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• विनामलू्य वििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचनू झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिडड करू िकिा.  

• ि ेई पसु्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी वकंिा िाचनाव्यविररक्त कोणिािी िापर 

करण्यापिुी ई-सावित्य प्रविष्ठानची लेखी परिानगी घेणे आिश्यक आि.े 

 

 

आपला उद्धार आपलेुधि हाती (खंड १- भाग १)  
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अल्प पररचय ि प्रेरणा  

मी मधकुर वि.सोनिणे.  

रेल्िेि ३६ िर्षे नोकरी करून १९९७ मध्ये नोव्िेंबरमध्ये कोंकण रेल्िेिनू डेप्यटुी चीफ इवंजवनअर म्िणनू 

सेिावनितृ्त. 

लिानपणी ियाच े आठव्या िर्षी ज्ञानेश्वरी जीिनाि आली.त्याच े श्रेय पणूडि: माझे पणजोबा कै 

आत्माराम नारायण सोनिणे-मुंबईकर यांना ि िडील यांना जािे, पणजोबा यांनी १९०५ मध्ये िीन रुपयांना 

घेिलेली ज्ञानेश्वरी माझे िडील पिाटे िाचीि,  

पढेु करपात्री स्िामी, बाळकोबा भािे आवदनंी गीिा ि ज्ञानेश्वरी यांच्याि खोल जाण्याचा उपदिे केला.  
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माझी पणूड ज्ञानेश्वरी १९७३ मध्ये िाचनू झाली. १९९१ मध्ये पविले प्रिचन भसुािळ येथे वदले. नंिर आजिर ६०० च्या िर प्रिचने ि 

जिळ जिळ िेिढेच विविध ितृ्तपत्रािनू लेखन झाले. ज्ञानशे्वरीचा अभ्यास करीि असिांना १६ व्या अध्यायाि श्रिुींचा अभ्यास िोणे ि े

भगिंिाच्या गोचर िोण्यासाठी आिश्यक सांवगिल्याची ओिी िाचल्यािर, उपवनर्षदांच्या अभ्यासाकडे ओढले गेलो. जीिनाि याच दोन 

ग्रंथांनी मला िेळोिेळी आधार मनोधयड वदले.  

कोकण रेल्िेि चेअरमन श्री ई श्रीधरन, [जयांना मेट्रोमॅन म्िणिाि] यांच ेगीिेिील अभ्यासाने अवधक बळ वमळाले. िे म्िणि, या ग्रंथािील 

जीिन व्यिस्थापन ित्िज्ञान िा बिमुोल ठेिा आि.े  

उपवनर्षदांच ेित्िज्ञान ि ेज्ञान-मागाडिर आधाररि आि.े ि ेित्िज्ञान जीिनाला कल्याणाचा मागड दाखवििे.  

विविध उपवनर्षदाचंिेर भाष्ये िाचनू त्यांचा आिय काव्याि उिरविण्याचा कायडक्रम सरुु केला आि.े  
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‘ई साचहत्य प्रचतष्ठान’ या प्रख्याि संस्थेने यांि रुवच दाखविल्याने जमले िेिढ्या उपवनर्षदांच्या काव्यमय आियाच ेकायड सरुु केले 

आि.े  

गीिा ि ज्ञानेश्वरी यांच्यािील आिय आवण उपवनर्षदांचा अभ्यास करून त्यांच ेकाव्यमय आियात्मक भाष्य याला याच प्रकारे प्रकाविि 

करण्याचे योवजले आि.े 

िा अभ्यास चाल ूअसिा, प्रकर्षाडने जाणिले वक, ि ेित्िज्ञान सद्य काळाि नैराश्य घालविण्यासाठी आिश्यक आि.े  

जीिनाि ेह ेमहान तत्िज्ञान त्याि ेआशयानरुूप धिभागिार धलधहण ेिाल ूआह.े धिषयांच्या व्याप्ती नसुार धिभाग पडतील. आपणा 

सिाांना या उपवनर्षदाने जीिनाि ज्ञानाचा लाभ िोिो ि जीिन उजिल िोिो. िीच भगिंिाला प्राथडना. 

या लेखनात डॉ. आर डी, पाटील िथा पद्माकर पाटील [वनितृ्त प्रोफेसर अवभयांवत्रकी मिाविद्यालय िेगांि] यांनी मोलाच ेसिकायड केले 

ि आजिी करीि आििे. त्याचा कृिज्ञ उल्लेख फक्त करीि आि.े  
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हा पधहला खंड पधहल्या धिभागात या ज्ञानेश्वरी जयंतीला प्रकाधशत करण्यािे होणे ह ेमाऊलीिी कृपा. यािा जीिनात लाभ होऊन 

अध्याधत्मक स्तर उंि होऊन उद्धार होिो ही सधदच्छा. 

या ज्ञानाने आपणा सिाडस जीिन सलुभ आवण सखुकर जािो. िीच माऊली चरणी प्राथडना. 

अण्णा  

{मधकुर वि. सोनिणे} 

२०, कल्पिरू, विजयनगर कॉलनी  

निा आडगाि नाका. पंचिटी-नाविक. 9422756333 

मेल- msonavane@hotmail.com  ि annasonavane@gmail.com  

mailto:msonavane@hotmail.com
mailto:annasonavane@gmail.com
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सदंर्भ साचहत्य  

गीिा रस रत्नाकर –स्िामी अखंडानंद यांच ेगीिा भाष्य  

श्री परमाथाडनंद याचं ेइगं्रजी भाष्य  

भवक्तिेदांि [मराठी] 

श्रीकृष्ण दिेमखु यांच ेलेखन  

स्िामी स्िरुपानंद यांच ेसावित्य. 

स्िामी रामसखुदास यांच ेसाधक संजीिनी सधुा  

गीिेिरील अनेकांच ेलेखन   

गोंदिलेकर मिाराज यांच ेसावित्य  
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अपडणपवत्रका 

िा पविला खंड माझे पणजोबा कै. आत्माराम नारायण सोनिणे –मुंबईकर [येिला] यांना सादर समपडण 

[जीिनकाल –१८५८- १९२८] 

स्िगडिासी श्री आत्माराम ि ेमाझे पणजोबा. यांनी माझ्या िवडलांचा त्यांच ेिडील लिानपणीच 

गेल्यािर सांभाळ केला. ि त्यांनािी या ग्रंथाच्या िाचनाची गोडी लािली िा ग्रंथ मी जपनू 

ठेिला आि.े त्यांची ज्ञानेश्वरीिर वनिांि श्रद्धा िोिी. वनत्य िाचनाि ज्ञानेश्वरी असािी म्िणनू 

१९०५ मधील िा ग्रंथ त्यांनी एकेक पै जमिनू रुपये िीनला खरेदी केला. [त्यािेळी सोन्याचा 

भाि रुपये १८ प्रवि  िोळा िोिा ] 

त्यांच ेविक्षण अवि अल्प झाले. येिला येथनू मुंबईला िे घोड्यािर अत्यंि वबकट मागाडने िे 

एकटे जाि. िेथनू रेिीम खरेदी करून येिला येथे विक्रय करीि. िरुणपणी त्यांनी दौंड- मनमाड 

रेल्िे वनवमडिीि रेल्िेला सिकायड केल्याने त्यांना रेिमी पगडी सरकारने दऊेन सन्मान केला 

िोिा. बिुदा त्यांचा िारसा मला लाभला असािा. त्यांचे ज्ञानेश्वरी िाचन सिडत्र प्रख्याि िोिे.  

त्यांच ेचरणी ि ेलेखन –प्रथम खंड कृिज्ञ पणे सादर करीि आि.े  

अण्णा  २७/०९/२०२१ (श्री ज्ञानेश्वरी जयंती.) 
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आपलुा उद्धार आपलेु्र िािी  

अजुडनास सांगे लक्षमुीचा पिी || 

--उद्धरेदात्मनात्मानं-- 

मनोगि  

 

आज काल अगदी विि ुअिस्थेपासनू िर जेष्ठ व्यक्ती पयांि जीिनाि नैराश्याच ेप्रमाण िाढलेले वदसिे. अगदी प्रख्याि व्यक्ती सदु्धा, 

िथाकवथि संि, अनेक धवनक, सेलेब्रेटी, आवद जीिन नकोसे िोऊन त्याचा अिं करण्याचा मागड वनिडिांना वदसिाि. लिान मलेु  ििाि 

िोऊन घर सोडून अज्ञािाि जाणे पसंि करणे, िा सिज ि सोपा िाटणारा नरैाश्याचा मागड पत्करिांना वदसनू येि आि.े मोबाईल असणे, 

त्यािरील कांिी गेम खेळणे, कांिी टीव्िीिरल्या वसरीयल जीिनाि काळोखी पसरविि आििे.  
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याचा पररणाम बिुमोल जीिन स्िःि:च ेिािाने कुस्करून टाकण्याि झाल्याच ेवदसनू येि आि.े जीिन असे संपविण्याने त्या व्यक्तींच्या 

संपकाात आलेल्या ज्याही व्यक्ती असिाि, त्यांच े जीिन अधंारून जािे. आवण प्रश्न अवधक वबकट बनि जािाि. ि े अध्यात्माच्या –

संस्कृिीच्या विरोधाि आि.े आवण कधी नािी िे आिा ‘अध्याम चिेसा’ चा अगंीकार करण्याची वनकड भास ूलागली आि.े  

जीिनाि अध्यात्म अगदी बालपणापासनू अभ्यासणे ि अवंगकारणे ि ेमानिी जीिनाि आिश्यक झाले आि.े जीिन ि ेभगिंिाने केलेली 

कृपा आि.े त्याच्या सयुोग्य साकारण्याने मांगल्य अपेवक्षि आि.े सदुिैाने गीिा आवण ज्ञानेश्वरी याद्वारा आपल्या मिान ग्रथंाि ि ेित्िज्ञान 

जीिनाि कसे उिरािे याची उपलब्धी आपल्याकडे आि.े 

भारिीय  संस्कृिीि चपखल िब्दांि असणारे बिुमोल अमिृ कलि आििे. त्याकडे अगदी मनापासनू लक्ष जािे आवण त्याचा अगंीकार 

करून इिलोकी सखु आवण समाधान यांची कांस धरण्याची िेळ आलेली आि.े  अिा ग्रंथ गरंुूच्या योगे जीिन मंगल व्िािे यासाठी यािील 

वनिडक ित्िज्ञान समाजाि पसरािे ि त्याचा जीिनाि अगंीकार िोऊन स्िगड येथेच अनभुिािा या उद्दिेाने गीिा ि ज्ञानेश्वरी यािील १८ िी 

अध्याय समजनू घ्यािे, अिा उद्दिेाने ि ेलेखन धिधिि खंडात ि उपधिभागात वलविणे सरुु केले आि.े 
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पविला खंड – पविला विभाग - या ज्ञानेश्वरी जयंिीला प्रकािन व्िािे िा एक सयुोग आि.े याचा दसुरा विभाग अध्याय चार िे सिा 

असेल.  

श्री ज्ञानेश्वरांनी काविडक िद्य १३ ला संजीिन समाधी घेिली, त्यानंिर एकनाथ यांच्या जीिन काळि १६ व्या ििकाि अलौवकक घटना 

घडून ज्ञानेश्वरी या अदु्भि ग्रंथाच ेसंिोधन करून त्याचे लेखन केले गेले.  

एकदा श्री ज्ञानेश्वर मिाराज नाथांच्या स्िप्नाि आले. त्यांनी सांवगिले, ’माझ्या गळ्यास अजानिकृ्षाच्या मळुीने िेढले आि ेिूं आळंदीस 

ये आवण मळु्या काढ’. झोपेिनु जागे झाल्यािर नाथांनी आपल्या भक्तगणंसमिेि आळंदीस प्रस्थान केले. िेथे पोचल्यानंिर सिडत्र काटेरी 

झडुपे िाढलेली त्यांना वदसली.  
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नाथ एके वठकाणी बसले, श्री ज्ञानेश्वराचं ेध्यान केल्यानंिर नंदीच्या खालनु आि येण्याच ेद्वार आि,े असा 

दृष्ांि त्यांना झाला. संि नामदिेांनी वलविलेल्या ‘समाधीच ेअभंग सदु्धा फार उपयोगी पडले. सिड मंडळींनी 

वमळुन झडुपे िोडली.  

नाथ नंदीखालील द्वारािनू आि प्रिेि करिे झाले. समोर प्रत्यक्ष िेज:पुंज मदनाचा पिुळा श्री ज्ञानेश्वर 

मिाराज यांच ेदिडन झाले. 

त्या दोघांचा वदव्य संिाद िीन वदिस चालला. नाथ बािरे आले. त्यांनी समाधीच ेदार बंद केले. श्री 

ज्ञानेश्वर मिाराजाचं्या समाधीिर चौथरा बांधला आवण समाधीचा जीणोद्धार केला.  

समिेि आलेल्या कािी भाविकांना येथेच कायमस्िरुपी िास्िव्यास रािण्यास सांवगिले. काविडक िद्य त्रयोदिीस आळंदीची यात्रा सरुु 

केली. ज्ञानेिांच्या आजे्ञप्रमाणे ज्ञानेश्वरीची िकेडो विविध िस्िवलवखिे जमा करुन संिोधन केले.  

त्याि अनेक अप-पाठ घसुविले गेले िोिे, लोकांनी आपल्या मनाच्या ओव्या अनेक वठकाणी घािल्या िोत्या. त्या सिड िगळून नाथांनी 

श्री ज्ञानशे्वरीची िदु्ध प्रि ियार केली. िा पािन वदिस िोिा कवपला र्षष्ठीचा- भाद्रपद िद्य र्षष्ठीचा.  
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िाच ज्ञानशे्वरी जयंिी म्िणनू रूढ झाला.त्याच्या अनेक िस्िवलवखि प्रिी ियार करिनू सिडत्र पसरविल्या. याच कारणाने नाथ िचे सिड 

मराठी सारस्ििांच ेआद्य संपादक ठरिाि. आज आपण जी ज्ञानेश्वरी िाचिो िी नाथांनी िदु्ध केली आि.े 

ज्ञानेश्वरी संपल्यािर नाथांच्या त्या संबंधाि ओव्या आििे, सदुिैाने नाथांनी बोरुने  स्िि: वलविलेल्या ज्ञानेश्वरीला प्रत्यक्ष पािण्याचे ि 

चाळण्याच ेभाग्य मला त्याचं्या िाड्याि लाभले. 

आळंदीची काविडकी यात्रा सरुु करणे आवण ज्ञानेश्वरीच ेिवुद्धकरण ि ेनाथांच ेअवििय मित्िाच ेऐवििावसक कायड िोय.  

अिाप्रकारे ज्ञानेश्वरांच्या आळंदी (द.े) येवथल संजीिन समाधीचा आवण ज्ञानेश्वरीचा जीणोद्धार, झाला. आपले सदुिै वक, काळाच्या 

ओघाि िी अमिृगंगा लपु्त झालेली नािी. आपण मराठी जाणणारी त्या ज्ञानाच ेआकंठ पान करू िकिो. आवण आपला उद्धार आपणच करू 

िकिो. 

िा केिळ श्रिण करून वकंिा िाचनू ‘टाकण्याचा’ ग्रंथ नव्ि,े िो जीिनाि उिरविण्यासाठी कोणिेिी उपचार िा विधी नािीि. 

आिश्यकिा आि ेिी, प्रबळ इच्छेची आवण आपली याच जन्मी उद्धार करण्याची दृढ कामना.  
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आपण ि ेिाचन आवण वनवदध्यासन या द्वारा जीिनाि आणाल, िर आपले जीिनाि प्रकाि अनभुिू िोईल. सदुिैाने ‘ई सावित्य 

प्रविष्ठान’ या विख्याि संस्थेने विनामलु्य ि ेपणु्यकमड आपल्या पयांि पोचविल्याच ेसत्कमड िािी घेिले आि.े  

आपल्याला वचरंजीि करविणारे सावित्य आपल्यास कल्याणाचा मागड दाखिो. 

 

िरर ॐ || 

 

अण्णा  

{मधकुर वि. सोनिणे} 

२७/०९/२०२१. नाविक-पंचिटी  

९४२२७५६३३३ / msonavane@hotmail.com   annasonavane02@gmail.com  
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आपला उद्धार आपुलेचि हाती  

 अरु्भनाशी सांगे लक्षुमीिा पती || 

--उद्धरेदात्मनात्मानं— 

१. {आपली प्रगती आपणि साधािी} 

प्रास्ताचिक  
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मानिी र्ीिनािा उदे्दश  

मानिी जीिन किासाठी आि,े आवण आम्िी या जीिनाि नेमके काय केले, म्िणजे आम्िाला कृिाथड झाल्यासारखे िोईल? याचा 

आमच्या ऋवर्ष-मनुी ि ित्िज्ञ यांनी खोलिर विचार केला. भौविक संपन्निेच्या विनािी ि अिंी दःुखी करणाऱ्या माया बाजाराि रमनू जीिन 

व्यथड घालि ूनये.  

भौविक प्रगिी भरपरू िोऊन आम्िी दिे सखु िचे उवद्दष् समजनू जीिनाकडे दिेबदु्धीने पािि जीिन सखुाच ेिोईल अिा भ्रमाि राविलो. 

आम्िी खऱ्या  जीिन मलु्यांकडे दलुडक्ष केले. पररणामी, आपलं सिाांच ंजीिन िाणिणािानं असह्य झालं आि,े कारण आपण मनाचा दरुुपयोग 

करून जीिनाच ं अध:पिन, ददुडिा केलेली आि.े त्यामळेु माणसाचा ित्र ू बािरे नािी िर त्याच े मन, अवििेकी, भ्रष् बदु्धीच त्याच्या 

अध:पिनाला कारण आि.े 
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यांिनू स्िि:च ेउत्क्रमण करायच ेअसेल, मानवसक जंजाळािनू मकु्त िोऊन आनंदी, सखुी जीिन जगायच ेअसेल िर उपायिी िमुच्या 

आिंच आि.े वििेकबदु्धीच िमु्िाला िेदनामकु्त करणारा वमत्र आि.े म्िणनू समथड पनु्िा-पनु्िा विनििाि, विचारी मना िवूच िोधोवन पाि।े 

आयषु्याची संध्याकाळ झपाट्याने िोिे. केव्िािी मतृ्यरूूपी ित्र ूयेईल. 

संि सांगिाि; 

घटका गेली पळे गेली िास िाजे घणाणा । आयषु्याचा नाि िोिो राम का रे म्िणाना।। 

जीिन दलुडभ आि.े त्याच ेमित्त्ि समजािनू घेऊन द:ुखाच्या पलीकडे जाण्यासाठी जाणीिपिूडक विचार केला पाविजे. िाच माणसाचा 

परुुर्षाथड आि.े ‘वििेक’च माणसाचा खरा वमत्र आि.े 

आिा आि,े त्यापेक्षा अत्यचु्य अिा दिैी अिस्थेि आपणच जाऊ िकिो आवण त्यासाठीच भगिंिांनी िा मायािी खेळ मांडून त्या 

विनािी मायाजालाकरिीच अविनािी परम सत्य कसे वमळि ूिकिो, ि ेदाखविण्यासाठी वकंबिुना त्यासाठीच िा मानिी जन्म आपल्या 

प्रगिीसाठी आि,े िा अवि दलुडभ आि.े पण िचे एक द्वार मकु्तीच ेआि.े 
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याचा अदु्भि िोध आमचु्या ित्िज्ञान्यांना लागला, आवण मानिी जीिन खऱ्या अथाडने संपन्न आवण कृिाथड करणारा आदिे त्यांना दिैी 

आदिेािनू लाभला. िो आदिे िोिा; 

उद्धरेत ्आत्मना आत्मानम ्– 

आपणि आपली प्रगती करािी. 

स्िि:ची बदु्धी िीच माणसाचा वमत्र आवण ित्रिूी आि.े आजच ंजीिन द:ुखी, भकास असेल आवण यािनू बािरे पडायच ंअसेल, सखुी, 

पणूडिेच,ं कृिकृत्य जीिन जगायच ंअसेल िर स्िि:चा उद्धार करािा लागेल. 

िारीररक व्याधींसाठी डॉक्टर और्षध दिेीलिी, पण आपला िा रोग मानवसक-भिरोग आि.े असा रोग अस्िस्थ, वनराि करिो. या 

मनोरोगाच ेवनदान केले पाविजे म्िणनूच आपल्याला बदु्धी वदली आि.े त्याचा िापर कसा करािा, याच ेप्रत्येकाला स्िािंत्र्य आि.े 

आपलं सिाांच ंजीिन िाणिणािानं असह्य झालं आि,े कारण आपण मनाचा दरुुपयोग करून जीिनाच ंअध:पिन, ददुडिा केलेली आि.े 

त्यामळेु माणसाचा ित्र ूबािरे नािी, िर त्याच ेमन, अवििेकी, भ्रष् बदु्धीच त्याच्या अध:पिनाला कारण आि.े 
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यािनू स्िि:च ेउत्क्रमण करायच ेअसेल, मानवसक जंजाळािनू मकु्त िोऊन आनंदी, सखुी जीिन जगायच ेअसेल िर उपायिी िमुच्या 

आिंच आि.े वििेकबदु्धीच िमु्िाला िेदनामकु्त करणारा वमत्र आि.े 

भगिंिाच्या आदिेानसुार आपला उद्धार आपणच करािा. आवण त्यासाठी आपल्याला लाभलेल्या अगम्य जीिनकालाने आपण उच्च 

स्िरािरील अवस्ित्िाची दिैी संपन्निा कमािनू वनखळ िांिी ि समाधान अखंड वमळि ूिकिो आवण जन्म मरण फेऱ्यािनू वनघनू वचरंजीि 

‘सवच्चदानंद’ अिी आमची मळू अिस्था प्राप्त करू िकिो. ि ेदिेािीि अिस्थेि जाऊन सत्याचा िोध आवण िेध घेणाऱ्या आमच्या ऋवर्ष-

मनुी आवण ित्त्ििेते्त यांना उमगले. त्यांना अिणडनीय आनंद लाभला आवण िाच आनंद लाभण्यासाठी मानिी जीिन सयुोग्य ररत्या जगण्याचे 

मिाद्वार त्यांना गंिसले. आवण िे अध्यात्माद्वारा. 

