण्यें करुहनयां I४I
गेहलया मान मोिो जयाचा I हवषयसंग त्यजुहन आजं भ हनत्य अध्यात्माचा I
कामनासहित तोडी संग सुखदु:खाचा I तें पजम पदासी पावती I५I
सूयद तेज चंद्र प्रभा I अग्नीं दीप्ती नािीं शाश्वत नभा I माझे तेज िाम अनादद
शोभा I नाशजहित सवदकाळ असे I६I

श्री सोपानदेवी

सवद भूतीं माझा अंश जाण I मी असे अवघे व्यापून I साच इं दद्रयमन आदद करून
I प्रकृ तीते असे व्यापकपणीं I७I ये शजीजातें िरजती I वागहवती घेऊहन जाती I
जवसा वायो परजमळाचें वृहत्त I तयापरज असे I८I
श्रोत्र चक्षु त्वचा हजव्िा घ्राण I यासी मनची अहिष्ठान I झळक हवषयाचें सेवन I
तेणेसच िोय I९I
असणें अथवा जाणें I गुणासाहित भोग भोगणें I ज्ञाहनयासी लागे देखणें I मूखद
ते काय देखती I१०I
योगी आपुले ठायीं

I जािोनी जािाती पािी I आत्मा जयािीन नािीं

अज्ञानें न देखती I११I
श्री सोपानदेवी

I तीं

जें सूयद तेज जगीं भासे I जें चंद्र तेज अग्नीचें ठायी ददसे I तें तेज माझेहन प्रकाशे I
ते तेज जागीं भासे I तें माझें तेज जाण I१२I
पृथ्वीतें प्रवेशुनी I आत्मबळें भूतातें िजोनी I जसस्वरूप चंद्र िोउनी I औषहि
तेणें पोहषता िोय I१३I
मी ववचवानज िोऊनी I असे प्राहणयाचे देि अश्रउनी I प्राणापान समायुक्त करूनी I
मी पचवी असें चतुर्मवि I१४I मी प्रहवष्ट आिे सवायंतचे हृदयी I मजहच पासुनी
स्मृहत ज्ञानिी I वेद जाण नज तोिी I माझेंनीहच अंशे I१५I
लोकीं पुरुष मी जाण I एकाक्षज दुसजा क्षज म्िण I सवद भूतीं क्षज प्रमाम I
अहवनाश तें अक्षज I१६I
श्री सोपानदेवी

उत्तम पुरुष तो आहणक I पजमात्मा बोहलजे तो एक I व्यापक िजी त्रवलोक्य I
अव्यंग ईश्वज जो I १७ I
या काजणें मी क्षजाहुहन अहतत I अक्षजाहूनी उत्तम म्िहणजेत I मी वेद आहण
लोकांत I पुरुषोत्तम नाम ऐसें मज I१८I
जे ज्ञानी िोउनी असती I आहण पुरुषोत्तमा जाणती I सवद जाणोनी मज भजती I
सवदभावें अजुदना I१९I
िे गुह् उत्तम शास्त्र I जें सांहगतले अहत पहवत्र I िें जाणोनी िोती बुह्मंत नज I
ते कृ तकृ त्य जाण भाजता II संजय म्िणे जायासी I ऐसे देव सांगती अजुदनासी I ते
तूं परजसतु आिेसी I एक भावें जाण II
श्री सोपानदेवी

िृतजाष्ट्र म्िणे संजया I या गोष्टीं कासया सांगती वाया I जय कोणासी ते सांग
लवलाग्या I चासी मज काजण नािीं II
संजय म्िणे िा म्िाताजा I मोिें चेतलासे पुजा I पजं तु आहज व्यासकृ पेनें पवलपाजा I
पावलों मी II
िन्य गुरुकृ पेचें देणे I तया संजया काजणें I जे ब्रह्मसुख वाखाणणें I हनत्य वकृ त्व
तयाचें II
सोपान म्िणे पािी I गुरुकृ पा मज प्राप्ती झाली तेिी I बोहललो तुम्िी संतमाई I
परजस तूं आता II