िोच मागड मखु्यत्िे गीिा आवण ज्ञानेश्वरी यािील मागडदिडनान ेआपण जाणनू घणेार आिोि,  

गीिा ि ेपणु्यमय िास्त्र आि.े ‘गीता शासं्त्र इद ंपुण्यं’  

आपल्या जीिनाच ेआकार दणेारे प्रमखु दोन गणु आििे एक पे्रम आवण दसुरी आसक्ती.  
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याच दोिोंच्या मळेु जीिन आनंदी वकंिा िोकमय िोऊ िकिे. मिाभारि यदु्धाि यांचा मित्िाचा िाटा आि,े आपण यांचा सयुोग्य 

समिोल साधणे आिश्यक आि.े 

पे्रम आचण आसक्ती -अनुराग आचण राग  

पे्रम ि ेदणे्याि आवण त्यागाि आनंद मानिे, िर राग िा घेण्याि. राग –आसक्ती िी नेिमी अपेक्षेसि - अटीसि असिे. परंि ुपे्रम वनरपेक्ष 

असिे. आसक्ती िी ररकामे असण्याच्या- उणीिेच्या जाणीिेिनू येिे. आसक्ती िीच िर मखु्य भि-व्याधी आि.े विचे पयडिसान िोक आवण 

द:ुखाि िोिे.  

आसक्ती िी बंधन वनमाडण करिे िर पे्रम मकु्त असिे. आसक्ती दबुडलिा दिडक आि,े परंि ुपे्रम ि ेवनत्य बदु्धीला िेजाळिे. आसक्तीने 

धमाडिर आक्रमण िोिे. परंि ुपे्रम धमडपालन करिे.   

वनणडय घेिेिेळी बदु्धी स्िच्छ ििी. वनमडळ ििी. िी मोिाने मलीन असेल िर, वनणडय अनकूुल येि नािी. मोिान ेमनोबल कमकुिि 

िोिे. जीिनािला गुंिा कमी न िोिा िाढि जािो. 
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अजुडनाच्या मानवसक व्याधीच ेखरे स्िरूप नीट समजािे, यासाठी गीिेचा पविला अध्याय आि.े बाकीच े१७ अध्याय ि ेत्यािर 

उपचार आििे. गुंिा कसा सोडिािा याच ेवदग्दिडन आि.े वकंिा िािटळीिनु कसे बािरे पडािे याचा उपाय आि.े मकु्त कसे व्िािे, ि ेिे 

अध्याय समजाििाि.  

आज मिाराष्ट्रासि दिेभराि विविध स्िरािरील आत्मित्या मोठ्या प्रमाणाि िोि आििे. िेिकऱ्यांच्या कजडमाफीच्या अनेक योजना 

सरकारने जािीर केल्या आििे.  

िकुारामाचं्या काळाििी १६३०-३१मध्ये मोठा दषु्काळ पडला िोिा. त्यांि त्यांची पत्नी, मलंु भाऊ गेले. जिळच ेआप्त एकेक करून 

गेल्यािरिी िे खचले नािीि. िात्कावलन धमड- मािांडांकडून छळ झाला िरी, पररवस्थिीने गांजनू त्यांनी आत्मित्येचा विचार कधी केला 

नािी. उलट िे अिंमुडख िोऊन अिंरीची श्रीमंिी वमळविली आवण िो अदु्भि खवजना अभंग रूपाने अक्षर बद्ध केला. 

िेिकऱ्यांच्याच काय, कुणाच्यािी आत्मित्या थांबिण्यासाठी केिळ मलमपट्टी उपयोगाची नािी िर अिा ििाि व्यक्तींना मानवसक 

आवण आध्यावत्मक बळ दणें गरजचे ंआि.े ि ेकायड त्यांच ेमनोधैयड उंचािण्यानेच िोऊ िकेल  
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कोणिेिी नकारात्मक विचार कायदा वकंिा चचाड यानंी न सटुिा, अिंमुडख िोऊनच सटूु िकिाि. आज नैराश्य आवण स्िाथड यांनी 

अगदी लिान ियाि सदु्धा आत्मित्या आवण घर सोडून जाणे ि ेिाढि आि.े त्यािर उपाय आपली प्रगिी आपणच करणे आि.े आत्मित्या 

ि ेटोकाच ेपाउल उचलणे ि ेप्रश्न सोडविणे नसनू पळपटेुपणा आि.ेयाने प्रश्न वबकट िोिाि. 

आपल्या िरीराच्या गरजा असिाि, ििा आत्म्याच्यािी-मनाच्यािी गरजा असिाि. संकटांमध्ये आवत्मक बळच माणसाला िारून 

नेिं. 

आपल्या अिंयाडमीचा वििेक त्यासाठी जागरूक केला पाविजे. खरे समाधान आपल्या योग्य  विचार पद्धिीि आि,े ि ेउमजणे 

आिश्यक झाले आि.े  

भारिीय ित्िज्ञान िचे जीिनाचा आदिड िाटाड्या आि.े आवण त्यांि गीिा आवण विचा िावत्िक आिय सांगणारी ज्ञानेश्वरी यांचा 

बालपणापासनू अभ्यास आिश्यक झाला आि.ेकारण नैराश्य आवण उद्वगे कें व्िां येईल ि ेसांगिा येि नािी. 

अध्यात्म िा संपणूड जीिनला आिश्यक पण दलुडवक्षि भाग बनला आि.े  
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गीिा –ज्ञानेश्वरी यांचा पविला अध्याय िरील उद्दिेाचा आि.े दसुरा उद्दिे आि,े िो आपला गुंिा आपणच सोडिािा भगिंि 

सांगिाि,‘ आत्माना आत्मानं ‘  

यासाठी आपणा अिा उंचीिर जायला ििे की,वनयिीला प्रश्न पाडणे ि ेकठीण व्िािे. व्याधी झाल्यािर इलाज करण्याऐिजी व्याधीच 

िोऊ नये, यासाठीची पणूड ियारी ििी. आवण योग्य मागड दाखिायला डॉक्टर म्िणजे योग्य गरुु ििा.िो फक्त और्षधी सांगणार.  पथ्य आवण 

और्षधे िी आपलीच जबाबदारी आि.े बरे आपणच आपल्याला करायचे आि.े योग्य  गरुुच ेमित्ि त्यासाठीच आि.े  

िी अिस्था वकंिा व्याधी िारीररक नसनू मानवसक आि.े म्िणनू मकु्ती दखेील मानवसक आि.े िा गीिा ि ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ि ेपसु्िक 

नसनू, िी अमिृ गंगा आि.े जी प्रत्यक्ष भगिंिांनी सांवगिलेली आि.े त्यामळेुच िा अभ्यास िाधडक्याि अनसुर करण्याचा नसनू 

बालपणापासनू  नीट समजािनू घेउन अनसुरण्याच ेिास्त्र बनले आि.े  

गीिा िा उन्निीचा िाटाड्या असनू त्यािील उपदिे सिोच्च अवधकारी अिा श्रीकृष्णाच्या मखु कमलािनू बािरे आलेले आि.े 

त्यािील एकिी िब्द चकूुन आलेला नािी. 
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“या स्ियं पद्मनार्स्य मुखपद्माचिचन:सतृा” 

गीिा िा उपदिे नव्ि ेिर भगिंिाच्या आदिड अवस्ित्िाच-े जीिनाच ेमावमडक िणडन आि.े भगिंिाच्या त्याच्या मखु-कमलािनू 

वनघालेले पवित्र अमिृ आि.े  

सिाव्या अध्यायाि भगिंि, जीिनाच्या उच्च स्िरािर जाण्याचा मिान मंत्र सांगिाि. 

उद्धरेत ्आत्मना आत्मानम ्न ्आत्मानम ्अिसीदयेत ्। 

आत्मैि चह आत्मनो बन्धु: आत्मैि ररपु आत्मन: ॥ (अ. ६ श्लो. ५) 

या श्लोकाचा अथड अवििय सोपा अiि:े 

[मनषु्यान ेआपण िोऊनच आपला उद्धार करािा. आपण स्ििःला कधीिी खचनू जाऊ दऊे  नये, कारण प्रत्येकाचा आत्मा आपणच 

आपल्या स्ििःचा बंध-ुम्िणजे मदि करणारा- वकंिा आपलाच ित्र ुअसिो.] 

उद्धरेत ्आत्मना आत्मानम ् 
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पविल्या चरणाचा अथड असा की मनषु्याने स्िि:च, स्िि:च्या उद्धारासाठी वकंिा प्रगिीसाठी झटायला ििे.  

दसुऱ्यािर विसंबनू रािू नये. माझी भकू भागविण्यासाठी मीच भोजन केले िर क्षधुािपृ्ती िोईल िसेच माझी आवत्मक प्रयत्न केले िरच 

उन्नि िोईन. 

कृष्णाच े ि े म्िणण े अगदी संयवुक्तक आि.े या सषृ्ीिील प्रत्येक जीि िा स्िि:च े अवस्ित्ि कायम राखण्यासाठी आवण स्िि:च्या 

प्रगिीसाठी झटि असिो. याबाबिीि िो पणूडपणे स्िाथी असिो. िो व्यापक समष्ी भािाने विचार करण्याऐिजी दिेबदु्धीने विचार करिो. 

सयुोग्य वनणडयांच्या अमंलबजािणीसाठी कष् घ्यािे लागिाि. दीघडकालपयांि प्रयत्न करि रिािे लागिाि. त्यांच्या यिापयिाची 

जबाबदारी स्िविरी घ्यािी लागिे. “माझा वनणडय चकुला.” ि ेकबलू करण्याची विमंि लागिे. 

कृष्ण म्िणिो, “ऊठ आवण स्िि:ची प्रगिी, उन्निी, उद्धार करायच्या मागे लाग.” 

ि ेनेमके कसे करायच ेि ेअथाडिच गीिा प्रत्येकािर सोडिे. प्रत्येकाने आपल्या पररवस्थिीनसुार आपला मागड आखायचा असिो. गीिा 

िा मागड अध्यात्माच्या दृष्ीने जीिनाचा खोलिर विचार करून आखंलेल्या मागाडने दाखवििे. 
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या युद्धािे रणांगण  

या यदु्धाच ेके्षत्र ि ेआपलाच दिे आि.े िेच धमड-कुरु-के्षत्र आि.े ि ेयदु्ध आपल्या अिंरीच ेआि.े आवण त्याची उकल ि ेपारमावथडक 

बदु्धीच्या योगेच िोि असिे. 

के्षत्रके्षत्रज्ञयोज्ञाभन यत्तज्ज्ज्ञानम ्मतं मम | (१३-२) क्षेत्र म्िणजे दिे त्याचे ि क्षेत्रज्ञ याचे ज्ञान िेच माझ्या मिे िास्िविक ज्ञान आि.े असे 

भगिंि म्िणिाि.  

क्षेत्रज्ञ-के्षत्र जाणणारा के्षत्रज्ञ िचे ब्रह्म आि.े आवण गीिा अध्याय ९/४ नसुार ब्रह्म म्िणजेच ईश्वर आि.े  

कौरि-पाडंि यदु्ध टळािे, असे मनापासनू पाडंिांना िाटि िोिे, कारण  यदु्धाच े दरूगामी पररणाम सिडदरू िोि असिाि. त्यासाठी त्यांनी 

सारे उपाय साम-दाम- दडं करून थकल्यािर यदु्ध िा िेिटचा पयाडय अटळ िोिा. म्िणनूच ि ेयदु्ध; धमड वटकािा यासाठी असलेले धमडयदु्ध 

आि.े  

और्षधोपचार करून व्याधी जाि नसेल िर िस्त्रवक्रया करणे िाच उपाय ठरािा यासे िे आि.े 
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ि ेयदु्ध िोणे ि ेखल-वनदाडलनासाठी आणी धमाडची घडी नीट बसण्यासाठी आिश्यक झाले िोिे, त्यामळेु कृष्णाला ि ेयदु्ध आिश्यक 

िाटि िोिे. म्िणनू अजुडनाच्या मनाची ठेिण जाणि असलेल्या कृष्णाने अजुडनाचा रथ सारथी म्िणनू, सैन्याि असा उभा केला की, अजुडनाला 

यदु्धभमूीिर नेिांना दयुोधनाखेरीजच्या व्यक्ती आधी  वदसाव्याि, जर दयुोधन आधी नजरेस पडला असिा, िर अजुडनाला मोि िोणे िक्य 

नव्ििे.  

अिा घटना घडविणारा भगिंि, िाच या अमिृमय ज्ञानाची गंगा िाििण्यास कारण आि.े दृष्ी आधी जयाकडे जािे, त्याचा ित्काळ 

पररणाम िोिो. ‘‘फस्टड इम्प्रेिन’ यासाठी अवधक मित्िाचे आि.े जीिनाि प्रथम दिडनी जे नजरेस पडिे त्यािरुन वनणडयाप्रि जाऊ नये, िािी 

एक संदिे यांि अवभपे्रि आि.े  

आसक्ती िचे मळू कारण या यदु्धाच ेआि.े कौरिांना आसक्ती िोिी िी, स्िावमत्िाची िर अजुडनाला पडली, मोिाने किडव्यच्यिु िोण्याची. 

कौरिांना यदु्धाि िरविणे िा धमडयदु्धाचा उद्दिे िोिा, िर यदु्ध ि ेकिडव्य आि ेआवण िे धैयाडने लढण्यास उद्यकु्त करणे िा गीिेचा उद्दिे िोिा 

मानवसक यदु्धाि अजुडन विजयी व्िािा, यासाठी स्िि: भगिंिाने पढुाकार घेिला.   
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दिे िचे धमडके्षत्र आि.े त्याच ेहृदय िचे भगिंिाच ेवनिास स्थान आि.े िेरािा अध्याय िचे विस्िाराने सांगिो. ईश्वर िा के्षत्रज्ञ आि.े  

कुरु म्िणजे करणे. जयाद्वारा कायड केले जािे ‘कुरिभ: करणाचन’ कमेंवद्रये िीच िर कायड करणारी आििे. आपल्या सिड इवंद्रयाद्वारा 

धमाडचरण व्िािे िाच मानिी जीिनाचा उद्दिे आि,े ‘स्िकमभणा तमभ्यिभ चसचद्ध ंचिन्दचत मानि:’ (१८/४६) (आपल्या जीिनाि िाट्याला 

आलेली स्िकमे उत्तम िऱ्िनेे पार पाडणे यािच मानिी जीिनाची इविकिडव्यिा  आि.े िचे पजून आि.े)  

आपल्याच मलुाला जेंव्िा डॉक्टरला उपचार करण्याची िेळ येिे त्यािेळी त्याच्या ज्ञान आवण अनभुि याची कसोटी असिे. कारण  

डॉक्टर आवण वपिा या उभय भवूमका त्याला उत्तम वनभिायच्या असिाि. वकंबिुना िी त्याची खरी परीक्षा असिे.  

 

र्ाऊ-बंदकी –अंतरीिे युद्ध  

कन््यवूियस या ित्ििेत्यानसुार ित्िांनसुार जीिन जगिांना उभ्या आडव्या धाग्यांनी िस्त्र विणलेले असािे िसे िे जीिन विणलेले 

असिे.  
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यािील उभे धागे ि ेखालनू िर जाणारे – आत्मोन्निी साधणारे – असिाि. यासच ‘मन-हृदय’ मकु्त करणे म्िणजे िाओच्या सावन्नध्याि 

रािून त्यामागे जण ूस्िगडप्राप्ती करून घेणे असे म्िटले आि.े  

पण त्याचिेळी आपल्या आडव्या धाग्यांनी आसपासच्या समाजािी ससंुिाद आवण आदराच ेसंबंध स्थापन करायच ेअसिाि आवण 

ि ेया जगाि रािूनच करायच ेअसिे. िे झाल्यािर िस्त्र पणूड विणलेले असिे. 

कौरि आवण पाडंि एकमेकाच ेसख्या नात्याने वनगडीि असिािी, यदु्ध करीि आििे. ‘समिेता युयुत्सि:’ आपल्याच अिंःकरणाि 

चाललेली ि ेलढाई आि.े िांि आवण समाधान यांच ेि ेभािनात्मक यदु्ध आि.े  

एकदा यदु्ध अटळ झाले की, िे लढणे आिश्यक असिे. नको त्यािेळी अनाठायी त्याग िा सदु्धा अधमडच आि,े ि ेगीिा सांगिे.  

असा संन्यास िी पळपटेुपणाचीच ितृ्ती झाली. अधमड झाला. िा ‘कापभण्य दोष’ आपल्याि उद्भिला आि,े याची बोचणी सदुिैाने 

अिंमडनाला लागल्याच ेअजुडनाच्या िेळीच लक्षांि आले. आवण त्याने योग्य डॉक्टर कृष्ण िोधला. त्यावििाय िी मानवसक व्याधी जाणार 

नािी याची त्याला जाणीि झाली.  
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कौरि स्िावमत्िासाठी िापापलेले आििे. आवण िदु्ध अिंःकरण असलेले पांडि धमड वटकविण्यासाठी ि ेयदु्ध खेळि आििे. 

रानाि अजुडन नामक िकृ्ष छान उंच असा असिो. िसाच िर उच्च विचाराच्या इच्छेने पचृ्छा करणारा गीिेिील अजुडन आि.े भीष्म-द्रोण 

यांचिेी कसे लढायच?े िे िर पजूनीय आििे, अिा आसक्तीच्या व्याधीने अजुडन ग्रस्ि आि.े िा संदिे पविला अध्याय आपल्याला दिेो. 

अजुडन मोिाने व्यवथि िोिा आवण अिा िेळी भािना टाकून किडव्याचा विचार आवण ििी कृिी अत्यािश्यक िोिी, ि ेकृष्ण जाणनू 

िोिा.  

िोच िर वििेक रूपे खरे ज्ञान डोळसपणे राखनू िोिा. म्िणनू आपले वििेकी अिंमडन िाच खरा गरुु असनू त्याच ेसल्याप्रमाणे िागािे, 

िाच अडचणीच्या िेळी खरा मागड असिो. 

िा अध्याय आपल्याला विकवििो की, पररवस्थिी विपरीि िाटू लागली म्िणजे भािवनक िोऊ नये िर िांिपणे वनणडय घ्यािा. मोिग्रस्ि 

िोणे म्िणजे पळपटेुपणा आि ेयाचा विचार वििेकी बदु्धी दिे असिे. आपली बदु्धी अधंारून आली असिा वनणडय योग्य गरुुिर सोपिािा. ि े

उत्तम.  
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िाटेल िो गरुु वनिडू नये, िर जयाचा वििेकजागिृ असनू जो िािंपणे योग्य वनणडय घेण्याि कुिल आि,े असा गरुु असािा. 

प्लेटोने माणसाच्या आत्म्याचे िीन भाग केले आििे. त्याच्या मिे आत्म्याचा पविला भाग िा अमर, अविनािी आवण अभेद्य असिो. 

आत्म्याचा िा भाग विचारिील असिो.  

िर दसुरा भाग िा विनािी आवण विच्छेद्य असिो. िौयड, संयम, क्षमािीलिा आदी गणुाचं ेअवधष्ठान आत्म्याच्या या भागािच असिे.  

िर विसरा भाग िा विनािी आवण संग्रििील असा असिो. मानिेिरांमध्ये आत्म्याचा पविला विचारिील भाग नसिो. अन्य दोन भाग 

मात्र असिाि.  

वचदू्रपामागील कायडकर वििित्त्िाच ेआकलन फक्त आत्म्याचा िा पविला भाग करू िकिो. वचदू्रपाव्यविररक्त जे उरिे, िे सिड असत्य 

असिे. आवण सत्याचा िोध घेण्याचा अवधकार केिळ ित्त्िज्ञानाला आि,े कलांना नािी. ि ेप्लेटोच ेम्िणणे आि.े  
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प्लेटोच्या मिे कला आवण िाड्मयाचा विचारिील आत्म्यािी असणारा संबंध िटुला आवण आत्म्याच्या दयु्यम भागािी प्रस्थावपि 

झाला. त्याचा आश्रय घ्यािा या दृष्ीने विचार करिा या बाबि कृष्णािून योग्य गरुु कोण असणार? त्याची उपचार प्रणाली आधाय दोन च्या 

अकराव्या श्लोकापासनू सरुु िोिे,  

अध्यात्म म्हणरे् काय? 

अध्यात्म- ‘अवध आत्म’- म्िणजे स्ििकडे पािणे. अथाडिच स्ििकडे पािण्याि आत्मपरीक्षण येिे. त्यािनूच आपल्या जीिनाचा 

खोलिर दडलेला अथड काय, याचा विचार सरुू िोिो आवण मग एक ‘पणूडत्िा’ची ओढ वनमाडण िोिे.  

अध्यात्म म्िणजे आपल्या आत्मस्िरूपाचे अध्ययन (अभ्यास) करणे. जसे िथागिांनी आपल्या वचत्ताचा अभ्यास केला.  

अध्यावत्मक असणे म्िणज े आपल्या स्ििःच्या अिंमडनाचा अभ्यास करून िसेच सिड धमाडिील सकारात्मक विचारांच्या मानवसकिेचा 

अभ्यास करून त्याचा िापर िा जीिसषृ्ीच्या कल्याणासाठी करणे. 
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िसेच दसुऱ् यांच ेचांगले व्िािे, िी भािना मनाि असािी कुणाच्यािी दःुखािर आधाररि नसािे िसे सखु दिुावपि असिे, पढेु त्रास दणेारे 

असिे.   

वनस्िाथीपणे समाजाची सेिा  करणे म्िणजे आध्यावत्मक असणे िोय 

िांिपणे विचार केला िर, आपल्या दनैंवदन आयषु्याि त्यािल्या अनेक ऐविक गोष्ींपेक्षा मोठे कािीिरी, पररपणूड असलेले, खोलिर 

अथड प्राप्त करून दणेारे, आयषु्याि कािी आि,े याची जाणीि वनमाडण िोिे. आपल्या अििीभोििीच्या जगाि काय अथड दडला आि,े त्याचा 

िेध घेऊन त्याि आपले म्िणजे मानिाचे स्थान काय, त्यांि आपले कायड काय? ि ेिोधनू काढण्याची एक आिंररक इच्छा प्रत्येक मानिाि 

असिे. िी प्रवक्रया म्िणजे आध्यावत्मकिा. 

समथड रामदासांनी ‘मनाच ेश्लोक’ वलविले. त्यांि आपले दखु आवण वचिंा कमी करण्यासाठी स्िि:पलीकडचा व्यापक विचार करण्याचा 

िे सल्ला दिेाि. म्िणनू िे म्िणिाि, 

मना मानसी दखु आण ूनको रे | मना सिडथा िोक वचिंा नको रे || 
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वििेके दिेबेदु्धी सोडूवन द्यािी| विदिेीपणे मवुक्त भोगीि जािी || 

‘चिदेहीपणे मुक्ती र्ोगीत जािी’ िी मित्िपणूड विकिण अिंमुडख करविणारी आि.े  

संि ज्ञानेश्वर जेव्िा म्िणिाि, 

‘चिश्वािे आतभ माझ्या मनी प्रकाशले | अिघेिी र्ाले देह ब्रह्म’ िेव्िा येणारी अनभुिूी स्ििचा िोध घ्यायला लािणारी असिे. 