श्री सोपानदेवी

अपत्य बोबडा बोली I जं जवी आपुली माउली I तेवी मी लहडवाळपणें हवनवी I
तुम्िांप्रहत II
वक्ते म्िणती जािी I िे ददनवणें न लागे किीं I तूंते कथे हचत्त देईसादजे सांगे II
इया संताहचया वचना I आनंद जाला सोपाना I पुढें ऐका सादज श्रवणा I तुम्िी
संत सोयजे श्र्ाळु I२०I
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्याय: II१५II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II
श्री सोपानदेवी

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय सोळावा
श्री भगवान उवाच :
श्रीकृ ष्ण म्िणे ज्ञायोगाची हस्थती I दान दम तप म्िहणजे ती I स्वाध्यायें अजादव
करजतो I सवदगुणें सवादसी देती अभय I१I
सिसा न कजी सत्य बोले क्रोि न कजी I शांहत त्याग असोनी दान कजी I सवदत्र
माददव दयािाजी I लज्जा असोनी चपळता िाकी I२I

श्री सोपानदेवी

सत्व क्षमायुक्त बुह् I द्रोिो स्वाहभमान नािी हचत्तीं I िे जयाची दववसंपहत्त I
अहस्थत जाणावा I३I
दंभ दपादहभमान I क्रोि आहण सनदा करठण जाण I िे अज्ञानाचे गुण I ऐसा तो
असुजीसंपत्ती पाथाद I४I
दवव संपहत्त मोक्ष िोय I असुजी संपत्ती बांिोनी जाय I तूं दववीसंपहत्त िोय I
म्िणोहन झणी शोक करुं नको I५I
ये लोकीं भूत सृष्टी दोन्िी I दववी आहण असुजी योनी I दववी सांहगतली हवस्ताजें
करुहन I असुजी आतां ऐके पाथाद I६I

श्री सोपानदेवी

प्रवृहत्त आहण हनवृहत्त I नेणती यासी असुज लोक म्िणती I शौच आहण आचाज
नािी हचत्तीं I सत्य ते जाणोहचना I७I
त्रवलोक्य असत्य प्रहतष्ठीती I ईश्वज नािी ऐसे बोलती I पजस्पजें स्वभावें िोती I
कामना करूहनयां I८I
ऐसी दृहष्ट स्वाथी गुंतोनी I अल्प बुह् आत्मज्ञाहन िोऊनी I उग्र कमें आचजोनी I
क्षया कजणें करजती जगीं I९I देिीं अहभळासाचा भरू I दंभमान मदाचा संचारू I
अहभलासे लागे करू I अशुहच वृत्ते वृत्तें I१०I
प्रळयकाळवजीं सचता कजी I प्रेम हवषय भोगावजी I इतके िी मनीं िजी I अपज मी
शाश्वत जाणोहनया I११I
श्री सोपानदेवी

सत्व आशा पाशें बांिलें I काम क्रोिें व्याहपलें I अहभलासें आचजो लागले I
अन्याय कमे I१२I
लाभ जाला आजी मज I मनोजथ पावले सिज I आजी सवद िे आिे मज I मागुतें
िन आहणक िोईल I१३I
आपुले ववजी म्यां मारजले I बहुतेकांचे प्राण घेतले I समथद मी मज भोग जाले I मी
ससिु बळकट सुखी I१४I लोकामाजी मी थोज I आज्ञा देऊनी मी िोईन सुजवज I
कोणी न जािे मज समोज I ऐसा अज्ञाने झांकोळला I१५I ऐसा मोिजळे वेष्टुनी I
अनेक हचत्ते भ्रमोनी I काम भोगतें इच्छु नी I हनजयी पहडले ते जाण I१६I