िा एिढा विश्वाचा प्रचडं व्यििार आवण अचकू गिीच ेवनयोजन नेमके कसे िोिे याविर्षयी केनोपवनर्षदाि छान असा गरुु विष्य संिाद 

आि.े  

विष्य विचारिो, केनेषितं पतषत पे्रषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः पै्रषत युक्तः । 

             केनेषितां वाचं इमां वदषतत चकु्ः, श्रोतं्र क उ देवो युनषक्त ॥ १ ॥ 

या अफाट विश्वाचा कारभार अचकू कोण सांभाळिे? इवंद्रयांना िक्ती कोण दिेे? मनाला कोण वदिा दाखवििे, सारेच अगम्य ! 

गरुु सांगिाि, श्रोत्रस्य श्रोतं्र मनसो मनो यत,् वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।  
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आचायड म्िणिाि, िे ब्रह्म िचे यामागे समथडपणे आि.े िेच सिड इवंद्रयांना विविध आिश्यक िक्ती परुवििे. अन्यथा जड इवंद्रये त्याविना 

वनरुपयोगी आििे.  

आपण याचा वजिका खोलिर विचार करू वििके आपण िरल विचाराि जाऊ. आवण कळिे की परब्रह्मच यामागे समथडपणे उभे आि.े  

अिी अनभुिूी मनाला व्यापक बनवििे. आपण व्यष्ी म्िणनू नव्ि,े िर समष्ी भािाने विचार आवण ििडन करू लागिो. िी विचारांची 

व्यापक वदिा उभारी दिेे, भविष्याकडे पािण्याचा सकारात्मक दृवष्कोन वनमाडण करिे. 

आवण िा दृष्ीकोन मानवसक स्िास्थ्यासाठी उपयोगी ठरिे. 

अध्यावत्मक विकासाचा आधार म्िणजे आत्मिदु्धी, करुणा आवण परोपकार यासारख्या सद्गणुांची लागिड. िी करुणा आवण परोपकार 

आि,े जी लोकांची प्रामावणक सेिा करिे. आवण म्िणनूच, आध्यावत्मक विकास आत्म-साक्षात्कारासाठी िमुच्या प्रयत्नांना बळकट करिे 

आवण जगाची सेिा करण्याची िक्ती दिेे. 
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त्याच मागाडचा इिरांनािी लाभ व्िािा यासाठी विपलु ज्ञान ग्रवथि करणारे िेद, स्मिृी, श्रवुि, असे अध्यावमक अमर िाङ्मय वनमाडण करून 

आपल्या पिूडजांनी िी आत्मबोधाची अमिृगंगा सिाांना लाभािी यासाठी त्यांनी ध्येय ठेिले,  

“‘कृण्िन्तो चिशं्व आयं’ अिी मानिी िसािि व्िािी. ‘ईश्वर वनष्ठांची मांवदयाळी’ भिूलािर सखेुनैि नांदािी या उद्दिेाने वनमाडण झाले 

िे, ‘गीिा आवण ज्ञानेश्वरी’ सारखे अमर सावित्य.  

मानिी र्ीिनािा खरा अर्भ   

भौविक मायेि गुंिणारे आवण त्यािील विनािी सखुाच्या काल्पवनक सखुाि रमलेले सामान्य ि ेसिडश्रेष्ठ अिा अविनािी सखुाला मकूु 

नयेि म्िणनू त्यांनी आम्िाला िे ज्ञान सलुभ करण्याचा या ित्ििेत्यांनी चगं बांधला. याि भारिीय ित्ििेते्त ि ेजगाला वदिा दाखिीि राविले.  

आमच्यापािी असलेला िा कधी न संपणारा अिीट अध्यात्माचा ठेिा असलेले रांजण असिांना, आम्िी पििुलु्य जीिन कां जगािे?  

जीिनाि सारे सामोरे आलेले कमड करीि रिािे पण किाि गुंि ू नये िा फार मित्िाचा विचार मनाि नेिमी असािा, ब्रह्मचिैन्य म्िणायच;े 
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िवसष्ठांनी रामाला सांवगिले की, "रामा, ि ूप्रपंचाि िागिाना अिंयाडमी वनःसंग रिा." 'मी दिे नसनू आनंदरूप आत्मा आि,े वनःसंग 

आि,े' िी दृढ भािना ठेिनू प्रपंच करािा. जमीन सोडून कुणाला राििा येि नािी, त्याप्रमाणे प्रपंच कुणालाच टाकिा येि नािी. पण त्याि 

'राम किाड' माननू िागणारा िो पारमावथडक, 'मी किाड' असे माननू िागणारा िो प्रापंवचक. 'मी किाड' असे म्िणनूिी जर प्रपंच दःुखरूप राििो, 

सखुरूप िोि नािी, िर त्याचा किाड मी नािी ि ेवसद्ध झाले! प्रपंच िा अधडिट आि,े  

पणूड फक्त राम आि.े वमठाच ेपोिे वकिीिी धिुले िरी त्याचा खारटपणा जाि नािी, िसे प्रपंचाच ेआि.े म्िणनू परमाथड ि ेध्येय ठेिनू 

सलुभ असे साधन जे नामस्मरण, िे अखंड करािे. प्रपंचाि आपण वकिी कष् करिो ! वििका मोबदला वमळि नािी, िरीिी कष् करिो. 

परमाथाडि िसे नािी. परमाथड वजिका वजिका करािा वििके वििके समाधान अवधकावधक असिे.  

आयषु्यभर फक्त प्रपंचच  केला िर मतृ्यमुखुीिी प्रपंचच आठिेल. म्िणनू प्रपंचाचा िव्यास धरू नये. प्रपंचािल्या िस्ि ूआज ना उद्या 

जाणार ि ेजाणनू, त्यांच्याबाबि अवलप्तपणाने िागािे. िी ितृ्ती अभ्यासाने आवण िारंिार विचारान ेिाढिािी.  
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प्रपंचाि, प्राप्त झाले त्याचा िर्षड न करािा, गेल्याचा िोक न करािा. दिे प्रारब्धािर टाकािा. ि ेसाधायला एक मोठी पररणामकारक 

आवण सोपी यवुक्त आि.े 

आपण रामाच ेव्िािे. राम ठेिील िसे समाधानाने रािािे. ि ेसिड विश्व आवण अवखल प्रपंच ईश्वराचा आि;े िो जयाचा त्याला दऊेन 

टाकून मोकळे व्िािे. 

मिात्मा गांधींनी गीिेच ेनािच मळुी ‘अनासक्त योग’ असे ठेिले आि.े त्याच्या मिे श्रीमद्भगिद्गीिेच ेसार कमीि कमी िब्दािं ‘अनासक्त 

आसक्त असािे ि ेआि.े’  

जे. कृष्णमिूी यांनी एके वठकाणी म्िटलं आि.े, परस्परसंबंध िचे आपलं जीिन आि,े परस्परसंबंधांिील कृिी िचे आपलं जीिन आि.े 

कृष्णमिूी यांच्या सांगण्याच ंि ेसतू्र ध्यानाि घेऊन आपण आपल्या जगण्याकडेिी पाविलं िर िचे वदसेल की आपलं जीिन माणसांनी भरलेलं 

आि,े आपल्या जगण्यािर माणसांचा प्रभाि आि.े  
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मग िो प्रभाि सकारात्मक असेल वकंिा नकारात्मक असेल. अनकूुल असेल वकंिा प्रविकूल असेल. अिा माणसांनी भरलेल्या, 

माणसांना मित्त्ि असलेल्या जगण्याि ‘सखुीं संतोषा न यािे, दु:खी चिषादा न र्र्ािे, लार्ालार् न धरािें मनामार्ी’ िी वस्थिी 

आपल्याला प्राप्त करायची आि!े  

जो संसाराि आि,े माणसामंध्ये आि,े पण त्यांच्याि आसक्त नािी, जो अनासक्त भािानं जगि आि ेअिा समवचत्त व्यक्तीच ंिणडन 

‘ज्ञानेश्वरी’ि आि.े 

माउली सांगिाि, ‘‘िरर जो या दिेािरी। उदास ऐवसया परी। उवखिा जैसा वबढारीं। बैसला आि।े।’’ उवखिा म्िणजे पािणुा. म्िणज े

पािुणा म्िणनू जसं आपण कुणाकडे गेलो, 

िर त्या घराविर्षयी आपल्याला वजिपि आस्था असेल वििपिच आस्था स्िि:च्या दिेाविर्षयी या अनासक्ताला असिे. 

ि ेिाचनू भाविकाला प्रश्न पडला. माणसान ेअनासक्त असािे की, आसक्त. एकािेळी दोघे असणे िरिर पाििा िक्य नािी, िेव्िा 

समजािनू सांगा असे त्याने म्िटले. आपले जीिन अनासक्त असािे म्िणजेच आसक्तीरविि असािे.  
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पण िी अनासक्ती प्रपंचाबद्दल असािी. भगिंि अजुडनाला म्िणिाि, ‘अजुडना ि ूआसक्त िो. फक्त आसक्तीचा विर्षय बदल. ‘आसक्त 

मन: र्ि!’ ि ूआसक्त िो. आसक्तीिी बरोबर आवण अनासक्तीिी बरोबर. आसक्ती दिेाची, अनासक्ती प्रपंचाची.  

‘अिघी देिािर माया’ ि ेसंिांच ेिणडन त्यांच्या अिं:करणाि माया, ओढा, आसक्ती आि ेिचे दाखििे. पण विर्षय परमेश्वर आि.ेसिड 

ईश्वराचे आि,े माझे कािी नािी, असे समजणे म्िणजे ईश्वरापडण करणे आि.े 

आपण भगिंिाच ेझालो िर सखुी िोऊ, नािीिर दःुखी िोिो. धान्यािले दगड, मािी, पाखड, वनिडून बाजलूा काढून, धान्य जे सार, िे 

घ्यािे; त्याचप्रमाणे, अिकंाराच ेखडे, ममत्िाची मािी आवण विकारांच ेपाखड, आत्मस्िरूप परमाथाडि वमसळल्याने दःुखरूप प्रपंच िोिो. िे 

प्रपंचािनू वनिडून टाकले, म्िणजे जे उरेल िे सारे सखुच ! 

एका किीने म्िटले आि,े ‘र्गमे रहू तो ऐसे रहू, र्ो र्लमे कमलका रहे! 

                 मेरे अिगुण दोष समचपभत, होकर पार तुम्हारे िरणो मे!!’ 
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परमेश्वराची आसक्ती िी भक्तीि परािविडि िोिे आवण प्रपंचाची आसक्ती िी मगृजळासारखी आि.े ि े िळूिळू पटू लागिे. संसार 

एकनाथांसारखा करा. अडचणींना िोंड दिे-दिे िकुोबारायांप्रमाणे करा. मात्र, आसक्ती विठ्ठलाभोििी ठेिािी,  

ि ेगीिेच ेसार संिांनी कृिीि दाखविले आि.े संसार मी करि नािी, िो कोणाच्यािरी कृपेमळेु िोि आि.े म्िणजे संसाराचा मी किाड 

नसिो िर भगिंि त्याचा किाड असिो 

अध्यात्म सांगिे समाधान िाच आनंदी जीिनाचा मलूमंत्र आि.े गोंदिलेकर मिराज यांना त्याचा उपाय वनत्य ईि स्मरणाि सांपडला, 

िे सांगि; 

समाधान िी आिंररक सधुारणेची खणू आि.े जे आि ेिे परमात्म्याने वदले आि ेआवण िे त्याच ेआि,े असे माननू आनंदान ेरािण ेि े

िैराग्य िोय. या भािनेि रािून जो इवंद्रयांच्या नादी लागि नािी िो िैरागी. आसक्ती न ठेििा किडव्याच्या गोष्ी करणे िी िपश्चयाड िोय. जो 

रामाजिळ विर्षय मागिो, त्याला रामापेक्षा त्या विर्षयाचेच प्रेम जास्ि आि ेअसे वसद्ध िोिे. विर्षय बाधक नािी, पण विर्षयासक्ती बाधक 
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आि.े नामािर प्रल्िादाने जिी वनष्ठा ठेिली, ििी आपण ठेिािी. त्याने नाम श्रदे्धने घेिले आवण वनविडर्षय िोण्याकररिा घेिले. आपण िे 

विर्षयासाठी घेऊ नये.  

जगािले सिड लोक सखुासाठी प्रयत्न करीि आििे. जे आि ेिे परमात्म्याने वदले आि ेआवण िे त्याचे आि,े असे माननू आनंदाने रािणे 

ि ेिैराग्य िोय. या भािनेि रािून जो इवंद्रयांच्या नादी लागि नािी िो िैरागी. आसक्ती न ठेििा किडव्याच्या गोष्ी करणे िी िपश्चयाड िोय.  

प्रपंचाि काय वकंिा परमाथाडि काय, कािी पथ्ये पाळायला लागिािच. नेिमी 'राम किाड' िी भािना मनाि जागिृ ठेिा. िोक, वचिंा, 

वभिी, आिा, िषृ्णा, ह्या सिड 'राम किाड' म्िटल्याने नािीिा िोिाि. जया अथी त्या अजनू नािीिा िोि नािीि, त्या अथी रोग कायमच आि े

असे म्िटले पाविजे.  

िरी आजपासनू, ह्या घटकेपासनू नामाि रािण्याचा वनश्चय करा, आवण 'राम किाड' िी भािना दृढ करा. कायड करिांना प्रयत्न कसनू करा 

मात्र त्याच ेकिृडत्ि आपल्या कडे घेऊ नका ,असे गोंदिलेकर मिाराज म्िणि. “यत्न कसून करीन मी, यश दे रामा, न दे तुझी सत्ता। 

                        हािी सुबोध गुरंिा, मानािा राम सिभदा कताभ ॥ 
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समाधान िी आिंररक सधुारणेची खणूच आि.े िे वमळिण्यासाठी प्रपंच सोडण्याची जरूरी नािी. प्रपंच सोडून वकिीिी लांब गेले िरी 

त्याची आठिण येिेच. िेव्िा िसा िो सोडिा येि नािी; िो एक 'राम' म्िटल्यानेच सटूु िकेल. कोणिेिी कमड करिाना भगिंिाच्या नामाि 

करा. त्यामळेु समाधान वमळून, मनषु्य सखुदःुखाच्या द्वदं्वाि गरुफटला जाणार नािी. जो कोणी स्ििःचा उद्धार करून घेईल िो खरा ज्ञानी; 

कािी न करणारा िा खरा अडाणी िोय. 

िासनेच ेपररणि स्िरूप म्िणजे बदु्धी िोय. जी बदु्धी बंधनामध्ये काम करिे िी खरी स्ििंत्र बदु्धी िोय. बंधनाला न जमुानिा िागणारी, 

िी स्िैराचारी बदु्धी िोय. िासना नष् िोण ेम्िणज ेदहे्बदु्धी नष् िोण ेिोय. प्रापंवचक मनषु्याला विर्षय टाकिा येिील ि ेिक्य नािी. त्याच े

विर्षयाच ेपे्रम रक्ताि इिके वभनले आि ेकी िे काढून टाकायला सकू्ष्म अस्त्र पाविजे. नाम ि ेअवििय सकू्ष्म अस्त्र आि.े िे घेिल्याने विर्षयाचे 

प्रेम नष् िोईल.  
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खरोखर, थोडा मनापासनू वनश्चय करा. िो परमात्मा फार दयाळू आि,े िो खात्रीने आपल्या वनश्चयाच्या पाठीिी उभा रािील. दोर्ष न 

पाििािी जो दसुऱ् याला जिळ करिो िो दयाळू खरा. भगिंि अत्यंि दयाळू आि.े त्याच्या नामाच्या सििासाि राविल्याने दिेािरच ेपे्रम नष् 

िोईल, आवण दिेािरच ेपे्रम नष् झाले की संसारािरच ेपे्रम कमी िोईल, आवण आपल्याला सिडत्र राम वदस ूलागेल.  

प्रत्येक जीिाची ओढ वचरंिन समाधानाकडेच असिे. िी ओढ परमेश्वरप्राप्तीनेच परुी िोऊ िकिे. िी प्राप्ती व्ह्यायला अत्यंि सलुभ साधन 

जर कोणिे असेल, आवण त्याचा सिि सििास जर किाने लाभि असेल, िर एका नामानचे. जयाने नाम हृदयाि अखंड बाळगले, त्याला 

सिडत्र परमेश्वरच वदसेल 

आध्यावत्मक विकास जीिनाि अथड दऊे िकिो. आपण सिडजण स्ििःला जाणनू घेण्यासाठी या जगाि आलो आिोि, जरी बिुिेक 

िेळा आपण जग बदल ूइवच्छिो. परंि,ु खरं िर, आपण खरोखरच बदल ूिकिो आवण खरोखर बदलण्यासारखे आि ेिे आपण स्ििः आिोि. 

आपला आत्मा जाणनू घणेे, िी एक बिुआयामी आवण बिुस्िरीय प्रवक्रया आि.े प्रत्येक टप्प्यािर, िमु्िी बदलाल आवण िमु्िी ि ेकां 

करि आिाि आवण िमु्िी कोण आिाि,  
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असे जेंव्िा िाटिे त्याचा अथड बदलेल. परंि ुमखु्य गोष् अिी आि ेकी याचा जो अथड असेल, िो अक्षय आि,े िो आपल्या संपणूड 

आयषु्यासाठी परेुसा असेल. 

अमरत्िािा मागभ  

िो मागड वनवश्चि वचरंजीि आवण सदानंद दणेारा असिािी, आम्िी त्याकडे कां दलुडक्ष करािे? आम्िी त्यासाठी िेळ काढून त्यांचा अनसुर 

जीिनाि करून िी अिस्था िाश्वि प्राप्त करून घ्यािी या एकाच उद्दिेाने गीिा आवण ज्ञानेश्वरी ि ेउभय ग्रंथ नीट अभ्यासनू श्रीमंि व्िािे 

यासाठी या उभय ग्रंथाचा स्पिड आपण करिनू घेऊन अठरािी अध्यायािील आिय जाणनू घेऊन त्याच्या योगे, याच दिेी दिेािीि िोण्याचे 

ज्ञान वमळविणार आिोि. आणी आमची प्रगिी साधणार आिोि. यािील ‘मी’ आवण ‘आम्िी’ ि ेव्यक्तीवनष्ठ नसनू आपल्या मळू स्िरूपी 

आत्म्यािी वनगडीि आि.े जीिनाि िोणारे प्रगिी िी ‘पढुिी-पढुिी-पढुिी’ वनवश्चिच अध्यावत्मक उन्निी साधिे. िचे िर जीिनाच ेउवद्दष्ठ 

आि.े  

वििेक बदु्धीने प्रािािे, ज्ञानामिृ ि ेवनष्ठेने | 
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उन्निी वनवश्चि सिजी िोईल, केिळ त्यािी अनसुरणे || १.  

आपण ना इथले रवििािी, आलो िे कायाडसाठी | 

आपलेु नािी इथले कािीच, विरक्त ितृ्ती त्यासाठी || २. 

जेिी कायड िंि िाट्याला, परुत्या वनष्ठेने करणे | 

अपुडवनया िे ईश्वर चरणी, मकु्तवच वनत्य असे िोणे || ३. 

खरे िर आपण मानिी  जीिनाचा आस्िाद घेणारे दिैी अवस्ित्ि आिोि. जे परम सत्य िोधि आिोि, िे आपणच आिोि. आठव्या 

अध्यायाि ज्ञानेश्वर म्िणिाि, 

 “मग मागाभते तै कासया शोधािे?| कोणे कोठोनी के र्ािे | र्री देशकालाचद आघिे | आपणिी अचसरे् ||(८-२५२) 

एक ित्िज्ञ म्िणिाि, किाची इच्छा कां करिोस िूं त्यािून श्रेष्ठ आिसे.  

“क्या मांगता है इष्टसे, तू इष्ट का र्ी इष्ट है | है शे्रष्ठ से र्ी शे्रष्ठ तंू, पर िाह करके भ्रष्ट है ||”  
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म्िणनू िॉपन िॉिर िा ित्िज्ञ म्िणिो, ‘इच्छा ि ेमनाच ेदाररद््रय आि.े विनाकामना िमु्िी कायड करायला िर घ्या, बघा सिजी सगळे 

विश्व सिाय्यकारी िोिे की नािी. अथाडि दृढ आत्मविश्वास आवण वचकाटी िसेच वनष्काम ििे ूयांची जोड ििीच. िचे ित्िज्ञान आपली सारी 

िासे्त्र आिजूडन सागंि आििे.  

बनारस विदं ू यवुनव्िवसडटीची वनवमडिी पं मदन मोिन मालिीय यांनी अिीच करून दाखविली. अगदी िदैराबादच्या नबाबासारख्या 

विदंदू्वष्े्या नबाबाकडून सदु्धा पिूडिा करून.  

कुणीही पात्र  

परब्रह्माचा-परम सत्याचा िोध घेऊन िी अिस्था कुणालािी प्राप्त िोऊ िकिे. चोखामळेा सारखा िीन यािीचा याला गांठू िकला, 

जनाबाई सारखी मोलकरीण, सेना न्िािी, रोविदास चांभार यांना िे सत्य गंिसले, मारुिी कांबळी िा सामान्य पानपट्टीिाला या ज्ञानाने 

‘वनसगडदत्त मिाराज’ िोऊ िकिो. मग िमु्िी आम्िी कां नािी?  
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वनसगड दत्त मिाराज इिक्या िेगाने अध्यावमक प्रगिी किी साध ूिकले, याच ेकारण िे सांगि, कारण मी गरुुने जे सांवगिले, त्यािर सरळ 

विश्वास ठेऊन, माझ्या जीिनाकडे त्रयस्थ िोऊन पािू लगलो. त्यांि मी समजिो त्यािून फार मोठा असल्याचा गरुुजींनी सावंगिलेला विचार 

दृढ केला. दिेािीि भािाने माझ्याच जीिनाकडे मी केिळ साक्षी भािाने पािू लागलो, आवण मला सत्य गंिसले. 

अहंकार हाि प्रगतीिा मोठा अडर्ळा  

यासाठी मखु्य अडचण असिे, िी आमच्या विद्वते्तची. आमच्या विद्वते्तच्या अिकंाराची. ज्ञानेश्वर मिाराज म्िणिाि, “निल 

अहंकारािी गोठी । चिशेषें न लगे अज्ञानापाठीं । सज्ञानािे झोंबे कंठी । नाना संकटी नाििी ।।१३/८२.।।  

{अिकंाराची गोष् कािी विलक्षण आि.े िी अिी की, अिकंार िा अज्ञानी व्यक्तीच्या मागे वििेरे्षकरून लागि नािी परंि ुज्ञानिान 

व्यक्तीचा अिकंाराने गळा पकडून त्याला नाना प्रकारच्या संकटांि नाचिायला लाििो.}  

गीतेिारा प्रगतीिी िारे उघडली  
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गीिा ि ेनसुिे िास्त्र नािी, िर िास्त्रांचिेी िास्त्र, जयाच्या अगंाने यथाथड-ित्त्ि पाविले जािे आवण जाणले जािे िे िास्त्र िोय. िास्त्र ि े

सिाांकररिा सिडकाळी जे सत्य आि,े त्याचा िोध घेि असिे. िास्त्रामध्ये दोन प्रकार िवणडले आििे. एक म्िणजे 'प्रयोगप्रधान िास्त्र', िर दसुरे 

'विचारप्रधान िास्त्र.' अध्यात्मिास्त्र ि ेविचारप्रधान िास्त्र आि.े  

गीिेमध्ये जीिनाच्या अत्यंि मित्त्िाच्या प्रश्नांचा त्यांि िस्िवुनष्ठ पद्धिीने विचार केला आि.े त्या अथाडने गीिा ि ेजीिनिास्त्र आि.े 

जीिनािील धमाडधमड, किडव्याकिडव्य या मित्त्िाच्या प्रश्नांचा विचार करणारे अध्यात्मप्रधान नीवििास्त्र आि.े ज्ञानेश्वर माउली म्िणिाि, 'पिूड 

वदिेला सयूड उगिला की सिड वदिा प्रकाविि िोिाि, त्याप्रमाणे “तैसे शासे्त्रश्वरा गीता या। सनारे् शासे्त्र।।“एकट्या गीिेच्या ज्ञान सयूाडच्या 

उदयाने सिड िास्त्रे सनाथ झाली आििे.  

भारिीय ित्त्िज्ञानािील न्याय, िैिेवर्षक, सांख्य, योग, पिूडमीमांसा आवण उत्तरमीमांसा िी र्षट्दिडन ेसिाांना ज्ञाि आििे. या र्षट्दिडनाचे 

सार असणारे साििे दिडन म्िणजे गीिा िोय.यासाठी नसुिे िाचन, पठण वकंिा श्रिण उपयोगी नािी. ज्ञानशे्वरी िाचनू ‘टाकली’ असे न िोिा, 

‘एक िरी ओिी अनभुिािी’ िा ध्यास घेऊन िी जीिनाि उिरािी, 



 

पान | 51 

 

यासाठी िा लेखन प्रपंच आि.े िे जर कवठण असिे, िर एक िकुाराम कुणबी सारखा आज अमर िोऊन संि िकुाराम बननू अमर पदाला 

कसा जाऊ िकला असिा? 

चला िर या ज्ञानाचा गीिा ि ज्ञानेश्वरी यािनु लाभलेला आिय जाणनू घऊे या.  

गीता ि ज्ञानेश्वरी 

गीिा छोटीिी आि ेखरी, पण िी अथाडच्या दृष्ीने रत्नाकर आि.े िी खऱ्या अथाडने ‘गागरमे सागर’ आि.े  

फार पिूीपासनू अनेकानी विचा सखोल अभ्यास केला आवण त्यांना अनेक विचाररत्न े त्यांि सापडली. आद्य िकंराचायड, ज्ञानेश्वर 

मिाराज, याच्यासारख्यानी एिढे वलविले असिानािी लोकमान्य वटळक, मिात्मा गांधी, विनोबा अिा सिाांनी त्यािनू मागडदिडन वमळिले.  

कांिीिरी निे िोधले. आवण लेखन अवधक प्रगि िोि रािील. याच्याि नेमके काय आि,े ि ेबघणाऱ्याच्या दृष्ी आवण अध्यात्माच्या 

स्िरािर अिलंबनू आि.े  

ज्ञान ि ेनिेमी बदलि आवण उन्नि िोि जािे, त्यामळेु ज्ञानाला पणूड विराम कदावप नसिो. असिो िो स्िल्प विराम.  
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गीता तत्ि चनत्यनूतन  

भारिीय संस्कृिी गीिेच्याच दधुािर पोसलेली आि.े विच्यािील ित्िज्ञान ि ेवनत्य निून असे आि.े सिड काळांना ि जीिनाच्या सिड 

अगंोपांगांना गीिा स्पिड कररिे. िी िीची थोरिी आि.े  

लोकमान्य वटळक यांनी त्यांच्या ग्रंथाि मखु्यत्िे आत्मबोधाच ेदोन पंख सावगिले आििे, िे ज्ञान आवण कमड. कमाडिाचनू ज्ञान ि ेपांगळं 

आि.े आवण कमाडचे ज्ञान िचे डोळे आििे. असे ज्ञानेश्वरी म्िणिे. 

‘गीिा रिस्य’ जन्माला यािे म्िणनू लोकमान्य यांना ६ िरे्ष मंडाले येथील िरंुुगाि त्यांची विक्षा माफ करून ठेिण्याची भगिंिाची 

योजना खरेच वकिी अजब आि.े  

विक्षा भोगण्यासाठी वटळक मंडालेला आले, िेव्िा त्यांची पन्नािी उलटुन गेली िोिी. जनु्या व्याधी सिि त्रास दिे िोत्या. त्यापकैी 

सिाडि गंभीर मधमुेि त्यांनी आिारािर संयम करुन िाब्याि ठेिला िोिा.  
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त्याचिेळी त्यांना व्यवक्तगि जीिनािील अनेक अडचणींना िोंड द्यािे लागले. मलुांची विक्षणं, पत्नीचा मधमुेि यासारख्या अनेक 

गोष्ींची त्यांना वचिंा िाटि असे. 

स्िदिेापासनु दरू, व्याधींनी पोखरलेलं िरीर आवण वचिेंने िोरपळणारं मन घेऊन वटळकांनी मंडालेला जया कायाडचा संकल्प सोडला िो 

पाििा, त्यांची असामान्य वजद्द प्रत्ययास येिे या लेखनाचा िा संकल्प म्िणजे भगिद्गीिेिरील भाष्य. 

केन-उपवनर्षद म्िणिे ‘िो भगिंि अिा वप्रय वकंिा अवप्रय घडिनू आपले इवप्सि साध्य करणारा- ‘चिश्व िळतसे रे्णे, परमात्मेनी ‘- 

िो लीलाधर जे योवजिो त्याच ेििे ूअगम्य अवचतं्य असिाि.  

िडीलांच्या अखेरच्या समयी त्यांना गीिा ऐकिीि असिाना वटळक या विर्षयाकडे ओढले गेले. पढेु स्ििंत्रपणे, इिर मिमिांिरे आवण 

टीकांचा गलबला बाजलुा सारुन गीिेचा अभ्यास करिाना गीिा िी वनितृ्तीपर नसनू कमडयोगपर आि ेया वनणडयाला िे आले. वकंबिुना िसा 

त्यांचा पक्का वनश्चय झाला. ‘श्रीभगिद्गीिारिस्य’ ि ेत्याचचे फवलि आि.े 

सत्यमेि र्यते  
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पांडिांचा पक्ष न्यायाचा म्िणनू कृष्ण त्यांच ेबाजलूा उभा राविला. कारण सत्य ि धमड यांच ेरक्षण िचे त्याच ेअििार कायड िोिे. अजुडनाला 

त्यासाठी मागडदिडन व्िािे, म्िणनू िोच सारथी िोऊन कमीपणा सदु्धा घिेला. 

‘कृण्िन्तो चिशं्व आयं’ 

कुरुके्षत्रांिर िोि असलेला धमडसंग्राम िोिा. ‘धमो धारयते प्रर्ा:’ या उक्तीनसुार समाजाच ेधारण करिो िोच धमड. त्यासाठी इिलोकी 

आलेला प्रत्येक जण आपल्या स्िधमाडनसुार िागणारा म्िणजेच ‘आयड’-म्िणजेच आपापल्या क्षेत्राि श्रेष्ठ- असायला ििा.  

‘कृण्िन्तो चिशं्व आयं’ अिी मानिी िसािि व्िािी, यासाठी परब्रह्म  अविरि कायडमग्न िोिे. यदु्ध ि ेवनवमत्त िोिे.  

कृण्िन्तो चिशं्व आयं’ या उक्तीि जीिनमलू्ये ि श्रेष्ठ संस्कृिीचा पाठपरुािा करणारा असा एकरस आवण एकसंघ समाज अवभपे्रि आि.े  
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रातं्रचदन आम्हा युद्धािा प्रसंग  

व्यक्तीच्या जीिनाि सदु्धा पररििडनाच ेक्षण येिाि. त्यािेळी संघर्षड अटळ असिो. िसे पाविले िर जीिन िा वनत्य यदु्धाच ेप्रसंग बनविणारा 

असाच कालखंड असिो. संि िकुाराम म्िणिाि, ‘रातं्रवदन आम्िा यदु्धाचा प्रसंग’  

आजिी अन्याय, अत्याचार चालचू आििे. यधु्दिी चालचू आििे. आवण बािरेची यधु्द सोडली िरी आपल्या मनाि चांगल्या िाईट 

प्रितृ्तींच ेद्वदं्व सिि चालचू असिे. आपले प्रश्न िेगळे असले िरी ि ेकरािे की िे करािे ि ेबऱ् याच िेळा आपल्याला ठरििा येि नािी.  

त्यासाठी कोणिा वनकर्ष लािािा ि ेध्यानाि येि नािी. आपण जीिनाि जे अवप्रय घडून गेलं त्या भिूकाळाकडे वसंिािलोकन केले िर, 

व्याधी ि ेसदु्धा एक िप आि ेि ेबिृद आरण्यक सांगिे, िे पटिे. त्याकाळाि आपल्या नसल्या अवस्ित्िामळेु जे साधले जािे िे आपण असिो 

िर घडले नसिे.  

पेपर मध्ये न जाणाऱ्या मिामारी संबधी येणाऱ्या बािम्या िाचल्या की, धमड बाजलूा ठेऊन केिळ मानििा जागिृ िोणारे असे अनेक 

प्रसंग घडलेले आपण िाचिो, अनभुििो.  



 

पान | 56 

 

िी अिभुािनू िभु दणेारी ितृ्ती उद्भििे आवण आपल्याला माणसाि लपलेल्या दिेाची दिडने िोऊ लागिाि.  

प्रजापिीने दिे. राक्षस आवण मानि यांना ‘द’ ि ेअक्षर वदले आवण जीिनाचा उद्दिे सांवगिला मानि जन्मी ‘दान करा. आसरुी भवूमका 

िाट्याला आली िर ‘दया करा’ आवण दिैी सिाय्य लाभि उन्नि काल जीिनाि आला, िर ‘दमन करा.’ उपवनर्षदाि अिा अनेक मागडदिडक 

गोष्ी सांवगिल्या आििे. साऱ्या उपवनर्षदाचं ेसार ‘गीिा आि’े आवण गीिेची पैठणी उलगडून दाखविलेली ज्ञानेश्वरी आि.े  

गीता हे सिभ उपचनषदांिे सार आहे.  

भगिद्गीिेबद्दल, ‘सिोपचनषदो गािो दोग्धा गोपालनंदन:’ असें म्िटलेलें आि.े अथाडि,् सगळ्या उपवनर्षदांचें सार गीिेि आि.े 

अिा िेळी आपल्याला गीिेकडून मागडदिडन वमळू िकिे. म्िणनू  िर ज्ञानेश्वर मिाराज म्िणिाि. “साििी बोलािे नव्हे हे शास्त्र। 

संसार र्ीणते हे शस्त्र ।“ 
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इ.स १२९०, साली प्रिरािीरी असणाऱ्या नेिासे या गांिािील मंवदराि एक खांबाला टेकून भगिद्गीिेिर ज्ञानेश्वरांनी जे भाष्य केले 

त्यालाच ज्ञानेश्वरी वकंिा भािाथडदीवपका म्िटले जािे. ज्ञानेश्वरीि एकूण १८ अध्याय आििे. ९ िजारािून अवधक ओव्या आििे. प्रत्येक ओिी 

आवण त्यािील िब्द चपखल अचकू असा योवजला आि.े  

भािाथडदीवपका, ज्ञानदिेी अिी ह्या ग्रथंाची पयाडयी नािे िोि. स्ििः ज्ञानेश्वरांनी ह्या ग्रंथाच ेनामकरण केलेच नािी. ‘केले ज्ञानदेिें गीते 

। देशीकार लेणे’ एिढेच म्िटले आि ेिथावप संि नामदिेानंी ह्या ग्रथंाचा उल्लेख ज्ञानदिेी, ज्ञानेश्वरी आवण गीिाटीका अिा िीन नािांनी 

केलेला आि.े त्यामळेु ज्ञानदिेांची िा ज्ञानेश्वरांची िी ज्ञानेश्वरी िा ज्ञानदिेांची िी ज्ञानदिेी अिी नािें पढुीलांनी रूढ केली असािीि. खरे िर 

ि े‘ज्ञान –ईश्वरी’ आि.े  

सिडसामान्यांसाठी असणारा गीिेिरील ज्ञानेश्वरांचा िा टीकाग्रथं मराठीिील सिडश्रेष्ठ ग्रंथ आि.े मराठीिील गोडिा अन्य भावर्षकांना 

कळािा या उद्दिेाने संस्कृि(गीिाडण), विदंी भार्षा, कन्नड, िवमळ, इगं्रजीबरोबरच २१ वनरवनराळ्या भार्षांमध्ये ज्ञानेश्वरी भार्षांिररि झाली 

असनू िे भार्षांिररि छापील ग्रंथ उपलब्ध आििे. आवण पढेुिी त्यािरील लेखन िोिच रािणार. 
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कारण हा गं्रर् र्ीिनािे अचस्तत्ि उर्ळून टाकणारा आहे.  

'ज्ञानेश्वरी' चलहून घेणारे लेखक - सचचिदानंद बाबा,  

'ज्ञानेश्वरी'िे पचहले र्ाष्यकार - संत चनितृ्तीनार् महारार्.  

'ज्ञानेश्वरी'िे पचहले संशोधक - संत एकनार्. 

 'ज्ञानेश्वरी'िा पचहला संकलनकार - संत मचहपती.  

'ज्ञानेश्वरी'िे पचहले प्रसारक - संत नामदेि. 
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सिडसामान्यांसाठी असणारा गीिेिरील ज्ञानेश्वरांचा िा टीकाग्रंथ मराठीिील सिडश्रेष्ठ ग्रंथ आि.े िा ग्रंथ 

वलिीिांना ज्ञानदिेांची ितृ्ती ित्िज्ञानाच ेयकु्तीवनष्ठ प्रविपादन करणे िा मराठी भारे्षिील एक सत्िोत्कृष्ठ 

सावित्य वनवमडिी िा नसनू संस्कृि भारे्षिील पेटीि बंद पडलेले ित्िज्ञान जन सामान्याचं ेपयांि पोचािे 

िी िळमळ त्यामागे आि.े  

आिा आपण प्रत्येक अध्यािनू गीिा आवण ज्ञानेश्वरी काय सांगिे िे पािू या  

  



 

पान | 60 

 

पचहला अध्याय 

(अरु्भन-चिषाद योग) 

या अध्यायािे िैचशष््टय  

यांि गीिेची वनवमडिी िोण्याची पाश्वडभमूी आवण मिाभारि यदु्धाची सामान्य रूपरेखा आपल्याला समजिे. ज्ञानदिेानंी ज्ञानेश्वरीची सरुुिाि 

इिकी बिारदार केली आि,े वक, अध्यात्माच ेमिाद्वार वजज्ञासूंना उघडले जािे 

िसेच या मिान ित्िज्ञानाचा आस्िाद कसा घ्यािा गीिेच्या वनत्य निून उकलणाऱ्या पलैूंच्या मळेु खदु्द मििेाला सदु्धा विची भरुळ 

पडली आि.े गीिा जीिनाला आवण आपल्या वचरंजीि अवस्ित्िाला किी उपयोगी आि ेयाचा छान उलगडा केलेला आि.े  

पविल्या अध्यायाि, गीिेच्या ित्िज्ञानाचा यांि विर्षय प्रिेि आिचे. परंि ु ित्िज्ञानाचा उिापोि नािी. ज्ञानेश्वरीची वनवमडिी 

“र्ाष्यकाराते िाट पुसतु’ असा कृिज्ञ उलेख असनुिी, पणूड ज्ञानेश्वरीिर नाथ पंथाच ेित्िज्ञान सरेुख ररत्या गुंफलेले आि.े या कावश्मरी ििै 

ित्िज्ञानाचा पगडा या काव्यािर सिजी वदसनू येिो.  
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या गीिा मिान ग्रथंािील नेमका आिय िुडकून ज्ञानदिेांनी विला खऱ्या अथाडने स्ििंत्र असा कैिल्याचा अचकू मागड दाखविणारी अमर 

जयोिी प्रजिवलि केलेली आि.े िी ग्रंथ संपदा वचरंजीि आि.े विच ेिाचन, मनन आवण वनवदध्यासन याद्वारा प्राप्त िोणारी संपदा न संपणारी 

आि.े विच्यामळेु खऱ्या सखुाचा वनवश्चि लाभ िोिो.  

म्िणनू ज्ञानेश्वरी संपिांना ज्ञानदिे या ग्रंथािील पणु्य संपत्ती अनंि काल उपयोगी आवण सखुदायी िोणार आि ेयाची ग्िािी दिेाि.  

“पढुचत, पुढचत पुढती, इये गं्रर् पुण्य संपत्ती, सिभ रू्ती सिभ सुखी, संपूणभ होईरे्” 

गीतेिा आशय कसा ध्यानी घ्यािा  

गीिा किी ऐकािी वकंिा अिंरी उिरिािी ह्याबद्दल ज्ञानेश्वरांनी वदलेल्या सचूना जाणनू घ्यायला िव्या. िे म्िणिाि,” शारदीयेिे 

िंद्रकळेमार्ी अमृतकण कोिळे ते िेिती मने मिाळे। िकोर तलगे।“ िसे अगदी काळजीपिूडक, िळूिारपणे गीिा ऐकली पाविजे.  

िे पढेु म्िणिाि , “.हे शब्देचिण संिाचदरे्। इचंद्रया नेणता र्ोचगरे्। बोलाआचद झोंचबरे् प्रमेयासी।।“ मनािल्या मनाि त्याच्यािर 

वचिंन करािे. आवण  त्यांिल्या िब्दांपेक्षा त्यािल्या ित्िज्ञानाकडे जास्ि लक्ष द्यािे   
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ज्ञानदिेानंी ज्ञानेश्वरीचा िब्दाथड नव्ि ेिर, अिंरीचा आिय सांवगिला. प्रत्यक्ष कृष्णाच्या अिंरी त्या प्रत्येक िचनामागे काय आिय 

दडलेला िोिा ि ेसिाांना सांगािे म्िणनू ज्ञानिेांनी अििार घेऊन या ग्रंथाद्वारा रसाळ पण मोजक्या िब्दाि विर्षद केले. 

त्यासाठी अनेक दृष्ांि सांगनू िे सोप ेकरून सिजी समजािे असे केले. मी त्यािील वनिडक आिय काव्यािनू आवण वििेचनािनू व्यक्त 

करणार आि.े  

अगदी पविल्या मगंलाचरणाि माऊलीने सारे गीिा ित्िज्ञान सतू्रमय करविणारी मिान ओिीने सरुुिाि केली आि.े विचा अनभुि 

घेण्याच ेजयांना जमले, त्यानंा कैिल्य दरू नािी. 

ज्ञानेश्वरीच्या मंगलाचरणािील मिान ित्िज्ञान  

पविलीच सरुिाि आियघन आि.े   

ॐ नमो जी आद्या । वेद प्रषतपाद्या । जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरूपा ॥ १ ॥ 

{ॐकार िाच परमात्मा आि ेअसे कल्पनू ज्ञानदिेांनी मंगल केले आि.े)  
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ि ेसिाांच ेमळू असणाऱ् या ि िेदांच्या प्रविपादनाचा विर्षय असाणाऱ् या ॐकारा, िलुा नमस्कार असो. ि स्िि: स्िि:ला जाणण्यास 

योग्य असणाऱ् या आवण सिडव्यापी अिा आत्मरूपी ॐकारा िझुा जयजयकार असो.} 

{ॐकार िाच परमात्मा आि ेअसे जाणनू ज्ञानदिेांनी मगंल-चरण केले आि.े)  

आचद ब्रहमचबर् ॐ, तुर् नचमले, ‘सिभ तंूचि’, हे शृ्रचत बोले | 

स्ि-संिेद्य ऐशा आत्मरुपा तुर्, र्यर्यकारे मी स्तचिले || १. 

ॐ कार िचे चराचराि विनटलेले परमात्मस्िरूप आि,े असे जाणनू ज्ञानदिेांनी सादर िंदन केले. स्िसंिेद्य : म्िणज े आपणच 

आपल्याला जाणणारा आत्मा ज्ञान स्िरूप असनू िो ज्ञानरूप ितृ्तीनेच जाणला जािो, अज्ञावनकान ेजाणला जाि नािी. िाच िेदांिाच वसद्धांि 

असनू िोच श्री ज्ञानेश्वर मिाराजांनी अनभुािामिृाि प्रिीपावदला आि ेि येथे 'स्िसंिेद्य' िब्दाने माडंला आि.े 
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‘आत्मरुपा:’- याप्रमाणे ॐ काराचा िाच्य,सषृ्ीच्या पिूी असणारा, सषृ्ीच ेकारण, िेदाने प्रिीपावदलेला ि आपणच आपल्याला 

जाणणारा 'स्िसंिेद्य' असा िा परमेश्वर कोणिा िर याचे उत्तर ज्ञानेश्वर माउलींनी 'आत्मरुपा' या िब्दाने वदले आि.े म्िणजे प्रत्येकाचा आत्मा 

िोच परमात्मा आि.े आत्म्यािून परमात्मा वभन्न नािी असा भाि. 

आत्मा िा इदमेक एिाग्र आशीत |ऐि.२-१ 

पिूी ि ेजगि आत्मस्िरूप िोिे म्िणज ेजगिाच्या पिूी आत्मा िोिा. िोच नामरूपात्मक जगदू्रप झाला. यािी श्रिुी िचनािरून सिड 

जगाला अवधष्ठानभिू असलेले चेिन म्िणजे परमात्मा, िो प्रत्येक दिेाच े वठकाणी अवधष्ठानभिू असलेले चिेन जो आत्मा ,यािून वभन्न 

नािी,एकच आि ेअसा अथड वनघिो. 