श्री सोपानदेवी

सवदिो म्यां के ले I ऐसे स्तब्ि घनें मातलें I त्यांनी जजी सवद यज्ञ के ले I तजी ते
हविीहवण दंभ करजती I१७I अंिकाज बळ दपें करुनी I काम क्रोि आश्रवुनी I मी
पजमात्मा असोनी I तोिी मज द्वेषील I१८I
ते िी मज द्वेषीलें I तेणें अिमद बोहललें I तेणें पाप ते जन्मलें I असुज योनी
I१९I
ते असुज योनी जन्मती I जन्मो जन्मी मज अंतजती I तया िोय अिोगती I
कौहतपुत्रा I२०I
आत्मयासी नासावया काजणे I द्वाजें असतीं तीन I काम क्रोि लोभ जाण I िे
हतन्िी त्यजावे I२१I
श्री सोपानदेवी

िीं अज्ञानाची द्वाजें I त्याजुहनयां सकळ कमद आचजे I तो आहणक न पावे हनिादजें
I पजागहत तयासी I२२I
शास्त्र हवत्पन्न टाकोनी I जो वते आपुले इच्छे करुनी I तया सुखशुह् नािीं
म्िणोनी I पजम गहत न पावे I२३I या काजणें शास्त्रप्रमाण कजणें I कायद करू नये
तें हवचाजणें I शास्त्र प्रमाण जें वतदणें I तेणे कमद कजावयास योग्य िोसी I२४I
या काजणें पाथाद I शास्त्रािाजें वतदतां I बाि नािी कमद आचजतां I शास्त्रािाजें
करुहनया I२५I

श्री सोपानदेवी

इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
दववासुजसंपहत्तयोगो नाम षोडशोऽध्याय: II१६II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय सतजावा
अजुन
द उवाच :
अजुदन म्िणे श्रीकृ ष्ण नाथ I शास्त्र हवि टाकु हन भहक्त योगें भजतां I त्याची हनष्ठा
कोण सांग आतां I सत्त्व जज तम या हतिींमाजी I१I
श्री भगवान उवाच :

श्री सोपानदेवी

देव म्िणती अजुदना I श्र्ा िे हत्रहवि जाण I साहत्वक जाजस तामस सांगेन I तें
ऐक तू I२I
सत्त्वरूप श्र्ा आिे सवायंतशी I परज जयाची भहक्त जवसी तवसी परजयेसी I जो पुरुष
बहुत श्र्ायुक्त देखसी I तो तद्रूप जाणावा I३I
साहत्त्वक देवातें यहजती I जाजस यक्ष जाक्षसा भजती I प्रेत भूतें पूहजती I ते
तामस जाणावे I४I
अशास्त्रहवहित घोज I जो जप कजी अहवचाज I अिंकाज भजे अपाज I काम क्रोिें
बांिलासे I५I

श्री सोपानदेवी

शजीजामध्यें पंचभूतें हपहडती I तेथे आत्मा मी मज क्लेश िोती I ऐसे जे पुरुष
असती I ते असुज जाणावे I६I
सवायंत जीवास आिाज I हत्रहवि आवडती प्रकाज I यज्ञ तप दान अपाज I याचे भेद
ऐक तूं I७I
सत्त्वें आयुष्य बळ आजोग्ये I वािती सुखप्रीहतचेनी योगे I गोल्यबजवे आिाज
हवहित आंगे I िे आवडे साहत्त्वकासी I८I
कडू आंबट तीक्ष्ण I करठण कोजडे अहत उष्ण I अन्न िे जाजसा आवडे जाण I दू:ख
शोक िोती तया I९I

श्री सोपानदेवी

अमंगळ चहविीण I हशळें आंबलें हवटलें जाण I उहच्छष्ट आहण अमेध्य भोजन I िे
तामसाचे जाण गुण पां I१०I वेद शास्त्रीं

देहखलें तें कजी I तो यज्ञ फळाची

इच्छा न िजी I हवहित म्िणोहन कजी I तो समाहिस्त साहत्त्वक I११I
दंभास्तव कजणें I मनीं फळ इहच्छणें I ते भाजता ऐसें भजणें I तो जाजस जाणावा
I१२I
वेदशास्त्र हवजहित I मंत्र दहक्षणाजहित I श्र्ा नािीं आहण कजीत I तो तामस
बोहलजे I१३I
देव गुरू ब्राह्मण I तयाचे भहक्तसि पूजन I ब्रह्मचयद असिसा जाण I िें तप
साहत्वकाचें I१४I
श्री सोपानदेवी

पजाचे अनहित न बोले I वेद पठणीं मंत्रीं आहथले I उद्वेगजहित बोले I तें तप बोले
वाहचक I१५I
मन हनश्चळ शांत I किीं न बोले असत्य I आत्मशु् असे हनग्रहित I िे तप
मानहसक I१६I
असती प्रीहत सहित I नज हत्रहवि तप कजीत I जें फळ इच्छा न िजती I ते
साहत्वक बोलती I१७I
दुसरजयातें दुखवी I आपण पूजा भावी I दंभेसहित तप दावी I ते जाजस जाणावें
I१८I

श्री सोपानदेवी

अज्ञान आपण आंगीकाजी I प्राण पीडा तप कजी I दुसरजयाते असत्काजी I ते तप
तामस I१९I
यथाशहक्त दान देणें

I अनुपकाजी भजणें I देश काल पात्र हवचाजणें

I िे

साहत्वक बोहलजे I२०I
जो पजोपकाजी भजे I फळ इच्छा न करजजे I दुसरजया तें कहळजे I ते दान जाजस
I२१I
आदेश काळे कजी I भलहतयांते भज जजी I ज्ञान नेणता सत्काजी I ते दान
तामसाचें I२२I

श्री सोपानदेवी

ॐ तत्सददहत उच्चाजणें I िे ब्रह्मयाचें बोलणें I येणें कजी वेद यज्ञ ब्राह्मणे I हनमादण
जाले पािी I२३I
या कजणें ऐसें बोलणें I यज्ञ दान तप दक्रया कजणें I िे ब्रह्मवाददयाची खुण I जाण
िेची I२४I
मोक्षाची इच्छा जो कजी I तो फळाची इच्छा न िजी I यज्ञ दान तप नाना कजी I
तो पावे पजम पदाते I२५I भहक्त आहण सद्भाव I तेथव असे सत्कमादचा प्रभाव I
तो उच्चारजतां ठाव I ॐ तत् सत् ब्रह्म जाण I२६I
म्िणोहन तप दान यज्ञ हस्थहत I तो सत् शब्द बोहलजेती I येणें संबंिे कमद करजती I
तो सत् शब्द जाणावा I२७ I
श्री सोपानदेवी

श्र्ा नसतां िोम दान I तप आहण कमद काजण I आसक्त शब्द जाण I इिलोकीं
पजलोकीं नव्िें बजवें I२८I
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्रे श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
श्र्ात्रयहवभागयोगो नाम सप्तदशोशोऽध्याय: II१७II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

श्री सोपानदेवी

ॐ

अध्याय अठजावा
अजुन
द उवाच :
श्री गणेशाय नम: | अजुदन म्िणे जी नाजायणा I मी इहच्छतों जी तत्त्वलक्षणा I
त्याग आहण संस्न्यास कवणा I िें वेगळे करुनी सांगावे मज I१I
श्री भगवान उवाच :
श्री सोपानदेवी

देव म्िणे अजुदना परजयेसी I जो कामनेसहित टाकी कमादसी I तया म्िणती
संन्यासी I योगीजन मिानुभव I२I एक दोषरूप म्िणोनी कमद त्यहजती I एक
म्िणती तप दान यज्ञ िे कमादची गहत I ऐसे पां सांगती I परज कमद त्यजूं नये I३I
तो त्याग हनचचयेंसी ऐक I अजुदना जाण िें थोज कौतुक I तो त्यागी हत्रहवि लोक I
आचजताती देखा I४I
यज्ञ दान तप कमद न टाकावें I कमे हनजं तज अवश्य कजावे I यज्ञ दान तप भावें I
तो ज्ञाहनयासी पहवत्र कजीं I५I म्िणोहन फळसंग त्यजुनी I हनत्य कमद आचजोहन I
िे हनहचचत तूं जाण मनीं I िे उत्तम मज मानलें I६I
श्री सोपानदेवी