िे म्िणिाि, ि ेॐ कारा, श्रिृींनी िलुाच आवदब्रह्म म्िणनू िणडन केलेले आि.े ॐ कार, िचे ब्रह्मवबजाचा अकुंर असनू त्यापासनू सिड 

सषृ्ीचा विस्िार झाला. आपल्या अंिरी ‘मी अमकु आि’े अिी स्फुरदू्रप िोणाऱ् या अवस्ित्िाची जाणीि ि’ेच ‘स्िसंिेद्य’ असे श्री आत्मदिेाचे 

वनराकार स्िरूप आि.े िेच माझे वनजस्िरूप आि.े त्याचा जयजयकार असो.  
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मांडूक्य उपवनर्षद म्िणिे, िा ॐकार चार मात्रांचा आि.े  

अमात्रश्चतुर्ोऽव्यिहायभः प्रपञ्िोपशमः चशिोऽिैत एिमोङ्कार आत्मैि संचिशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एिं िेद ॥१२ ॥  

ॐकाराच ेपणूड उच्चारण झाल्यािर दोन्िी ओठ वमटले जाऊन ॐ काराच्या विन्िी मात्राचंा गोचर नाद संपिो [मकारांि सोपान-१२/५६] 

आवण दिेािील कंपने विरू लागिाि. नादाच ेि कंपनांच ेविश्रामस्थान असलेल्या नीरि िांिीच्या अव्यक्त अिस्थेि ब्रह्म आि.े िोच ियेुचा 

चिथा पाद आि.े 

ॐकारािी खरी अनुरू्ती  

ॐकाराची खरी अनभुिूी ििी असेल िर, एकदा धीर गंभीर आिाजाि त्याच े उच्चारण करून दृष्ी वचदाकािाि[ मस्िकािील 

नावसकेच्या िरील भाग] भकुृटी मध्याच्या जरा मागे न्यािी आवण अनके ऋवर्ष ॐकार उच्चारण करीि आििे अिी डोळे वमटून अनभुिूी 

घ्यािी.  
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िो नैसवगडक ॐकार आपल्याला सिजी ऐकू येईल िी नाद-श्रिणाची नेमकी जागा िीच आज्ञा-चक्राची जागा. याच वठकाणपासनू, जथेे 

लिान बाळाची टाळू उडिे िी मस्िकाच्या घमुटिरली जागा-सिस्त्रार चक्राची जागा. येथनूच आत्मा दिेाि प्रिेि करिो. आिािी िेथे बोटे 

ठेऊन पाविले िर, स्पंदने जाणििाि. िी स्पंदन ेएकदा अनभुिू झाली की, िलकेच सारे िरीर िी कंपने अनभुििे.  

मस्िकािील वचदाकािाि िी जागा आवण आज्ञाचक्र यांना िक्र रेरे्षने जोडले की, िोणारा अधडचदं्र िीच ॐकाराची अधड-चदं्रकोर. 

मकारांि सोपान म्िणनू १२ िे अध्यायाि सांवगिलेली जागा. वििाच ेकैलास येथेच आि.े  

िीणेची िर छेडल्यािर ध्िनी ऐकू येिो. त्याच ेउगम आवण लय स्थान असिे नीरि िांििा. िो वनखळ िांिीिनु येिो आवण िेथेच सिजी 

विसाििो. जसे घटंा िाजिल्यािर नाद िोिो, िाजिणे थांबले, िरी नंिर कांिी काळ िो कंपने करीि ध्िनी गुंजि राििो.  

ििीच ॐकार गुंजन समाप्तीची अमिृमय अधडचदं्राची िी अधडमात्रा-अमात्रा- आि.ेया बीजािनूच  ब्रह्माचा ठाि वठकाणा लागिो. म्िणनू 

याला ब्रह्माचा अकुंर म्िटले आि.े  

मांडुक्य उपवनर्षदानसुार परब्रह्म ि े“ नान्त:प्रजं्ञ न बचहष्प्रजं्ञ नोर्ायत: प्रजं्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रजं्ञ नाप्रज्ञानं”  
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“शान्तं चशिमिैतं ितुर्भम ्मन्यते स आत्मा स चिजे्ञयः||७||” मांडूक्य 

[त्याला आिंली जाणीि नािी, आवण बािरेची जाणीि नािी, िो या उभयांनािी जाणि नािी, असेिी नािी. िो सरु्षपु्तीिील प्रज्ञानघन 

अिस्था नािी, जाणीि आवण नेवणि दोन्िीिी नािी” “िो िािं अिा अद्विैाच्या चिथ्या अिस्थेि असलेला पणूडिया ज्ञानमय परंि ुवनश्चल 

स्ियंभ ूअसा आि.े] 

स्ि-संिेद्य- िी अवस्ित्िाची जाण दणेारी संिेद्य असे ज्ञान दणेारी उस्फुिड संिेदना िाच मी आि.े िचे भगिंि सांगिाि. भगिंिांनी १५ 

व्या अध्यायाि स्फुरणरुपे प्रिीि िोणारा असा ‘मी’ आि,े असे सांवगिले आि.े 

“एऱ्हिीं सिांचया हृदयदेशीं । मी अमुका आहे ऐसी । रे् बुचद्ध स्फुरे अहचनभशीं । ते िस्तु गा मी ॥४२१॥ 

“माझ्या अवस्ित्िाची जाणीि असे स्फुरण, यालाच िरील ओिीि ‘स्िसिेद्या’ म्िटलेले आि.े  

िरील ओिीि ज्ञानेश्वर मिाराज िचे सांगि आििे. िरील ओिीिील `र्यर्यस्िसंिेद्या’ िनू िे म्िणि आििे की, आत्मरुपी 

भगिंिाला जाणनू घ्यायचा एकच मागड आि ेआवण िो म्िणजे स्ििःच्या संिेदनांकडे (िटस्थपणे) लक्ष दणेे. 
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आपले आत्मरूप ि े‘मी’ आि.े िी अवस्ित्िाची जी जाणीि, िेच आपले वनजस्िरूप आि.े िा मी जेंव्िा दिेावधवष्ठि असिो, िेंव्िा 

आपण कुणी ‘अमकु’ [व्यक्ती] असे आिोि, असे कवल्पि विनािी अवस्ित्ि मी आि ेअसे मानिो. 

खरे िर आपणािील कुणीच स्ििंत्र [स्ििंत्र] नसनू, सारे एक-दसुऱ् यािर अिलंबनू ि संपकाडने बदलणारे असे ‘परस्परािलंबी] असे 

आिोि, सारी सषृ्ी मदि करिे, िेंव्िाच आपण कांिी कायड करू िकिो.  

काम करीि असिा, मध्येच लाइट गेले की आपण बेचैन िोिो. नीट विचार केला िर, ि ेजास्ि समजेल. म्िणनू अगदी िचु्छ माणसू 

सदु्धा विश्वाच्या कायाडिील सिभागासाठी आपल्याला आिश्यक असिो.  

आपण िॉवस्पटलमध्ये असिा, वजिका डॉक्टर मित्िाचा, वििकाच िाडडबॉय सदु्धा. मग थोरपणाचा अवभमान गळून जािो. सिाांच ेद्वारा 

भगिंि मदि करिो,  

िी भािना आली की सिडत्र परब्रह्म वदसणे सोपे िोिे. विश्वाि प्रत्येक अवस्ित्िाला विविवक्षि असे कायड आि.े ित्यासाठी प्रत्येकाच्या 

लिरी िेगळया आवण गिी िसेच गणुधमड िेगळे.  
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म्िणनूच सारे विश्व एकरूप आि.े परस्परािलंबी आि.े िरीण गिि खाि, िनस्पिीिर वनयमन  ठेििो, िर िाघ वसंि त्यांना खाद्य म्िणनू 

त्यांच्यािर वनयमन करिाि. सारे जण विश्व कायड करीि आििे. सयूाडची प्रखर वकरणे चदं्र उसनी घेऊन सौम्य िीिल अमिृमय वकरणांची 

उधळण करिो. त्यामळेु गभाडच ेपोर्षण िोिे. िनस्पिीि और्षधी गणु उिरिाि. वकिी सयुोवजि वनयमन आि ेविधात्याच?े 

जो-िो आपले वनयोवजि कायड करील िर सारे सयुोग्य िोि रािणार. 

आपण सषृ्ीच्या या चक्राला सिाय्य केले िर िो यज्ञ िोिो. ‘यज्ञाि ्भििी पजडन्य:’ आवण सारे जीिन त्यािरच िर चालिे.  

सिभव्यापी ॐकारमय ब्रह्म.  

पविल्याच मंगलाचरणाि ज्ञानदिेानंी सिड सषृ्ीि अविनािी ब्रिमाचा वनत्य बदलत्या विस्िार असलेल्या ॐ काराला िंदन करून, दृश्य 

विश्व ि ेभगिंिाचाच लीलारूपी विस्िार असल्याने  सिडव्यापी भगिंिाच्या चरणी नमन केले आि.े िसेच आपल्या मळू आत्मस्िरूपाचा 

जयजयकार केला आि.े आपण मिान अविनािी वचरंजीि आत्मरूप आिोि. 
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आपण दिेाला विश्व कायाडसाठी धारण केलेले आि.े याचा बोध या मंगलाचरणाि माऊलीने करून दऊेन आपल्या दिैी मिानिेला 

जागिृ केले आि.े  

ज्ञानदिेाचं्या एका अप्रवसद्ध अभंगाि िे म्िणिाि,  

आकािाचें अिंीं प्रणिाचें गजु । वनरंजन बीज साधूं पािािी ॥१॥ 

सदू्रप वचदू्रप अद्वय एक कळा । संसारीं िाविला वनविडकार ॥२॥ 

प्रणिीं बीज अणरेुण ुआिं । दिमद्वाराची माि अपिूड बा रे ॥३॥ 

बापरखमुादिेी प्रणिे वनवखळ । िब्दाचें पाल्िाळ प्रणिीं रीघे ॥४॥ 

िा गिन अथड असलेला अभंग आि.े याचा खलुासा आवण प्रत्यय अध्याय पांचच्या अवंिम भागाि छान सांवगिला आि.े िो त्यािेळी 

उकल करून पािू. 

िसेच अन्यत्र दोन अभंगाि िे म्िणिाि.  
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अकार उकार मकार ओकंार । प्रणि िा साकार सरेुख रे ॥१॥  

ज्ञानदिे म्िणे दिे झालें दिे । प्रणिची विि अनभुिें ॥३॥ 

अकारी अधाडमात्रा किण रीवि वदसे । उकारीिी घसे किणे परी ॥१॥ मकारी संयकु्त झाली कैिापरी । अधडमाते्रिरी अधडमात्रा ॥२॥ 

अधडमाते्रचा अथड अिचटची वदसे । गरुुगम्य सोय जाणिी पैं ॥३॥ ज्ञानदिेें अथड शोधुनी घेतला । मिािनू्यीं संचला वनितृ्तीराज ॥४॥ 

ॐ नमोर्ी आद्या-  

ॐ कार िा ध्िनी- लिर- [िेव्ि] स्िरुपी अनभुिू िोिो. प्रगि विज्ञान आपले अवस्ित्ि िी एक केिळ लिर [िेव्ि] आि,े असे सांगिे.  

ॐ उच्चारणाने वनमाडण िोणाऱ् या लिरी आवण कंपने, दिैी आििे. ॐ िा िांि ब्रह्माचा पविला अकुंर–पविले प्रगटन आि,े असे गीिेचा 

नििा अध्याय म्िणिो. िचे सिड अनभुिू िोणाऱ् या सषृ्ीच ेदिडन आि.े  

श्री विनोबा म्िणिाि, ‘अकार म्िणजे सिड स्थलू नामरूपें ि ेगणपिीच ेदोन चरण आििे. उकार म्िणज ेसिड सकू्ष्म नामरूपें िी पोटाचे 

वठकाणी आििे आवण मकार म्िणजे नामरूपांची अव्यक्तदिा िी गणपिीच्या वििाल मंडलाकार मस्िकाचें वठकाणीं िोय.’ 
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ॐ च ेउच्चारण आपल्यािील दिैी अवस्ित्िाच्या कंपनािी जळुणारे आि.े गीिेच्या १७ व्या अध्यायाि िेिटल्या भागाि याचा अवधक 

खलुासा ज्ञानेश्वरीि ज्ञानदिेांनी केला आि.े  

ॐ िा िांि वनराकार वनगुडण ब्रह्माचा पविला गोचर अकुंर असनू, ॐ िी ईश्वराला मारलेली िांक आि,े असे पािंजली म्िणिो. ॐ च े

उच्चारण आपल्या मळू स्िरूपाची जाणीि ि जागिृी करून दिेे. 

म्िणनू ॐ च्या कंपनािी समरस झाल्याने आपल्याला आपले मळू स्िरूप अनभुिू िोिे. 

ॐकार उचिाराने होणारे शारीररक ि मानचसक लार् 

रक्तदाब न्यनू िोणे : ॐ च्या वनयवमि जपाने रक्तदाब न्यनू िोऊ िकिो, ि ेिैद्यकीय के्षत्रािील आधवुनक संिोधनाद्वारे वसद्ध झाले आि.े 

या संदभाडि पढुील नोंद आढळिे, ध्यानधारणा आवण ॐ चा मंत्रजप करून श्रीमिी क्लॉवडया झेफ यांनी उच्च रक्तदाबाच्या आजारािर माि 

केली. आश् चयड म्िणजे आिा त्यांची और्षधे बंद झाली असनू त्यांच्या हृदयाि वनमाडण झालेला दोर्ष आपोआप ठीक झाला. 



 

पान | 73 

 

दिेाच्या ि मनाच्या व्याधी िर ॐकार साधनेने जािािच, वििाय आपले अवस्ित्ि अवधक व्यापक िोिे. आपल्या मळू स्िरूपाची 

जाण िोिे.  

म्िणनू ॐकार ि ेब्रह्मद्वारा पयांि जाणारे िािन आि.े 

ॐ कार-चिचिध अर्भ  

आपण एखादी गोष् ििी असल्यास, ‘िू’ं म्िणिो िोच ॐ. म्िणनू ॐ चा पविला अथड अनमुवि-िोकार- असा आि.े दमलेल्या 

माणसाच्या िोंडून सिजी ॐ,  

ॐ असा िू-ंिू ं ध्िनी  येिो. मोटार चढािर जािानंा बदललेल्या गेअर मळेु असाच आिाज ऐकायला येिो. 

आजारी माणसू दिेाकडे कण्िून िांिी मागिो, िोिी सिजी ॐ चा आिाज करून. लिान बालक जेंव्िा िोकार दिेे िेंव्िा त्यांि ॐ कार 

ध्िवनि िोिो. 
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आपण िांि बसनू डोळे वमटले, िर सषृ्ीिील सिजी भरलेला ॐ कार सिजी ऐकू येिो. जोराि िािणारा िारा, समदु्राचा नाद, पानाचंी 

सळसळ, बालकाच ेझोपेिील िुकंार, िपृ्तीचा ढेकर ि ेसारे ॐ विविध प्रकारे ऐकू येिाि. एका अभंगाि ज्ञानदिे म्िणिाि, सिड पि-ूपक्षांच्या 

विविध उच्चारणाि बोबडा ॐ कारच आि.े  

िेदप्रचतपाद्या  

याचा गवभडिाथड ज्ञानदिेांनी १६ व्या अध्यायाि केला आि.े िे म्िणिाि,  

तैसा िेदप्रचतपादु्य र्ो ईश्वरु । तो होआियालागीं गोिरु । शु्रतीिा चनरंतरु । अभ्यासु करणें ॥ १६/१०३ ॥ 

{त्याप्रमाणे श्रिुींनी जयाच ेप्रविपादन केले, असा जो ईश्वर त्याचा साक्षात्कार िोण्याकरिा श्रिुींचा नेिमेी अभ्यास करणे} 

{श्रिुींनी जयाच ेप्रविपादन केले, असा जो ईश्वर त्याचा साक्षात्कार िोण्याकरिा श्रिुींचा नेिमेी अभ्यास करणे} 

िा िेदािील कमडकांडाद्वारा नव्ि ेिर उपवनर्षदािील ज्ञान-कांडाच्या अभ्यासािनू लाभणारा असा ब्रह्माची अनभुिी अभ्यासाने लाभणारा 

असा आि.े म्िणनूच आपण मखु्य उपवनर्षदांचा अभ्यास करून िे मिान ित्ि समजनू घेि आिोि.  
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श्री गणेश िंदन 

प्रचवलि पद्धिीनसुार ग्रंथारंभी श्री गणेिाला नमस्कार करायला ििा, पण ज्ञानदिेांनी िर ॐकाराला िंदन केले आि.े त्याचा खलुासा 

िे करिाि,  

देवा त ंषच गणेशु । सकलाथथमषतप्रकाशु । म्हणे षनवषृिदासु । अवधारिजो जी ॥ २ ॥ 

{िरील वििेर्षणांनी यकु्त अिा) दिेा, सिाांच्या बदु्धीचा प्रकाि जो गणेि िो िचू आिसे. वनिवृत्तनाथांच ेविष्य (ज्ञानेश्वर मिाराज) 

म्िणिाि, मिाराज ऐका.} 

श्री ॐकारा गणेश तूचि, प्रकाशचिशी तंू सकल मती |  

दास मी चनितृ्तींिा चिनिी, श्रिण करा गीता महती || १. 

गीतेिा आशय मर्करिी, हे गणराया, तू सांगिीशी | 

तू बोलचिता, मती प्रकाशुनी, योरु्चन उचितिी शब्दांशी || २. 
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दिेा, सिाांच्या बदु्धीचा प्रकािदािा जो श्रीगणेि िो, िचू आिसे. वनिवृत्तनाथांच ेविष्य, ज्ञानेश्वर मिाराज म्िणिाि, मिाराज आपणच 

प्रकािविलेल्या बवुद्धद्वारा श्री गीिेची मििी ऐका. 

श्री ज्ञानदिे, म्िणिाि, गणेिरूपी ॐ कारा, मी िणडन करू जाणाऱ् या, श्री गीिेच ेआियरूप भाष्य ि ेआपल्याच कृपेने लाभलेले बदु्धीच े

प्रकािन आि.े आपल्या कृपेचा मविमा आपणच श्रिण करून, माझ्या मिीला सयुोग्यररत्या प्रकािविण्याची कृपा करा.  

ि ेआिाच ेलेखन िी श्रीची कृपा आवण माऊलीच ेपाठबळ यामळेु मी करीि आि.े  

ज्ञानदिेिे, मनी उवचि िे आिय मजला उमगािे | 

उद्धाराचा मागड दाखिी, प्रसन्न दिेा ि ूव्िािे || १.  

पढेु त्यांनी श्री गणेिाच्या पणूड स्िरूपाचा आवण सिा िािांच ेस्िरूप धारण केलेल्या सिा दिडनांचा िास्िि अथड समजनू सांगनू सिड 

अियिांच ेरूपकात्मक स्िरूपाचा अथड प्रविपावदिाि.  



 

पान | 77 

 

श्री गणेश ि सहा शासे्त्र- अदृश्य असे ईिित्ि विद्वानांनी िोधण्याचा प्रयास केला, त्यािनू सिा दिडने अथिा सिा िासे्त्र उगम 

पािली. आपल्याला िी नािी समजली िरी, फरक पडि नािी. आपल्या उन्निीला आिश्यक िेिढेच ज्ञान आपण घ्यािे.  

हें शब्दब्रह्म अशेि । तेषच म षतथ सुवेि । जेथ वणथवपु षनदोि । षमिवत असे ॥ ३ ॥ 

{संपणूड िेद िीच त्या (त्या गणपिीची) उत्तम सजिलेली मिूी आि,े आवण विच्या वठकाणी वनदोर्ष िणडरूपी सौंदयड खलुनू राविले आि.े} 

स्मृषत तेषच अवयव । देखा आंगीक भाव । तेथ लावण्याची ठेव । अथथशोभा ॥ ४ ॥ 

{आिा (त्या गणपिीच्या) िरीराची ठेिण पिा. (मन्िावदकांच्या स्मवृि िचे त्याच ेअियि िोि. त्या स्मिृीिील अथडसौंदयाडने (िे अियि 

म्िणजे लािण्याची केिळ खाणच बनले आििे.} 

िब्दब्रिम श्री िेद मिूी िंि, िदु्ध िणडरुपे विलसे |  

लािण्ये स्मवृि अियि खलुिी, परुाणेवच िंि लेणी िसे || १. 
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संपणूड िेद िीच िझुी उत्तम सजिलेली मिूी असनू विच्या वठकाणी वनदोर्ष िणडरुपी सौंदयड खलुनू वदसि आि.े मन्िावद स्मवृि िचे श्रीच े

लािण्याची खाण असलेले अियि आििे. अठरा परुाणांच ेसिुोवभि अलंकार आवण त्यांि प्रविपावदलेली ित्िे िीच रत्ने ि छंदोबद्ध 

अथडपणूड रचना, िीच त्यांची कोंदणे आििे.  

पदबंध नागि । तेंषच िंगाषथले अंबि । जेथ साषहत्य वाणें सप ि । उजाळाचें ॥ ६ ॥ 

{उत्तम प्रकारची िब्दरचना िचे त्या गणपिीच्या अगंािरील रंगिलेले िस्त्र आि ेआवण त्या िब्दरचनेिील अलंकार ि ेत्या िस्त्राच ेचकचवकि िलम िंि ुआििे.} 

सयुोग्य िब्दांची पदरचना, भरजरी ि ेश्रीिस्त्र असे | 

िब्द योजने चमकिी लेणी, मलुायमिी िंि ूिैसे || १. 

श्री गणेिाच ेसिा िाि िी सिा दिडने आवण त्यांच ेअवभप्राय िी िसे्त्र. 

िकड  परि ुवन अकुंि िािी, न्यायिास्त्रिी खलुि असे | 

मध ुरसाळ मोदक िेदांिी, िझु्या िािी िो वदव्य वदसे || १. 
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खंवडि दांििी बदु्ध मिांचा, धररलासे एका िािी | 

धमड-प्रविष्ठा िभु िरदायी, िस्िकमल अभया दिेी || २. 

िोवच वनररश्वर-िावदयांचा ब्रह्मिाद िंि िािी वदसे | 

सिा करानंी सिा दिडने िोवभिंि अवि खलुि असे || ३. 

देखा षववेकवंतु सुषवमळु । तोषच शंुडादडुं सिळु । जेथ पिमानंदु केवळु । महासुखाचा ॥ १४ ॥ 

{पिा. त्या गणपिीच्या वठकाणी सोलीि ब्रह्मसखुाचा वनरवििय आनंद िीच सरळ, अवि वनमडळ ि बरेिाईटाची वनिड करण्याि समथड 

अिी लांब सोंड आि}े 

ब्रह्मसखुाच्या परमानंद,े वििेक िुंडा सरळ असे | 

िदु्ध मिीच्या िंि सद्भक्ता, स्िानंदाला उणीि नसे || १. 