हनत्य कमें

कजावी I आहण कमें

करजतां जो दुऱ्िावी I अज्ञानासत्व त्यजी

स्वभावी I तो तामस बोहलजे I७I दु:खरूप आिे कमदसंग I शजीज क्लेशभयें
करजती त्याग I त्यासी म्िणती जाजयोग I येणें त्याचें फळ नािी I८I कमद अवश्य
म्िणोनी हनत्य कजी I संग फळाची अपेक्षा न िजी I ऐसा जो त्याग कजी I तो
साहत्त्वक बोहलजे I९I असत्कमादचा द्वेष न कजी I सत्कमी आसहक्त न िजी I ज्या
त्यागीयासी सत्त्वगुणी हनष्ठावजी I तो प्रज्ञावंत हन:संदि
े िोय I१०I
पुरुषासी अवघी कमे अवश्यक I समस्त कमे त्यागी तो िी अयोग्य I जो न िजी
असक्तीचा पांग I तो त्यागी बोहलजे I११I

श्री सोपानदेवी

अहनष्ट इष्ट आहण हमहश्रत I ते हत्रहवि कमादचे फळ त्वरजत I त्याग न करजतां िे
पावेल सत्य I संन्यासी न पवे हनहश्चत जाण I१२I
याच काजणें ऐक मजपासूनी I अजुदना सावि िोऊनी मनीं I सांख्य महत बोलती
म्िणोनी I िे सवद कमादचे हस् काजण I१३I
अहिष्ठान तें शजीज I कताद तो आत्मा परजकज I कजणें चेष्टा इं दद्रय व्यापाज I पांचवे
अदृष्ट जाण I१४I
शजीज वाचा मनाच्या युक्ती Iप्राहण जे पा आचजती I बजवें अथवा वाईट करजती I
िी पांच काजणें कमादचीं I१५I ऐसा असतां के वळपणें I कताद म्िणोनी देखे
दुबुदह्करून I तो दुजात्मा मूखद जाण I नेणे कांिीच म्िणोहनया I१६I ज्या
श्री सोपानदेवी

अिंभाव नािीं I मी कताद िे बुह् न सलपे किीं I तो लोकांते माजील जऱ्िी I तो
माजणाज नव्िे कदा I१७I ज्ञान ज्ञेय आहण ज्ञाता I कमद काजण आहण कताद I ध्येय
ध्यान आहण ध्याता I िा संग्रि कमादचा I१८I
ज्ञान कमद आहण कताद I िे वेगळाले भेद गुणाचे देखा I तेथें हत्रगुणाची असे संख्या
I तेथें बोहलजे तें ऐक I१९I
सवद भूतांचे ठायी I अव्यय भाव देखे पािी I वेगळाले पदाथद एके ठायीं I िें ज्ञान
साहत्वक I२०I
वेगळालें भावें देखें I ऐसी नाना भावाची वृहत्त ददसे I सवद भूतांचे ठायी दृहष्ट असे
I तें ज्ञान जाजस जाण I२१I
श्री सोपानदेवी

जे कायद तें थोडे कजी I अहभमान बहुत कमादचा िजी I अत्यंत जािटीची भजोवजी I
िें ज्ञान तामसाचें I२२I
फळ जहित हनत्य कमद कजी I जाग द्वेष न िजी I फळ उद्देशें कमद न कजी I तें कमद
साहत्वक बोहलजे I२३I
काम्य कमद कजणें I अिंकाज दंभ िजणें I बहु सायास आदज दाखहवणें

I कमद

जाजस बोहलजे I२४I
दुसरजयासी दु:ख कजणें I क्षयो सिसा िजणें I आहण आपणिी दु:खी िोणें I अज्ञाने
करुहन कमद कजी I२५I

श्री सोपानदेवी

फळ न कल्पी म्यां के लें म्िणोन I हसह् िोय कीं नव्िे न म्िणे I आत्मा नेहमला
िवयदपणे I तो कताद साहत्त्वक I२६I अपेक्षुनी कमदफळ इच्छी I लुब्ि सिसात्मक
अशुहच I संतोष सुख पावे सवेंहच I कताद जाजस बोहलजे I२७I
अयुक्त देिाहभमानी I नीच लरटकें अज्ञानी I जागीट आहण द्वेषी जाणोनी I कताद
तामस बोहलजे I२८I
बु्ी िृतीचे गुण I हत्रहवि भेद सांगेन I ते वेगळे करून I ऐक िनंजया I२९I
प्रवृहत्त आहण कायद I अकायद भय अभय I जाणें ब् मोक्षाचें िवयद I पाथाद ते बुह्
साहत्त्वक I३०I

श्री सोपानदेवी

जो िमाद िमद नेणें I कायाद कायद न जाणें

I ऐसे यथाहविी जो नेणें I ते बुह्

जाजस जाण I३१I
अिमद तो िमद जाणे I सवद अथादसी हवपरजत म्िणे I सदाचाजें असो नेणें I अजुदना ते
बुह् तामस I३२I
िवयद करुहनया मन I आहण इं दद्रयें जाण I हनश्चळ योगपण | िे िवयद साहत्वकाचें
I३३I
िमद अथद आहण काम जाण I अजुदना जाखें िवयद करून I फळाची आशा जो कजी
प्रसंगे करून I तें िवयद जयाचें I३४I हनद्र शोक भये अहत I हवषाद आहण मदप्रीहत I
पोटींची दुबुदह् नव्िे पजती I ते िवयद तामसाचें I३५I
श्री सोपानदेवी

आता हत्रहवि सुख I ते भाजता तू ऐक I योगाभ्यासें पावे तो दु:ख I जाउनी उत्तम
गहततें पावती I३६I
पहिला आजं भ हवषाचे पजी I परजणामीं अमृत िोय अविाजी I हनमदळ आत्मबु्ीने
कजी I तें सुख साहत्त्वक जाण I३७I
हवषयेंदद्रय संगे I जे भागभोगी हत्रहवि योगें I परजणामी िोय हवषवेगें I ते सुख
जाजसाचें I३८I
आजं भ दावी ब्मोक्षाचे परज I परजणामीं तोहच पदाथद हवचाजी I हनद्र आळस
अज्ञान िजी I तें सुख तामस I३९I तो पृथ्वीवजी पांिी I स्वगीं अथवा देवाचे ठायीं
I प्राहण हत्रगुणाहवजहित नािीं I सत्य जाण पाथाद I४०I
श्री सोपानदेवी

ब्राह्मण क्षहत्रय ववश्य जाण I चौथा वणद शुद्र असोन I याचीं कमे वेगळी जाण I
परज उपजती हत्रगुणीं I४१I
शम दम तप आचाज I शुहच शांहत अजुदनपज I ज्ञान हवज्ञान आहस्तकीं हस्थज I िें
कमद ब्राह्मणाचें I४२I
शौयद तेज िृहत दक्षपणें I संग्रामी पाठी नािीं देणें I दान आहण समथदपण I िें कमद
क्षहत्रयांचे I४३I
कृ हष गोजक्ष वाहणज्य I िे ववश्यकमद स्वभावजम् I शुद्रासी सेवा कमद सिज I
उदजपूर्मत काजणे I४४I

श्री सोपानदेवी

आपुले कमी वतदत I ते नज हसह्ते पावत I आपुल्या कमी हसह् िोत I ऐसें तें
ऐक पां I४५I
स्वकमद जगत्राहच प्रवृहत्त I तेणें सवद बांिले असती I म्िणोहन स्वकमद आजं हभता
पावती I हसह् देखा I४६I स्विमद आपुला िीण परज तो कल्याण I पजिमाद परजस
उत्तम जाण I आपुलें स्विमद कमद आचजण I येणें पावन िें हनहचचत I४७I
म्िणोहन सिज कमद गा अजुदना I दोषरूप म्िणोहन न द्यावें टाकू न I परज सवद कमें
नािीं दोषेहवण I अग्नी तेथे िुम्र असे I४८I
सवदत्र बु्ी आसक्त कजोनी I हनस्पृि वते आत्मा सजकोनी I तयासी कमेहच पजम
हसह् िोउनी I संन्यासरूप फळ पावे I४९I
श्री सोपानदेवी