तिी संवादु तोषच दशनु । जो समता शुभ्रवणुथ । देवो उतमेिस क्ष्मेक्णु । षवघ्निाजु ॥ १५ ॥ 
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{िर प्रश्नोत्तररूप चचाड िाच दांि असनू त्या चचिेील पक्षरवििपणा िा त्या दािाचा पांढरा रंग आि.े ज्ञानरूप बारीक डोळे असलेला 

विघ्नांचा वनयामक असा िा दिे आि}े 

िभु्र दिं प्रश्नोत्तर चचचेा, उन्नि अध्यात्मा िोई | 

सकू्ष्म लोचने ज्ञानदृष्ीची, विघ्नवनयामक वनि करिी || १. 

मज अवगमषलया दोनी । षममांसा श्रवणस्थानीं । बोधमदामृत मुनी । अली सेषवती ॥ १६ ॥ 

{(ज्ञानदिे म्िणिाि) पिूडमीमांसा ि उत्तर मीमांसा िी िासे्त्र िीच त्या गणपिीच्या दोन्िी कानांच्या वठकाणी मला िाटिाि ि बोध िचे 

मदरूपी अमिृ असनू मवुन ि ेभ्रमर त्याच ेसेिन करिाि.} 

उत्तर वन िी पिूडवममांसा, वििाल कणाडठायी िसे | 

गंडस्थळीचा बोधामिृरस, मनुी भृंग त्या सेवििसे || १. 
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द्विै ि अद्विै याबद्दलची अनेक मिे विद्वानांनी प्रविपादन केलेली आििे. त्यांना ‘वममासंा’ असे नामावभधान आि.े िेिटी ित्ि एकच, 

वनगुडण वनराकार आि.े अनेक मागाांनी त्याच ेप्रविपादन िोि असिे. 

‘सकल मती प्रकाश’ करिनू श्री वििाल कणडद्वयांनी सिाांच ेश्रिण करिाि.  

श्री गणेिाच ेगंडस्थळािनू वनघणाऱ् या बोधामिृ रसाच ेमनुी जण ुसेिन करणारे भ्रमर िोि.  

अकाि चिण युगल । उकाि उदि षवशाल । मकाि महामंडल । मस्तकाकािें ॥ १९ ॥  

{ॐकाराची प्रथम अकारमात्रा ि ेत्या गणपिीच ेदोन पाय असनू, दसुरी उकारमात्रा ि ेत्याच ेमोठे पोट आि ेआवण विसरी मकारमात्रा िाच 

त्याच्या मोठ्या ि िाटोळ्या मस्िकाचा आकार आि.े}  
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ॐ कारातील अकार िरणी, उदर चिशाल उकार असे | 

महान मस्तक मकार शोरे्, श्री गणेश ऐसा चिलसे || १. 

ॐ कार िचे सषृ्ीरुपी श्री गणेिाच ेस्िरूप आि.े जागिृ अिस्थेच ेप्रविवनवधत्ि करणारा, ‘अ’ कार, गिी दणेारे श्री गणेिाचे चरण आििे. 

चरणािी येणे, िी पणूड िरणागिी आि.े 
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ॐ कार साधना पणूड िरणागिीने सफल िोिे, असे यािं अवभपे्रि आि.े िीच जागिृ अिस्था आि.े पणूड सािधान रािून वििेक जागिृ 

असणे-श्रेयस्कर काय आवण केिळ वप्रय अिा गोष्ींचा िव्यास धरणे यािंील प्रगिीचा मागड वििेकाने उमगिो. ॐ काराच्या ध्िवनि अथाडिी 

समरस िोि, उच्चारणान ेि ेसारे साधले म्िणजे कैिल्याचा मागड वदस ूलागिो.  

सकू्ष्म अिी स्िप्नािस्था असलेला ‘उ’ कार ि ेश्रीच ेवििाल उदर आि.े आपले सारे अपराध पोटी घालण्याची त्यांि क्षमिा, वििालिा 

आि.े उदराि हृदयावद ि पचनाची व्यिस्था आि.े सकू्ष्म अिस्था वचिंनक्षम आि.े आत्मबोधाच्या समरसिेची पिूड ियारी वचिंनाने िोिे.  

आपण साक्षीभािाने स्िि:च्या अिंरी चाललेल्या संकल्प- विकल्प आवद मनाच्या उलाढाली कोणिीिी प्रविवक्रया न उमटू दिेा िांिपणे 

पिाव्याि, िचे सिोत्तम ध्यान िोय. ि ेवचत्तिदु्धीच ेसिोत्तम साधन वचदाकािाि आि.े ि ेयांि अवभपे्रि आि.े  

ॐ काराची ििृीय मात्रा ‘म’कार िचे कारणदिेाची {जयांि सखुद अिी गाढ वनद्रा समाविष् आि}े ि सिड दिेाची सवुनयंवत्रि व्यिस्था 

असलेले मस्िक, िचे श्री आवदनाथ वििरूपी ‘म’कार आि.े  
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मकार िा ॐ काराच ेउच्चारण दोन्िी ओठ वमटल्यािर संपनू नादाच्या लयाचा प्रारंभ िोिो. यालाच ज्ञानदिेानंी ‘मकारांि सोपान’ अस े

बाराव्या अध्यायािील ५६ व्या ओिीि िवणडले आि.े या ओिीि ज्ञानदिे सांगिाि, ‘मकरांि म्िणजे घन-अज्ञानसरु्षवुप्तरूप जो कारणदिे िी 

वबकट पायरी ओलांडून, आकाि [अनंिाची अनभुवूि] दखेील काखेि मारून योगी ब्रह्मरुपािी ऐक्य पाििो.  

मग वचदाकाि आवण बाह्याकाि [वनराकारिा] िेगळे उरि नािी िर आपणच त्यािं समरस िोिो. कारणदिेाचा वनरास िोिो ि नाद ि 

कंपने विरू लागनू साधक सिजी दिेािीि अिी नीरि िांिीची अधडमात्रा गाठू लागिो.  

हे षततही एकवटले । तेथ शब्दब्रह्म कवळलें । तें षमयां श्रीगुरुकृपा नषमलें । आषदबीज ॥२०॥ 

{ह्या विन्िी मात्रा एकत्र झाल्या म्िणजे संपणूड िेद किटाळला जािो. त्या मळू बीजरूपी गणेिाला मी गरुुकृपेमळेु नमस्कार करिो.} 

िीनिी मात्रा एकरूपाने, आिय उमगनुी अनसुरिा | 

गरुुकृपा लाभिा, आवदबीज, ब्रिमरूपवच ये िािा || १. 

िब्दब्रह्म यािी समरसिा, अधडमात्री लय साधिसे | 

िवेच पािन भिुन िरीच,े आत्मभान ि ेयेि असे || २. 
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ॐ कार िा फक्त उच्चारणे यांि अवभपे्रि नसनू, ‘किवळल’े असे ज्ञानदिे म्िणिाि, म्िणजे पणूडिया समरस िोणे. ॐ काराच ेश्रद्धापिूडक 

उच्चारण आवण त्याचा आिय ि नादाची कंपने यािी समरस िोणे जम ूलागले की, िेिटी दिेभाि विरून आपल्या मळू स्िरूपािी लय 

करविण्याची मिान साधना यांि संकेि रुपे वदलेली आि.े अिा आवदबीज श्री आत्मस्िरूपाला ज्ञानदिे िंदन करिाि॰ 

हे चतन्ही एकिटले- ॐ काराचा उच्चार अनेक ऋवर्ष करीि आििे, अिी डोळे वमटून कल्पना करािी. िो सामदुावयक नाद दोन्िी 

कानािनू आिं येऊन मस्िकाि जेथे एकत्र वमळिो, िी जागा नाकाची सरळ रेर्षा मस्िकाि पढेु िाढविली िर भिुयांच्या मध्यभागापासनूच्या 

मस्िकाि काढलेल्या रेर्षेला मागे जेथे वमळिे. िेथे आज्ञा चक्राची जागा आि.े त्याची ॐ िी दिेिा आि.े  

ॐ च्या नाद ि कंपनािी समरस िोऊन, त्या जागी सारे विसरून मन एकिटािे. विलक्षण प्रकाि आवण नीरि िांिीचा अनभुि येिो. िेच 

आपले मळू स्िरूप आि.े नाद ऐकि िो संपल्यािर कंपनांचा मागोिा घ्यािा. िी कंपने पनु्िा जया िांिीिनू वनघाली,  

त्यांि विश्रांवि घेिाि. िचे श्री आत्मदिेाच ेवनिास स्थान आि.े[अध्याय नििा] त्यािी समरस व्िािे. आवण पणूड समपडण करािे, यालाचा 

‘नवमले आवदवबज’ असे म्िटले आि.े  
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ि ेएकिटणे म्िणज ेनेमके काय िर िीच ॐ कार साधना आि.े िीच सविस्िर खलुासा पढेु येईल   

आतां अषभनव वाषववलाषसनी । ते चातुयाथथथकलाकाषमनी । ते शािदा षवश्वमोषहनी । नषमली षमयां ॥ २१ ॥ 

{आिा जी िाणीची अपिूड क्रीडा करणारी असनू, चाियुड, िागथड ि कला यांची दिेिा आि.े ि वजने सिड जग मोिून टाकले आि,े त्या 

सरस्ििीला मी िंदन करिो} 

अपिूड िाणीठायी विलसे, स्िावमनी जी चाियुाडची | 

दिेी िारदा िंवदयली मी, पजूय दिेिा िाणीची || १. 

िब्दाकरिी अथड कलेसि, विश्वािे मोिीि करी | 

यथाथड आिय मनी उपजण्या, कृपाछत्र प्रावथडिो विरी || २. 

मज हृदयीं सदु्गरू। जेणें तारिलों हा संसािप रू। म्हणौषन षवशेिें अत्यादरू। षववेकाविी ||२२|| 

{जया सद्गरंुूनी मला या संसारपरुािनू िारले िे माझ्या हृदयाि आििे. म्िणनू माझे वििेकािर फार पे्रम आि.े} 
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माझे हृदयस्थानी सद्गरुू िसलेले आििे, त्यांच्या कृपेनेच मी या संसाराच्या परुािनू िरुन जाऊ िकलो. अनभुिअमिृ मध्ये गरुु िा अिंरी 

बसनू आपल्याला मागड दाखिीि असिो. असे सांवगिले आि.े  

येथे ज्ञानदिे म्िणिाि, मी वििेकाने आचरण करीि प्रितृ्ती दरू साररि, वनितृ्ती िा सिज भाि धरीि, या मायाजालािनू बािरे पडलो 

आवण कैिल्याचा लाभ प्राप्त झाला.  

येथे ‘ चिशेष अत्यादर, चििेकािरी’ ि ेआचरणाि आदरपिूडक वििेकाचा अगंीकार करणे, ि ेपरमाथडमागाडला कसे आिश्यक आि े

ि ेज्ञानदिे सांगिाि.  

{जयांनी मला या संसारपरुािनू िाररले, िे सद्गरुू माझ्या हृदयाि आििे, म्िणनू माझे वििेकािर फार पे्रम आि,े कारण वििेकाने आचरण 

िाच माझ्या गरंुूचा उपदिे आि.े  

गढूाथड- जयांच्यामळेु संसाराच्या मिापरुािनू िरून जािा येिे त्या श्रीसद्गरंुूना मी हृदयाि धारण केले त्या योगे वििेकाबद्दल मला वििेर्ष 

अत्यादर आि.े अथाडि माझ्या जगण्याला वििेकाचा पाया आि.े 
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आिय- संसाराचा परू म्िणजे क्षणोक्षणी बदलणारा, जे जन्माला येिं त्याला अिं आि.े जे आकाराि येिं त्याला िाढ, घट, झीज आवण 

नाि अटळ आि.े  

मात्र कािंीच वस्थर नसिं. सारखं बदलि रािािे आवण त्या बदलत्या वस्थिीच्या प्रभािाि बंवदस्ि असणाऱ्या माणसांच्या प्रविवक्रयािी 

बदलिाि.  

त्यामळेुच आयषु्याि पररवस्थिी एकसारखी रािाि नािी ििीच माणसांची जीिनाकडे बघण्याची दृष्ी आवण आपले आचरण बदलि 

राििे. कालची मलू्ये आज िीच रािि नािीि. 

आपण स्िि: कालानरुूप, पररवस्थिीनरुूप, ियानरुूप बदलि जािो, िे आपल्याला स्िाभाविक िाटिं, पण बदल आपल्याला प्रविकूल 

असेल िर, आपल्याला त्रासदायक िाटिो.  

जीिन वनत्य सखुाच ंअसािं, अिी त्याला एकमात्र इच्छा असिे. द:ुखाचा अभाि म्िणजेच सखु असं िो मानि असिो. जीिन मात्र 

एखाद्या मिापरुाच्या िेगानं िािाि आि.े संि यालाच भिसागर म्िणिाि.  
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भि म्िणजे इच्छा. ‘अमकु व्िािं’, ‘अमकु िोऊ नये’, या इच्छांच्या पकडीिनू माणसू कधीच मकु्त िोि नािी. अथाडि संसाराच्या या 

मिापरुािनू िरून जाि नािी. ि ेिरणं वकंिा भिसागर पार िोणं साधेल िो या प्रभािािनू मकु्त िोऊ िकिो. त्यासाठी आिश्यक असिो वििेक. 

असा वििेक वनत्य गरुूच्या आिील आिाजाद्वारा लाभिो िे त्याला हृदयािच स्थानापन्न केल्यािर.  

वनिास सद्गरुूचा मज हृदयी, जीिन रथ त्यांच ेिािी |  

िाररयला भिसागर जेणे, जडली वििेकी बिू प्रीवि || १. 

आपला आंतला आिार् िाच आपला गरुु असिो. अगदी फक्त त्याच ेअनसुरण केले िर जीिन सलुभ िोिे. िचे संसार-परू पार पडणे 

आि.े  

अध्यात्माि वनयम सोपे आििे – जे जसे आि,े िसे स्िीकारािे. कठीण प्रसंगी िांि रािािे, योग्य उत्तर वमळिे. मी किाचािी किाड नािी, 

करवििा एकच भगिंि आि.े  
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मी वनवमत्तमात्र आि.े प्रकृिी गणु आवण कमड याद्वारा सारे करीि असिे. असे िांि रािून िोईल त्यािी सिकायड करणे, याला संपणूड 

समपडण म्िणिाि. 

कां षचंतामणी जाषलयां हातीं । सदा षवजयवषृि मनोिथीं । तैसा मी प णथकाम श्रीषनवषृि । ज्ञानदेवो म्हणे॥२४॥   

{वकंिा जयाप्रमाणे वचिंामणी िस्िगि झाल्यािर मनोरथ नेिमी विजयी िोिाि, त्याप्रमाणे माझे सिड मनोरथ श्री वनिवृत्तनाथांच्यामळेु 

पणूड झाले आििे. असे ज्ञानदिे म्िणिाि.} 

िािी वचिंामणी लाभिा, विजयितृ्ती वनि मनोरथी |  

पणूडकाम मी श्री वनितृ्ती, ज्ञानदिे सादर िदिी || १,  

{पणूडकाम –सिड इच्छा पणूड झालेला} 
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इवच्छलेले ित्काळ दणेारा वचिामणी जयाला लाभला, त्याला पणूडकाम अिस्था लाभिे. त्याच्या मनाि नेिमी विजयििृी असिे. िो 

सिजी वनरीच्छ असिो. मी माझ्या गरुुपासनू वनितृ्तीचा अगंीकार केला आवण माझे मनोरथ पणूड झाले. आपण सारे जीिन गरुु चरणी अपडण 

करािे. ज्ञात्याने निेमी गरुु अिंरीच्या आिाजाने जे सागेंल, त्या मागाडिरून जाि,े त्यामळेु आपले योवजलेले कायड वनवश्चि िोिे.  

आपण िकृ्षाच्या मळुािी पाणी घािले की, सिजी पणूड िकृ्षाला त्याचा लाभ िोऊन िकृ्षाला बिार येिो. िसेच गरुु भजण्याने सिजी 

आत्मदिडन िोिे.  
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ि ेसगळे जो जाणिो, वकंिा जाणण्याची इच्छा करिो, त्यांचसेाठी ज्ञानदिे वनवश्चि असा मागड सांगिाि. िो म्िणजे आपल्याला गरुुदिे 

कृपा झाली पाविजे. श्री दत्ताने घेिलेल्या गरुूच्या ग्रिणािनू उत्तम ग्रिणिीलिा वि अिंरीची िळमळ िाच गरुु म्िटले आि.े ‘जो जो जयाचा 

घेिला गणु, िो िो गरुु केला जाण||’ 

म्हणोषन जाणतेनें गुरु भषजजे । तेणें कृतकायथ होईजे । जैसें मुळषसंचनें सहजें । शाखापल्लव संतोिती ॥२५॥ 

{एिढ्यासाठी अिो ज्ञािेपरुुर्ष िो, गरुुभजन करािे ि त्यायोगे कृिकृत्य व्िािे. जयाप्रमाणे झाडाच्या मळुांना पाणी घािले असिा 

अनायासे फांद्या ि पाने यांना टिटिी येिे} 

मळुापािी जलवसंचन कररिा, पालिी बिरे िकृ्षाला | 

िैसे ज्ञात्याने गरुु भजिा, कृिाथड िोई कायाडला ||१. 
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र्ाणतेने गुरु र्चर्रे्- म्िणजे सारे जीिन अवलप्तपणे ि वनष्ठेने वनष्काम कमे करीि, आिंला आिाज [सद्गरुू] जे सागेंल िसेच, 

आचरण करािे.  

म्िणनू जयाला जाणण्याची इच्छा आि ेअिा वजज्ञासनूे गरुूला भजािे गरुूला भजल्यावििाय कुणीिी साधक कृिकायड िोि नािी.  

अमिृानभुिाि दसुऱ्या अध्यायाि गरुु आवण विष्य ि ेएकाच नाण्याच्या दोन बाज ूअसे माऊली सांगिे.  

येक म्हणतां रे्दें । तें कीं नानात्िें नांदे? । चिरुद्धें आपणया चिरुद्धें । होती काइ? ॥ २-६० ॥ म्हणौचन चशष्य आचण गुरुनारु् । या 

दोहों शब्दांिा अरु्भ । श्रीगुरुचि परी होतु । दोहों ठायीं ॥ २-६१ ॥  

कां सुिणभ आचण लेणें । िसतें येकें  सुिणें । िसतें िंद्र िांदणें । िंद्रींचि रे्िीं ॥ २-६२ ॥ नाना कापुरु आचण पररमळु । 

कापुरचि केिळु । गोडी आचण गुळु । गुळुचि रे्िीं ॥ २-६३ ॥ 

अिंरीची वििेक बदु्धी आिल्या आिाजादािारे जे सांगिे िोच आपला गरुु. 
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जाणिेन या िब्दाचा अथड इथे असािी िोऊ िकिो की जयाने या जीिनािील िथ्य जाणले आि.े या जीिनाि श्रेयस काय आि ेआवण 

प्रेयस काय आि ेयाची वििेकाने वनिड केली आि े. 

यांच ेअगदी सिज सोपे उदािरण ज्ञानशे्वर मिाराज दिेाि िे, झाडांच्या मळुांजिळ पाणी घािले की त्या झाडांची पाने फुले िाखा 

आपोआप िाढिाि. जण ूअध्यात्मरुपी िकृ्षांच ेगरुूदिे ि ेमळू आििे त्यांना आपली सिड श्रद्धा भक्ती िाविली की ज्ञान वििेक रुपी फांद्या 

पाने सिज फ़ुटिील आवण आत्मसाक्षात्काराचे फळ आपोआप प्राप्त िोईल . 

झाडांच्या मळुांना पाणी घालणे म्िणजे गरुुभक्ती करणे, गरुुला िरण जाणे या कृिीमध्ये कुठलािी दखेािा नसिो िर िे एक अवििय 

विनम्र असे कायड असिे  . 

आिा िे मिाभारिािचे आवण त्यािील गीिेचे मित्ि प्रविपादन करीि आििे.  

म्हणौषन महाभाितीं नाहीं । तें नोहेषच लोकीं षतहीं । येणें कािणें म्हषणपे पाहीं । व्यासोषछिष्ट जगत्रय ॥४७॥ 
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{एिढ्याकरिा मिाभारिामधे जे नािी िे तै्रलोक्याििी नािी. या कारणामळेु संपणूड तै्रलोक्य व्यासांच ेउष् ेआि ेअसे म्िटले जािे. 

(म्िणजे व्यासांच्या नंिर झालेल्या किींनी आपल्या सिड कल्पना व्यासांपासनू उसन्या घेिल्या आििे.)} 

व्यासे वनवमडि मिाभारिी, नसे िे न लोकीिी िीिी |  

‘व्यासे उवच्छष्’िी वत्रलोका, म्िणनुी कीविड जगी रािी || १.  

गीिा सांगणारा श्रीकृष्ण िर साक्षाि परमेश्वरच, पण गीिा मिाभारिाि समाविष् करणारे, वलविणारे मिर्षी व्यास, ह्याचंी योग्यिािी 

फारच मोठी आि.े  

गीिेि विभिूी सांगिाना “ मनुींमध्ये व्यास मी आि,े” असे भगिंिांनी म्िटले आि.े िैवदक ित्त्िज्ञान, वनरवनराळ्या ऋर्षींनी, आपल्या 

वनरवनराळ्या समजिक्तीच्या विष्यांना, आपापल्या पध्दिीने समजािनू सांवगिले िेव्िा त्यांच्या सांगण्याि िरिर िरी भेद वनमाडण िोणे 

स्िाभाविक िोिे म्िणनू मिर्षी व्यासांनी ब्रह्मसतू्र वलविले. म्िणनू ‘व्यासोवच्छष् ंजगि ्सिां “ असे म्िटले जािे. अिा थोर लेखकाने गीिा 

वलिािी ि ेगीिेची मििी वकिी मोठी आि ेि ेदाखिणारे आि.े 
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मिाभारिाची संपन्निा अवि मनोिर आि,े आकर्षडक आि ेकी, यािनू नंिरच्या काळाि अनेक प्रविभािंिाना कथाबीजे, काव्यबीजे, 

नाट्यबीजे वमळाली आवण निवनवमडिीला मोठ्या प्रमाणािर धमुारे फुटले. खपू लोकवप्रय झाले, समाजमनी वस्थरािल,े दृढ झाले. िे पाविले 

की आपल्याला ि ेमनोमन जाणििे की यांच ेमळू स्थान ‘व्यासोवच्छष्’ मिाभारि. खरेच साऱ्या जगाला व्यापनू आि.े आवण नम्रपणे 

म्िणािंस िाटिं–‘नमोऽस्तु ते व्यास चिशालबुध्दे फ़ुल्लरचिन्दायतपत्रनेत्र येन त्िया र्ारततैलपूणभः प्रज्ज्ज्ज्िाचलतो ज्ञानमयप्रदीपः||’ 

जो धीरगंभीर, विचारी, श्रध्दािान आवण मिी वस्थर ठेऊन आि ेिोच यािील रिस्य जाण ूिकिो. िसेच त्यालाच ज्ञानदिेांनी आपले 

मानले आि.े  

ज्ञानेश्वरीमधे भगिंिाने अजुडनाला सांवगिले, 

व्यासांच्या बदु्धीने िेदिाङमयाचा समदु्र घसुळून ि ेलोणी काढले ि िे ज्ञानाच्या अग्नीिर वििेकपिूडक कढिले िेव्िा िे पररपक्ििेच्या 

सगंुधाने दरिळू लागले.. विरक्तांना िे सदिै ििेििेसे िाटिे,योगीजनांना रममाण करिे असे ि ेगीिेच ेित्त्िज्ञान भीष्मपिाडि प्रकट झाले आि.े 

जें अपेषक्जे षविक्तीं । सदा अनुभषवजे संतीं । सोहंभावें पािंगतीं । िषमजे जेथ ॥ ५३ ॥ 
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{िैराग्यिील लोक जया (गीिारूपी िपुाची) इच्छा करिाि, संि जे नेिमेी अनभुििाि ि पार पािलेले ज्ञानी ‘िेच मी आि’े (म्िणजे 

सोऽिभंािाने) जथेे रममाण िोिाि} 

रमिी गीिेमाजी िेवच, विरक्त जे या संसारी | 

ब्रह्म भावििी आपणामाजी, कृिाथड िे जीिना करी || १. 