जवसें ब्रह्म तें हत्रशुह् पावती I ते अजुदना सांगेन तुजप्रहत I तया ज्ञानाची प्रतीहत I
साक्षेपें करजतां िोय I५०I
बु्ी ज्ञान हवषयाहच युक्ती I अभ्यासें आत्मा नेहमती I शब्दादद हवषय त्यातें
त्यहजती I जागद्वेषासहित I५१I हनस्पृि स्थळ सेउनी I लघु आिाज करुहन I काया
वाचा नेमुहन I हनत्य असावें योगध्यानीं | ववजाग्य न सोहडजे I५२I
अिंकाज बळ दपद क्रोिातें I परजग्रि सांडुहन िोईजे हनमदळ शांत I जे ब्रह्म व्िावया
इहच्छत I ते करजती या सािनासी I५३I
अप्रसन्न जाहलया ब्रह्म िोती I शोक आहण आशा टादकती I जे सवद भूतीं सम
असती I ते भक्त प्रेमा पावती हनहश्चत् I५४I
श्री सोपानदेवी

भक्त मज जे पावती I जे ऐसी आिे माझी हस्थती I जे आत्म तत्त्व जाणती I ते
प्रवेशती तयामध्यें I५५I
सवद कमद आचजोनी ऐसें I माझ्या आश्रयीं मन वसे I ताया माझा प्रसाद असे I तो
पजम पद शाश्वत पावे अव्यय I५६I
कमें हनपजतील जी जाण I मनो भावे कजी मदपदण I बुह् योगाहश्रत िोऊन I
मत्पदीं ठे वी हचत्त सदा I५७I माझ्याठायीं हचत्त ठे हवसी I तजी माझे प्रसादें सवद
दु:ख तजसी I अिंकाज िरूहन करजसी I तजी सवद दु:खे िोती तुज I५८I
मनी अिंकाज िरूनी I यु् न कजी ऐसें म्िणसी झणी I तया उद्वेगाहच िोईल
िानी I प्रवृहत्त यु् कजवील तुज I५९I
श्री सोपानदेवी

अजुदना तू स्वभावें कमें बांिलासी I अज्ञानें करूहन यु् न कजी म्िणसी I तजी
यु् कमद अवश्य कजी यासी I संदि
े नािी I६०I
सवद भूतीं ईश्वज I व्यापुनी असे हनजं तज I खेळहवतसे व्यविाज I माया तंत्राचेहन
सूत्रें I६१I
अजुदना सवद भावें करूनी I शजण ये मजलागुनी I माझा प्रसाद घेउनी I शांती
आहण स्थान पावसी शाश्वत I६२I िें ज्ञान अंतजयामीचें गुह्ांतज I अजुदना तुज
सांहगतले साचाज I तयाचा कजी हवचाज I नाइकसी तजी इच्छा तुझी I६३I
सवद गुह् उत्तम जाण I ऐक मी तुज सांगेन I तू माझा सखा म्िणोन I तुझे हित
सांगतसें I६४I
श्री सोपानदेवी

मन ठे वी माझी भहक्त कजी I मज यजी नमस्काजी I मज पावसी हनिादजी I िे
प्रहतज्ञा माझी I६५I
सवद िमद त्यजुहन I मज एका शजण येउनी I मी सवद तुज पापापासुनी I मुहक्त
देईन शोक न कजी I६६I
ज्ञान तप अनुष्ठान न कजी I आहण माझी भहक्त नािीं अंतजीं I सेवा न कजी आहण
द्वेष शजीजीं I तयासी िें ज्ञान सांगो नको I६७I
िें पजम गुह् पावन I जो माझ्या भक्ता उपदेशी जाण I माझी भहक्त पजम ऐकोन I
तो मज पावे संदि
े नािी I६८I िे मनुष्यामाजी सांहगतलें जो कजी I तोहच माझे