{श्वास आिं जािांना ‘सो’ ि बािरे जािांना ‘ि’ं असा आिाज येिो. ‘िे’ ईिित्ि मीच आि,े असे िे सांगिे. आपल्या मळू स्िरूपाची 

अिी वनत्य आठिण िा ‘सोिभंाि’ करीि असिो} 

चिरक्ती म्हणरे् पूणभ अचलप्त र्ाि- िी परमाथाडची अत्यािश्यकिा आि.े गांधीजींनी िर गीिेच ेनांिच ‘अनासक्ती योग’ असे वदले 

आि.े असे वनत्य विरक्त आवण सोिभंािाच्या अनभुिाि रममाण िोणारे संि यांना अत्यंि वप्रय अिी जी गीिा विचा खरा रसास्िाद घ्यायला 

पात्रिा दोन, विरक्ती आवण सोि ंभाि. 
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जे सिि विरक्त रािण्याची अपेक्षा करिाि, आवण िसेच अवलप्तपणे जीिनाचा मागड आचरिाि. म्िणजेच सारी कमे करून, आपला 

स्िधमड आचरून किाििी गुंिि नािीि, िे संि वनत्य ब्रह्मभािाि रममाण झालेले असिाि. वििेक आवण िैराग्य यांच ेआधारेच ब्रिमभाि 

प्राप्त िोिो.  

आपण या जगाि कांिी आणि नािी. आवण कांिी घऊेन जाि नािी. आपण आपल्याला लाभलेली साधन- संपत्ती आवण कायडक्षमिा 

यानसुार िाट्याला येईल िे काम अगदी अवलप्त भािाने करीि राविलो, की वनसगड आपल्याला सिजी सिाय्य करिो. आपण फळाची 

अपेक्षा धरून केलेली कामे बंधनाि टाकिाि. 

सोहंर्ािाचिषयी खुलासा नार् करतात; 

तरी सोहं नव्हे याग । सोह ंनव्हे त्याग । आचण अष्टांग योग । सोहं नव्हे ॥१॥ सोहं नव्हे दान । सोहं नव्हे तीर्भ । मंत्राचद 

दीचक्षत । सोहं नव्हें ॥२॥ सोहं नव्हे िारा । पंिरू्तांिा पसारा । सोहंचया चििारा । साधु र्ाणती ॥३॥ एका र्नादभनीं । आपण 

आपणासी र्ाणणें । साचक्षत्ि देखणें । तेंचि सोहं ॥४॥ [संि एकनाथ अभंग] 
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समथाांच ेदासबोधाि त्यांनी विरक्त निेमी सािधान असािा लागिो असे सांवगिले आि.े[समास नििा] 

चिरक्तें  असािें परम दक्ष । चिरक्तें  असािें अंतरसाक्ष । चिरक्तें  िोढािा कैपक्ष । परमार्ाभिा ॥ ९/१४ ॥ 

[विरक्तान ेनेिमी अवि दक्ष असािे. आपल्या अिंरंगी उठणाऱ् या विचार ि ितृ्ती यािर साक्षी भािाने लक्ष ठेऊन वनत्य विरक्त असािे, 

त्याने नेिमी परमाथाडचीच बाज ूघ्यािी.] 

जीिनाि मनोबल चांगले असणे आवण उत्तम सिनिीलिा असणे त्याबरोबर विकाराचं ेिर वनयंत्रण असणे या धािपळीच्या यगुाि 

आिश्यक झाले आि.े त्यामळेु जीिन अवधक खद िोिे. एक सभुावर्षि म्िणिे, क्रोध िा मोठा िैरी आि.े एक सभुावर्षि म्िणिे, 

उत्तमे खान कोपस्य, मध्यमे घचटका ियं} अधमेस्यात ्अहोरातं्र, पाचपषे्ट मारणांधकं || 

क्रोध येिांच पढुले क्षणी मािळणे ि ेसिाडि उत्तम. एक-दीड िास रािणे ि ेमध्यम लक्षण आि,े पण रातं्रवदन त्याला बाळगणे ि ेसिाडि 

भयानक आवण िे आयषु्य कमी करणारे असिे. येणारे नैराश्य ि ेअनेक व्याधी आवण अडचणी यानंा िाढवििाि. आरोग्याला अवििकारक 

असे िे आि.े यािर उपाय दोन,बाह्य पररवस्थिीिी िडजोड आवण दसुरे सिनिीलिा ि आिंररक मनोबल िाढविणे.  
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िी सिनिीलिा आवण आिंररक िक्ती किी िाढिे? याच ेउत्तर भगिंि दसुऱ्या अध्यायाि सविस्िर दते्ताि.  

दुःखेष्िनुचिग्नमनाः सुखेषु चिगतस्पृहः । िीतरागर्यक्रोधः चस्र्तधीमुभचनरुचयते ॥ २-५६ ॥ 

{दःुखदायक प्रसंगी जयाच्या मनाला खेद िाटि नािी, सखुाचं्या प्राप्तीविर्षयी जयाला मळुीच इच्छा नािी, िसेच जयाचे प्रीवि, भय ि 

क्रोध नािीसे झाले आििे, असा मनुी वस्थरबदु्धी म्िटला जािो.} 

गीिेचा उद्दिे मनोबल ि अनावत्रक आिंररक मनोबल िाढविणे आि.े पविला अध्याय िा अजुडनाच्या मनाचा नमेका िोध घेणे या 

उद्दिेाने आि.े  

चिरक्तें  असािें चिरक्त । चिरक्तें  असािें हररर्क्त । चिरक्तें  असािें चनत्यमुक्त । अचलप्तपणें ॥ ३५ ॥ 

[विरक्तान ेकमालीच ेअवलप्त ि िररभक्त असािे. िरीन ेठेिले त्यांि समाधानी असणे िीच िररभक्ती आि.े किडव्ये करिांना कोणत्यािी 

गोष्ींि गुंिनू जाऊ नये]. 



 

पान | 101 

 

िरील ओिीि ज्ञानदिे गीिेच्या अिंरंगाि विरण्याआधी अवधकाराची जाणीि करून दिे आििे. विरक्ती साधनू मीच परब्रह्म आि े

[सोि]ं या भािाि रािणे ि ेजयाने जाणले िेच या िाचनाच ेअवधकारी आििे. 

विरक्ती म्िणजे अवलप्तपणे जीिनाचा मागड आचरणे. म्िणजेच सारी कमे करून, आपला स्िधमड आचरून किाििी न गुंिणे. िे संि 

वनत्य ब्रह्मभािाि रममाण झालेले असिाि. वििेक आवण िेराग्य यांच ेआधारेच ब्रिमभाि प्राप्त िोिो.  

विरक्ती िी वििेकपणूड जाणीि आपल्याला किाििी गुंि ूदिे नािी. “सारं कांही करायिं, पण कशात नाही अडकायिं” िाच 

जीिनाचा आधार भिू मंत्र झाला पाविजे.  

स्िामी रामसखुदासजी यांनी िर खपू पढुचा विचार केला िोिा. जीिन असेपयांि िर अवलप्तिा ििीच, पण मरणािंी सदु्धा पावथडिाद्वारा 

अवलप्तिा साधािी ि ेत्यांनी जगाला दाखविले  
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त्यांच ंजीिन म्िणजे मवूिडमिं भगिद्गीिा िोिी. ज्ञान-भक्तीच्या संगमािर कमाडच ंप्रयाग उभं करून अखंड ध्यानानंदाि असलेलं त्यांच ं

जीिन िोिं. अनेक ग्रंथ वलिून असंख्य माणसांना- वििेर्षिः आध्यावत्मक साधकांना – त्यांनी व्यििाराि सिज उिरििा येईल असं 

मागडदिडन केलंय. त्यांच्या गीिेिरच्या मिाग्रंथाच ंनाि आि े‘साधक संर्ीिनी गीता’. 

त्यांची स्ििःची अिी संपत्ती नव्ििीच. पण िापरािल्या जया िस्ि ूिोत्या त्यांची व्यिस्था लािण्याविर्षयी आपल्या ‘ईच्छापत्राि’ 

त्यांनी जया सचूना वदल्या िोत्या त्यापासनू आपण खपू बोध घेऊ िकिो.  

आपल्या मतृ्यपुत्राि त्यांनी व्यक्त केले विचार फार विचार करविणारे आििे. पिा त्याचं ेविचार ! 

आपल्या पावथडिाच ं(मिृ दिेाच)ं दिन कोणत्यािी वििेर्ष जागी न करिा एखाद्या जल प्रिािाच्या काठी वजथं गायीिासरं पाणी 

वपण्यासाठी येिाि – बसिाि – वजथल्या मािीि त्यांची पािलं उमटिाि अिा वठकाणी केलं जािं.  
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अवस्थविसजडन िगैरे न करिा िाऱ् याबरोबर राख उडून जाईल – िाडांच ेअििेर्ष पाण्याि जाऊन जलचरांना उपयोगी पडिील वकंिा 

मािीि नष् िोिील. माझे कपडे, इिर िस्ि,ू एिढंच काय पण चष्मा वन चपला सदु्धा एखाद्या गरीबाला दऊेन टाकाव्याि. माझी पसु्िकं 

ग्रंथालयाि विर्षयानसुार असलेल्या विभागाि ठेिली जािीि. त्यांच्यासाठी स्ििंत्र विभाग, कपाट असं कांिीिी करू नये. 

वििेर्ष म्िणजे माझी जयंिी-पणु्यविथी साजरी करू नये कोणत्यािी िास्िलूा माझं नाि वदलं जाऊ नये, माझ्या स्मवृिवप्रत्यथड कोणिीिी 

स्पधाड वकंिा उपक्रम सरुू केला जाऊ नये. मी दिे ठेिल्यािर माझा कोणिािी अििेर्ष, स्मिृी कािीिी मागे ठेि ूनये.  

समाधी िगैरे कािीिी बाधं ूनये. कोणिेिी वििेर्ष उपचार – विधी केले जाऊ नयेि. कोणिंिी अवस्ित्ि रािू नये. उरू नये. 

खपू विकािे अिी िी पणूड विरक्ती आि.े 

श्रीकृष्णांिी चिरागी ितृ्ती  

भगिान श्रीकृष्ण यांनी जया जया राजांना िरिनू िा िध करून खल-वनदाडलन केले िे िे राजय आपल्या राजयाला जोडले नािी, िर 

उवचि अिा िारसाला िे प्रदान केलं. 
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आपण सारे करूनिी वनरपके्ष रािू िकलो, म्िणजे आपल्याला अनासक्ती योग समजला असे िोईल.  

अिी विरक्त ितृ्ती धारण करणारे, मीच ब्रह्म आि ेअिी भािना वनत्य ठेिणारे जे आििे, त्यांनाच या ित्िज्ञानाचा आस्िाद घेिा येईल.  

गीतेतील आशयािा आस्िाद कसा घ्यािा  

जैसें शािदीषचये चंद्रकळे। माषज अमृतकण कोंवळे। ते वेंषचती मनें मवाळें। चकोितलगें ॥५६॥ 

{जयाप्रमाणे िरद ऋिचू्या चदं्रवकरणािील अमिृाच ेकोमल कण चकोराची वपले मदृ ुमनाने िेचिाि,} 

िरद चादंणी, िळूिार मन, करुनी आस्िादा घेिी | 

चकोर वपले अवि गोडीन,े अमिृकण सेिन कररिी || १. 

षतयापिी श्रोतां । अनुभवावी हे कथा । अषतहळुवािपण षचिा । आण षनयां ॥ ५७ ॥ 

{त्याप्रमाणे वचत्त अगदी िलके करून (िासनांचा जडपणा टाकून) मग श्रोत्यांनी िी कथा अनभुिािी.} 

िैसे मदृलु मनासी करुवन, अनभुि येिा वचत्ती धरी | 

आिय अमिृ सेिन कररिा, हृदयी प्रगटे सिजी िरी || १. 
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अचतहळुिारपण चित्ता । आणूचनयां –  

मनाि कोणिेिी विचार नसािे. मला िरी प्रसन्न आि,े अिी भािना असािी. प्रत्येक ओिीिील समजणारा आिय िा खास 

माझेसाठीच आि,े अिी श्रद्धा असािी. [म्िणनूच ि ेिमुच्यापयांि िाचनासाठी आले आि]े 

हें शब्देंवीण संवाषदजे । इषंद्रयां नेणतां भोषगजे । बोलाआषध झोंषबजे । प्रमेयासी ॥ ५८ ॥ 

{विची चचाड िब्दािाचनू करािी. (मनािल्या मनाि विचा विचार करािा.) इवंद्रयांना पत्ता लाग ून दिेा विचा उपभोग घ्यािा ि विच्याि 

प्रविपादक िब्दांच्या अगोदर त्याि सांवगिलेल्या वसद्धांिांच ेआकलन करािे.} 

िब्दवेिण संिाद साधनुी, इवंद्रया कळु ना दिेा | 

बोलाआधी उकली प्रमेया, अमिृकण सेिन कररिा || १. 
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हें शब्देंिीण संिाचदरे्-  िब्द जो नेिमी अथड सांगिाि त्यापलीकडे वचिंन करािे. आिील गढू आिय अनभुिािा. आईला 

लेकराची भार्षा विना िब्द असनुिी समजिे. िे पे्रम , िो वजव्िाळा िा ग्रथं िाचिांना ििे. िब्द आवण भाि यांची संगि अिी जळुािी वक, 

िब्द मखुािनू बािरे पडण्याआधीच िक्त्याच्या भािनांिी अिी एकरूपिा साधािी वक, िैखरी न ऐकिाच मनी भािाथड यािा. 

इचंद्रयां नेणतां र्ोचगरे्- इवंद्रयांची ओढ विर्षयानंदाच्या भोगाकडे असिे. परंि ुआपण घेि असलेला अनभुि िा कोणत्यािी 

इवंद्रयांच्या विर्षयाचा आिय नसनू, विर्षयांच ेपलीकडे असणारे जे ब्रह्मसखु आि,े त्याचा अनभुि आि.े म्िणनू इवंद्रयांना त्याचंा स्पिड नको.   

इवंद्रयांना त्यांच्या कामाि स्िारस्य िाटािे, म्िणनू विर्षयाि आनंद ठेिलेला आि.े िो क्षवणक असिो. ि िो अडकिनू ठेिणारा 

असल्याने बंधन करिो.  

विर्षयािील आनंद िा भोगण्यासाठी नसनू कायाडि अरुची िोऊ नये यासाठी आि,े ि ेनीट समजले पाविजे.  

यांिील ित्िे िब्दांमध्ये सापडिील अिी अपेक्षा न करीिा, िब्दांमागील अवभपे्रि असलेल्या अथाडकडे सिि िोधक नजर ठेिनू 

िब्दाविण अिंरी संिाद साधािा. 
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‘िब्दवेिण संिाद’ िा वचिंनाने साधिो. िो माणसाला खोलिर नेिो. सकू्ष्म प्रश्नांची उत्तरे दखेील सकू्ष्म — भािदिडक असिाि. 

िाचलेल्या िा ऐकलेल्या िब्दांनी सरुु िोिाि, पण त्या मयाडवदि िब्दाने संपि नािीि. िब्दापलीकडल्या वचिंन, रिंथाि गिन आिय 

गिसिो. 

िान्ह्या बाळाला कुठे कािी सांगिा येिे? आई मात्र सारे कािी समजनू जािे. िसंिी स्ििःच ेमलु वकिीिी जाणिे असले िरीिी 

लेकराच्या भािना समजायला वकमान आईला िरी िब्दांची गरज भासि नािी. 

िांि बसनू विचार करू लागले म्िणजे, मन अत्यंि सकू्ष्म िोिे, िेंव्िा मनाची संिेदना िी हृदयस्थ भगिंिाच्या पे्ररणेने अत्यंि 

संिेदनिील िोऊ लागिे, ितृ्ती व्यापक िोिाि. त्यांच्या आधारे विश्वमनािी दिेमनाचा संयोग िोिो आवण मन िदू्रप झाले की मग या 

सषृ्ीमध्ये भरलेला िा अविसकू्ष्म नाद, िी संिेदना अिंरंगाि उदयाला येऊ िकिे.  

आिंल्या आिाजाद्वारे आपल्याला सखोल ज्ञान िोिे. रमण मिर्षीचं्या समोर नसुिे बसनू न बोलिािी उत्तरे वमळि. िा संिाद आई 

लेकरांच्या सारखा िब्दविणा असिो. 
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ज्ञानदिे आपल्याला ििा व्यापकत्िाि जाऊन आियांचा आस्िाद घ्यायला सांगिाि. विथे वचिंनाच ेचांदणे पसरिे. त्या चांदण्याचंी 

पौवणडमा िोिे, िब्दवेिण संिाद िा स्ििःचा स्ििःिी झालेला व्यापक आवण सखोल संिाद ठरिो. 

यािील अनभुवूि िी इवंद्रयांच्या जावणिे पलीकडली आि ेम्िणनू इवंद्रयांना कळू न दिेा –म्िणजचे ईवंद्रयािीि अिंमुडख िोऊन – यांची 

प्रिीवि भोगािी. इवंद्रये जागिृ असली की िी भल्याभल्यांनािी बविरंगी बनवििे 

जैसे भ्रमि पिागु नेती । पिी कमळदळें नेणती । तैसी पिी आहे सेषवती । गं्रथीं इये ॥ ५९ ॥ 

{कमलािील पराग भुंगे घेऊन जािाि, परंि ुकमळाच्या पाकळ्यांना त्याची खबरिी नसिे त्याप्रमाणेच या ग्रंथािील ित्िांच ेसेिन करािे.} 

अवलगण पराग नेिी अलगद, कमळदलांना ना कळिा | 

िैसे ग्रंथी अनभुि घ्यािा, मदृलु मने सेिन कररिा || १. 
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चनत्य नूतन देचखरे्। गीतातत्ि 

तेथ हरु म्हणे नेषणजे। देवी जैसें कां स्वरूप तुझें। तैसें हें षनत्य न तन देषखजे। गीतातत्व॥७१॥ 

{त्यािर िंकर म्िणाले, “ि ेदिेी, जयाप्रमाणे िझु्या स्िरूपाचा अिं लागि नािी त्याप्रमाणे गीिेचािी अिं लागि नािी. ि ेगीिाित्ि 

पिाियास जािे िेव्िा निीनच आि ेअसे वदसिे.} 

पसुिा जगदबंा विि सांगे, िंि स्िरूपा ना अिं जसा | 

वनत्यवच निून ित्ि गीिेच,े अथांग सागर असे िैसा || १. 

विि आवण त्यांची अधाडवगनी असणाऱ्या िक्ती, या उभयिांचा संिाद चाललेला िोिा, िो  अजुडनाच्या वनवमत्ताने. 



 

पान | 110 

 

यदु्धप्रसंगी प्रगट झालेल्या गीिाबोधाची मििी गािाना भगिान िंकरांना आलेले उमाळा आवण वजंव्िाळा-भरिे पािून त्याबाबिच े

कुििूल भिानी, आवदगरुु अिी मििी असलेल्या वििाला विचारिे, काय भगिन ्आपल्याला आद्य गरुु म्िणिाि. पण आपण नेिमी 

गीिेची मििी गाि असिा, काय ि?े त्यािर िकंर म्िणाले, ि ेदिेी जयाप्रमाणे िझु्या प्रकृिी स्िरूपाि जसे वनत्य नाविन्य असिे, त्याप्रमाणे 

गीिाित्िाचे आि.े विचार कराियास जािे िेंव्िा िे रोज निीनच आि ेअसे वदसिे. 

आपल्या अधाडवगनीला िाटलेल्या विस्मयाच ेवनराकरण घडिनू आणिाना भगिान िंकरानंी वदलेल्या उत्तराच ेज्ञानदिे कथन करिांना 

म्िणिाि,  

“देवी जैसें कां स्वरूप तुझें। तैसें हें षनत्य न तन देषखजें। गीतातत्त्व।।’’ {७१} 

{त्याप्रमाणे गीिेचािी अिं लागि नािी. ि ेगीिाित्ि पिाियास जािे िेव्िा निीनच आि ेअसे वदसिे.} गांधीजी म्िणि, मला सिड 

प्रश्नांची उत्तरे गीिेि वमळिाि. 
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दिेी, आपण उभयिा अनादी काळापासनू दाम्पत्यपणे नांदि आलेलो असलो िरी प्रत्येक क्षणी मला िझेु निून दिडन घडिे.. असे 

उत्तर भगिान िंकर त्यांच्या पत्नीला दिेाि. प्रविक्षणी पालटणारे विश्व त्यांना क्षणभंगरु नव्ि ेिर वनत्य निे, िाजे वदसिे-जाणििे. 