श्री सोपानदेवी

ठायीं प्रीती िजी I त्याहुहन मज आहणक नावडे पृथ्वीवजी I सत्य जाण अजुदना
I६९I
िा िमद काजण संवाद I जो हनत्य कजी सांडूहन भेद I तो ज्ञानयज्ञ त्यजुनी पावे
पजमपद I िे माझी बुह् हनहश्चत जाण I७०I
भहक्तयुक्त जो िोउहन I आदजे करूनी ऐकें श्रवणीं I तो उत्तम लोकांते पावोनी I
मुक्त िोय सत्य जाण I७१I
अजुदना म्यां तुज सांहगतले I तें तुवां एकाग्र ऐदकलें I तुझें अज्ञान मोि आिे कीं
नाहशलें I तें सांग िनंजया I७२I

श्री सोपानदेवी

अजुन
द उवाच :
गेला मोि म्िणे पाथद I तुमचे हन प्रसादे जालो सावहचत्त I संदि
े दफटला हनभ्रांत
I कजीन वचन स्वामी तुझें I७३I
संजय उवाच :
वासुदव
े आहण पाथादचा संवाद I कणी म्यां ऐदकला हवनोद I तेणें जोमांच उभें
जािोनीं जाला स्वानंद I तो जाया काय सांगो I७४I

श्री सोपानदेवी

वेद व्यासांचेहन प्रसादें I पजमगुह् मी अनुवादें I

योगेश्वजें श्रीकृ ष्णें आनंदे I

सखयाप्रहत सांहगतलें I७५I
जाया तें मज पुन:पुन्िां आठवत I जो संवाद मिा अद्भुत I के शवाजुदना पुण्य
पहवत्र I तेणें मज संतोष िोय क्षणक्षणा I७६I
जंव जंव आठवे िजींचे रूप I तंव तंव हवस्मय िोय अद् भुत I तेणें मज सुख िोय
असंख्यात I पुन: पुन: काय सांगो I७७I
िृतजाष्ट्र म्िणे तुज एक पुसेन I तें सांग संजया मजलागून I जय कोणा िोईल
जाण I तें ऐके न तुझेहन मुखें II

श्री सोपानदेवी

जेथें श्रीकृ ष्ण योगेश्वरू Iदुसजा असे पाथद िनुिदरू I तेथे श्री आहण हवजयाचा
पहडभारू I िे दोन्िी अचळ असती II अगाि पजमात्मयाहच कजणीं I सकळ
शास्त्रें मंथन करूनी I गीता नवनीत काढु नी I िनंजयासी ददिलें II
तेणें दकरजरटसी बोि जाला I पजब्रह्मी हमळणीं हमळाला I आहण सकळिी लोकां
मागद सांपडला I भवसागज तजावया II
अजुदना जालें समािान I भगवंत कृ पेंकरून I गेलें अज्ञान अंिपण I ददव्य प्रकाश
जाला II
यालागीं मिानुभाव मिाऋहष I तत्पज गीता अभ्यासी I तेणें ते पावेल नेमेसी I
अहवनाशपद II
श्री सोपानदेवी

ऐसा कृ पाळू देवादददेवो I जड जीव ताजावया के ला उपावो I कळल्या गीतेचा गभद
भावो I पुनजावृहत्त नािीं II शु्ाशु् तजी कोणी I कजावी गीतेची घोकणी I तेणें
संतोषें चक्रपाणी I कमद बंिनें तोडील I७८I
इहत श्री मदभगवतगीतासूपहनषत्सु ब्रह्महवध्यायां योगशास्त्र श्रीकृ ष्णाजुदनसंवादे
मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टदशोऽध्याय: II१८II
श्रीकृ ष्णापदणमस्तु II

ई साहित्य प्रहतष्ठान
श्री सोपानदेवी
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श्री सोपानदेवी
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