यगुानयुगेु मागडदिडक ठरणारा असा िा विचार आि.े वकत्येक िरे्ष लोटली िरी िो विचार आजिी पे्ररणादायी, मागडदिडक आि.े कारण 

िो वनत्य निून आि.े प्रत्येकिेळी त्यािनू येणारा बोध, येणारी अनभुिूी िी वनत्य निून अिीच आि.े वजिकी जाणण्याची खोली िाढिे, 

पनु्िा िाचिांना निीन जावणिेच्या रंुदािल्या कक्षांनी, िेिढा निा आिय उमगिो िा अनभुि आि.े  

गीिेिील साििे श्लोकािर ज्ञानेश्वर माऊलीन ेकेलेले ९००० च्यािर िब्दबद्ध केलेलं भाष्य आि.े वनरूपण आि.े सिडसामान्य 

माणसाला गीिेचा गिन अथड समजािा यासाठी केलेली िी वनवमडिी आि.े  

गीिेप्रमाणे ज्ञानेश्वरीि येणारा विचार, अनभुिूी, बोध िा वनत्य निूनच आि.े नऊ िजारांच्या िर ओव्यांची ज्ञानेश्वरी िीच आि.े पण 

त्यािनू येणारा बोध, अनभुिूी िी वनत्य निुन असल्याने ज्ञानेश्वरी िी आिडीने िाचली ि ऐकली जािे.  



 

पान | 112 

 

सद्गरंुूच्या आवििाडदाने ज्ञानाची वक्षविजे रंुदािि, ि ेनिेपण येि असिे. सद्गरुू ि ेविष्याला दरिेळी असे वनत्य निुन अनभुि दिे 

असिाि. यािनूच त्यांचा अध्यावत्मक विकास िोिो. अिा या गीिाित्िामळेुच त्यालािी त्या अमर ित्िाचा बोध िोिो ि अमरत्ि प्राप्त 

िोिे. 

ऐसे जें अगाध । जेथ वेडावती वेद । तेथ अल्प मी मषतमंद । काई होये ॥ ७३ ॥ 

{असे ि ेगीिाथाडच ेकाम गिन आि.े या कामी िेदांचीिी मिी कंुवठि िोिे आवण मी िर पडलो मंदमिी. िेव्िा िेथे माझा पाड कसा 

लागणार?} 

हें अपाि कैसेषन कवळावें । महातेज कवणें धवळावें । गगन मुठीं सुवावें । मशकें  केवीं ॥७४॥ 

{या अमयाडद गीिाथाडचे आकलन कसे िोणार? सयूाडला कोणी उजळािे? वचलटासारख्या क्षदु्र प्राण्यास ि ेआकाि आपल्या मठुीि कसे 

धरून ठेििा यािे?} 
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िेदांची मवि जेथं न चाले, मविमंद मी अल्पमिी | 

कैसे किळािे मी आिया, मिका गगन न ये िािी || १. 

पिी एथ असे एकु आधारु। तेणेंषच बोले मी सधरु। जे सानुक ळ श्रीगुरु। ज्ञानदेवो म्हणे॥ ७५॥ 

{असे आि ेिरी ज्ञानेश्वर मिाराज म्िणिाि, या कामी मला एक आधार आि.े जया अथी या कामी श्रीगरुु वनिवृत्तराय यांची अनकूुलिा 

आि ेत्याअथी त्यांच्या आधारािर धीर धरून मी बोलिो. गीिाथड सांगण्याचा यत्न करिो.} 

जयातें कामधेनु माये। तयासी अप्राप्य कांहीं आहे। म्हणौषन मी प्रवतों लाहें। गं्रथीं इये॥ ७९॥ 

{कामधेन ुिी जयाची आई आि ेत्याला न वमळण्यासारखे काय आि?े आवण म्िणनूच मी या ग्रथंाला िाि घािला आि}े 

समथड परर आधार गरंुूचा, बळे त्याच मी बोलिसे | 

कामधेनचुा ित्स म्िणोनी, प्रििडलो धैयाडसरसे || १. 

तिी तय न ते पुितें । अषधक तें सितें । करूषन घेयावें हें तुमतें । षवनषवतु असे ॥ ८० ॥ 
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{िरी उणे असेल िे परुिे ि अवधक असेल िे मान्य करून घ्यािे अिी माझी आपणास विनंिी आि.े} 

उणीि असिा, पणूड करािे. अवधकालागी सोडािे | 

आपणािी िी असे विनंिी, गोड माननुी ि ेघ्यािे. || १. 

आिा गीिेच्या श्लोकाकडे ज्ञानदिे िळिाि.  

श्रीमद्भगिद्गीिा िा ग्रंथ म्िणजे श्रीमिी भगििा गीिा ! श्री लक्ष्मीच ेमानवसक अवस्ित्ि असलेला भगिंिाने स्ििः सांवगिलेला ग्रंथ 

आि.े गीता शासं्त्र इद ंपुण्यं  िा पणु्यदायी ग्रंथ आि.े  

िी भगिंिाची स्ििःची कृिी आि.े स्ििःच ेिाणी द्वारा प्रगटन आि.े भगिान श्रीकृष्ण स्ििःला अजुडनाचा सखा समजिाि. भक्तोऽषस 

मे सखा चेषत िहस्यं हे्यतदुिमं [४/३]  गीिेच ेयथाथड आकलन श्रीकृष्णाचा सखा झाल्यावििाय िोि नािी. मिाभारि यदु्धाच ेआधी 

धिृराष्ट्राला संजया बरोबर वनरोप पाठवििांना श्रीकृष्ण म्िणिो, ‘कृष्णो धनंर्य स्यात्मा कृष्णस्यात्मा धनरं्य: {कृष्णाचा आत्मा 

धनंजय आि.े आवण धनंजयाचा आत्मा श्रीकृष्ण.} इिकी समरसिा साधली की गीिा आिय सिजी ज्ञाि िोऊ लागिो.  
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भगिंि अजुडनाला सांगिाि, ‘गीता मे हृदयं पाथथ ‘  

गीिेिील प्रत्येक िब्द िा मंत्र आि ेअसे म्िणनूच श्री ज्ञानदिे म्िणिाि. यािील अक्षरे ि ेमंत्र आििे.  

गीिेचा पविला अध्याय िा ‘विर्षाद योग’ म्िणनू ज्ञाि आि.े भगिंिाकडे विर्षाद व्यक्त केला, िरी िो ‘योग’ िोिो. त्याचिेी जोडले 

जाण्याची िी एक पायरी िोिे. आपले मन अगदी मोकळे करणे िी सख्यत्ि भक्ती ‘आत्मवनिेदन’ निधा भक्तीिील सिोच्च भक्ती आि.े 

गीिा ‘स्ियं पद्मनार्स्य’ मखु कमलािनू वनघालेली अमिृिाणी आि.े 

गीिेचा िा अध्याय चार विभागाि आि.े पविला विभाग आि ेिो, १ िे २० श्लोक. जयांि  पिूडपीठीका िवणडली आि ेअजुडनाची व्याधी 

नेमकी काय आि ेि ेत्याने समजिे.  

दयुोधनाकडे यदु्धासाठी जास्ि संख्याबल आि.े परंि ुििे ूअधमाडचा आि.े  

दसुरा विभाग श्लोक २१ िे २५ , जयांि अजुडनाची कुणािी यदु्ध खेळणे आि,े ि ेपािण्याची इच्छा आि.े अथाडि त्याची प्रविवक्रया 

वनरािेची- मोिाची आवण िोकाची िोिी. 
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विसरा विभाग श्लोक २६ िे २८ जयांि अजुडनाला आपले मनोबल कमकुिि झाल्याची जाणीि आि.े त्याचा िोध आवण िेध घेिे. 

आसक्ती ित्यािील प्रधान दोर्ष जाणििो.  

चिथा विभाग २८ िे ३५ आि ेजयाि विर्षादाच्या पररणामाचे उरलेला भाग आि.े विर्षाद ि त्याचे पयडिसन कसे घडले िे दिडविणारा 

आि.े  

अवंिम भागाि ३६-४५ मध्ये मोि आवण आसक्ती यांच ेपररणाम वदसिाि. 

िस्ििुः जयािर राजय करीि आि,े िे पांडूच ेअसनूिी िे बळकािनू घेणारा; या अथी ‘धिृराष्ट्र’ ि ेनांि व्यासांनी वदले. यदु्धाि काय 

घडले, अिी पचृ्छा िो संजयला करिो. दोन्िी पक्ष त्याचचे असिांना ‘मामकाः’ आवण ‘पाण्डिाशै्चि’ अिी विभागणी करिो.’मी’ ‘माझे’ 

िा अिभंाि गीिेच्या सजृनास कारण झाला. विची जन्मभमूी ‘धमडके्षत्र’ आि.े  

विष्ण ूसिस्त्रनामाि त्यांच ेएक नांि ‘धमभ’ ििेी आि.े आवण ‘धमभचिदुत्तम’ ििेी आि.े िो धमड आि ेआवण उत्तम जाणिोिी. 
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धमडके्षत्र ि ेधमाडच ेके्षत्र आि.े आपला  दिे िचे िे के्षत्र. अध्याय िेरािा िचे सागंिो. दिेािील जाणनू घेण्याची जागा अिंःकरण िचे 

धमडक्षेत्र आि.े  

सोळाव्या अध्यायािील दिैी आवण आसरुी संपदा याचं ेि ेयदु्ध आि.े िरीर ि ेकायड करणारे असल्याने कुरुके्षत्रिी आि.े या दिेाि जोिर 

आपली िस्िी आि,े िोिर स्िकमड करणे िचे वसद्धी दायक ठरिे. 

’स्ि स्िकमभणा तमभ्यचयभ चसचद्ध ंचिन्दचत मानिः।।१८/४६ || 

आपल्या िाट्याला आलेली विविि कमे वनष्ठेने करून ईश्वराला अपडण करणे िाच धमड आि.े ईश्वर पजून आि ेअसे गीिा सांगिे. 

आिा गीिेिील आियाचा आवण त्याने मानिी मनाच ेपैल ूउकलविणाऱ्या विविध पैलूंच ेमनोज्ञ दिडन घेऊ या  

खरे िर या िाचनािी िादात्म्य झालाि िर बऱ्याच जागी आपल्याला आपलेच दिडन िोई. या द्वार आपली अिंमुडखिा िाढीस लागेल 

आवण सिजी िदु्धी िोि रािील िचे िर ज्ञानशे्वरीच ेिैविष््य आि.े  

गीता गं्रर्ास सरुुिात- रार्ा धृतराष्र यािी संर्यास पृचछा  
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धिृराष्ट्र उिाच - 

धमभके्षते्र कुरुके्षते्र समिेता युयुत्सिः । मामकाः पाण्डिाशै्चि चकमकुिभत संर्य ॥ १ ॥ 

{धिृराष्ट्र म्िणाले, ि ेसंजया, धमडभमूी असलेल्या कुरुके्षत्राि यदु्धाच्या इच्छेने एकत्र जमलेल्या माझ्या आवण पाडूंच्या मलुांनीिी काय 

केले?} 

येथे धमड-के्षते्र (जेथे धावमडक काये केली जािाि असे वठकाण) िा िब्द अत्यंि मित्त्िपणूड आि.े कारण कुरुके्षत्र यदु्धभमूीिर परुुर्षोत्तम श्री 

भगिान ि ेअजुडनाच्या बाजनूे उपवस्थि िोिे. कुरंूचा वपिा धिुराष्ट्र िा आपल्या पतु्रांच्या अवंिम विजयाबद्दल अत्यंि सािंक िोिा.  

आवण त्यामळेुच त्याने आपला सवचि संजय याच्याकडे विचारणा केली की,‘‘त्यांनी काय केले?’’ पणूड वनधाडरयकु्त यदु्ध करण्याच्या 

ियारीनेच स्िि:च ेआवण आपला धाकटा भाऊ पाडूं याच ेपतु्र, कुरुके्षत्र येथील रणभमूीिर एकत्र आले असल्याची त्याला परेुपरू खात्री िोिी. 

िरीसदु्धा त्याची विचारणा मित्त्िपणूड आि.े  
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भािाभािांमध्ये िडजोड व्िािी अिी त्याची इच्छा नव्ििी आवण त्याला यदु्धभमूीिरील आपल्या पतु्रांच्या विवधवलखीिाबद्दल 

वनवश्चिपणे जाणनू घ्याियाच ेिोिे.  

कुरुके्षत्राचा िैवदक सावित्यामध्ये, स्िगाडिील दिेिांसाठी सदु्धा पजूनीय असे स्थान म्िणनू उल्लेख करण्याि आला आि ेआवण अिा 

पवित्र कुरुके्षत्रािर यदु्ध करण्याच ेठरविल्याने, यदु्धािील अवंिम वनणडयािर िोणाऱ्या पररणामान ेिर धिृराष्ट्र आणखी भयभीि झाला.  

याचा प्रभाि, अजुडन ि इिर पांडुपतु्र ि ेस्िाभाविकि:च सद्गणुी असल्यामळेु त्यानंा अनकूुल असाच िोणार ि ेिो अिंरंगी उत्तम रीिीन े

जाणनू िोिा.  

संजय िा व्यासांचा विष्य िोिा. िो जरी धिृराष्ट्राच्या कक्षामध्ये िोिा िरी व्यासांच्या कृपेने िो कुरुके्षत्र येथील यदु्धभमूी पािू िकि 

िोिा. यासाठीच धिृराष्ट्राने यदु्धभमूीिरील पररवस्थिीबद्दल त्याच्याकडे विचारणा केली. 

तिी पुत्रस्नेहें मोषहतु । धृतिाष्ट्र असे पुसतु । म्हणे संजया सांगे मातु । कुरुके्त्रींची ॥ ८५ ॥ 
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{िर मलुांच्या ममिेने िेडा झालेला धिृराष्ट्र संजयास प्रश्न करू लागला. िो म्िणाला, संजया, कुरुके्षत्रीची िवककि काय आि ेिी 

मला सागं.} 

पतु्रस्नेि ेमोविि परुिा, धिृराष्ट्र पचृ्छा कररिा | 

सांग संजया, कुरुके्षत्राची, काय रणािरली िािाड?|| १. 

धिृराष्ट्र म्िणाला - ि ेसंजया, पणु्यभमूी अिा कुरुके्षत्रािर जमलेले यदु्धोत्सकु असे माझे पतु्र ि पांडि ह्यांनी काय केले? 

ि ेयदु्ध अधावमडक आि ेि ेजाणनूिी, ि अनेक जणांनी, अगदी विदरु यांनी सांगनू सदु्धा केिळ ममत्िाने धिृराष्ट्राने ि ेयदु्ध न िोण्यासाठी 

प्रयत्न केले नव्ििे. िो ममिेपळेु अंिबाडह्य आधंळा झालेला िोिा. संजय जे घडेल िेच सांगेल याची त्याला खात्री िोिी.  

‘माझे’ आचण ‘त्यािे’  

कौरि सेनेचा अवधपिी भीष्म असिांनािी दयुोधन आधी गरुूकडे जाऊन पाडंि सेनेबद्दल सांगिो. आपण राजा आिोि िा अिभंाि 

असल्याने, िो गरुूला जण ुआदिे दिेो; 
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 ’पश्य एतां पांडुपुत्राणां’ िो त्या सैन्याला धमडराजाच ेवकंिा अजुडनाच ेसैन्य असे न म्िणिा, पांडूच्या मलुांच ेअसे म्िणिो. आवण टोचनू 

म्िणिो ‘तंि चशष्येण दु्रपदपुते्रण व्यूढां ‘ त्याि दु्रपदा विर्षयीचा जनुा विरस्कार जागिृ करिो. दु्रपदाने िामस यज्ञ करून, यज्ञाचे फवलि 

म्िणनू धषृ्द्यमु्न खास द्रोणाच्या ित्येसाठी वमळविला िोिा. आवण ि ेसिाांना ठाऊक िोिे.  

दयुोधन म्िणिो, विकला िमुच्याकडून आवण आिा योजनािी िोच करिोय. बवुद्धमान आि ेम्िणनू त्याला ि ेसारं अिगि आि.े दयुोधन 

ि ेसांगनू द्रोणांच्या िमो-भािनेला अजनू पेटिि िोिा, कारण िेच त्याच्या फायद्याच ंिोिं. 

पांडिांच्या सेनेिील मखु्य योध्यांच े िणडन ‘महेश्वास {न वभणारे आवण अवििय िरू} आवण महारर्ी {एकाच िेळी १०,००० 

सैवनकांिी लढू िकणारे अिी दिैी िक्ती असलेले धनषु्यबाण असलेले असे िरू योदे्ध इश्वास म्िणज ेधनषु्य}  

असे करून आपल्या सेनेच ेिणडन करिो. आपल्या सेनेचा वनष्ठा भाि व्यक्त करिांना ‘मदरे् त्यक्त र्ीचिताः’ असे प्रौढीने सांगिो. 

िीच सेना पािून अजुडन मात्र, उद्गारिो,  

“येषामरे् कांचक्षतं नो राज्ज्यं र्ोगाः सखुाचन ि। त इमेऽिचस्र्ता युदे्ध प्राणांस्त्यक्तिा धनाचन ि।। १/३३  
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{असे आपलुकीच ेकरुणाग्रस्ि िचन बोलिो. दयुोधनाचा यदु्धाचा ििे ूस्िाथी आि.े मात्र अजुडन अद्यापिी नीविधमड स्मरून बोलिो. 

सैन्याच्या क्षमिेबद्दल दयुोधन द्रोणांना म्िणिो, 

 ‘अपयाथपं्त तदस्माकं बलं भीष्ट्माषभिषक्तम ्। पयाथपं्त षत्वदमेतेिां बलं भीमाषभिषक्तम ्॥१०॥ 

{भीष्मवपिामिांनी रक्षण केलेले आपले िे सैन्य सिड दृष्ींनी अवजंक्य आि;े िर भीमाने रक्षण केलेले यांच ेि ेसैन्य वजंकायला सोपे आि.े} 

या वठकाणी दयुोधनाने िलुनात्मक िक्तीचा अदंाज व्यक्त केला आि.े सिाांि अनभुिी सेनापिी वपिामि भीष्म यांनी सैन्याच ेविविष्पणे 

रक्षण केल्यामळेु आपल्या सैन्याची िक्ती िी अपररवमि आि ेअसे त्याला िाटिे. उलटपक्षी, कमी अनभुिी असलेल्या सेनापिीने म्िणजचे 

भीमाने रवक्षलेले पांडिसैन्य ि ेसीवमि आि.े  

भीम िा भीष्मांच्या उपवस्थिीि नगण्यच िोिा. दयुोधन भीमाचा नेिमीच मत्सर करीि असे. कारण िो पणूडपणे जाणनू िोिा की, जर 

त्याचा मतृ्य ूिोणारच असेल िर, िो भीमाकडून िोईल. पण त्याचबरोबर अत्यंि श्रेष्ठ सेनापिी भीष्म यांच्या उपवस्थिीमळेु त्याला स्िि:च्या 

विजयाची खात्री िोिी.  
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या यदु्धाि आपला विजय िोईल या आपल्या वनष्कर्षाडचा त्याला विश् िास पटला िोिा. 

िे ि ेआमच े११ अक्षौविणी सैन्य फक्त पांडिांच े७ अक्षौविणी सैन्य असल्याने ‘पयाभप्त’ असे बोलिो. या श्लोकाचे िेगळाले अथड 

लािलेलं आििे. िा अथड लाि ूिसा आि.े  

द्रोण ि ेउभय सेनेच ेगरुु असल्याने त्यांना प्रत्येकाची िक्ती स्थाने आवण दबुडलिा याची कल्पना आि.े  

भीष्मांनी सिड बाजूंनी सेनापवि िोऊन रक्षण केलेले सैन्य अवजंक्य आि,े पण त्याचं ेत्या दाडंग्या भीमाने सिड बाजूंनी रक्षण केलेले सैन्य 

िलुनेने आपल्यािून अल्प आवण क्षदु्र वजंकण्यास सोपे आि.े 

भीष्म वपिामि ि ेकौरिांच ेसेनापिी आििे िर भीम पाडंि सेनेचा.  

सैन्य संख्येने जास्ि पण मनाने दबुळे असे कौरिांच ेआि ेि ेद्रोण जाणनू आििे. पण दयुोधनाला बोलनू नाउमेद करीि नािीि.  

यदु्धाआधी अजुडन आवण दयुोधन दोघेिी कृष्णाकडे जाऊन मदिीसाठी याचना केली असिा दयुोधनाने कृष्णाची सेना िर अजुडनाने फक्त 

कृष्ण मावगिला िोिा. त्यामळेु धमड अजुडनाजिळ आि ेयाची त्याला कल्पना िोिी.’पयाभप्त’ ि ेवििेर्षण िो िापरिो. 
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 परंि ुपढेु िंखध्िनी ऐकल्यािर सिड कौरि भयभीि िोिाि असे िणडन आि.ेया यदु्धािरून आपण ि ेविकािे वक, धमड आवण अधमड 

यांच विजय संख्येिर नव्ि ेिर मनोबल आवण ििे ूयािर अिलंबनू असिो.    

कौरिांचा  विजय िा भीष्मदिेांच्या उपवस्थिीिरच अिलंबनू आि,े ि ेदयुोधनाला स्पष्पणे कळून आले. यदु्धामध्ये भीष्मदिे आवण 

द्रोणाचायड यांच्या पावठंब्याची त्याला खात्री िोिी. कारण जया िेळी सभेि द्रौपदीच ेिस्त्रिरण केले जाि िोिे, त्या िेळी विने या दोघांकडे 

न्याययाचना केली िोिी, पण िे एक चकार िब्दिी काढू िकले नव्ििे’ 

ि ेदयुोधन वनवश्चि जाणनू िोिा. या दोघांच्या मनाि पांडिांबद्दल वजव्िाळा असला िरी आिािी िे या वजव्िाळ्याचा त्याग करिील.  

भीष्म आणी भीम यांचा िावत्िक अथड फार मिान आि,े स्िामी अखंडानंद याच ेिावत्िक विशे्लर्षण करिांना सांगिाि, भीष्म सिाडि 

ियोिदृ्ध. िे प्राण आििे. भीम िा िायपुतु्र आि.े िो िाच सेनचे ेमनोबल आि.े दोघाि संघर्षड म्िणजे, ‘प्रांस्पंदनचनरोधनम’्  

भीम या िब्दाची फोड करून पाविले असिा; भी आवण म यािं ‘ि’ िा मधु्न्यड ध्िनी आि.े जो मस्िकािी वनगडीि आि.े  
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भीष्माने िासना –संपररत्याग केलेला आि.े िी अिरुद्धिा जाणनू कौरि सेनेबद्दल दयुोधन सांगिो, “पयाथपं्त षत्वदमेतेिां बलं 

भीमाषभिषक्तम ्॥ १० ॥ 

{भीष्मवपिामिांनी रक्षण केलेले आपले िे सैन्य सिड दृष्ींनी अवजंक्य आि;े} 

“भीष्म सेनापिी आि े पण त्याचा कौरिांच े विि जपण्याि कसरू िोऊ िकिे. म्िणनू सिाांना िो आदिे दिेो. 

“भीष्ट्ममेवाषभिक्ततु भवततः सवथ एव षह ॥ ११ ॥ (सिाांनी भीष्माचे रक्षण करािे. स्िाथी दयुोधन मनािनू कचरलेला आि ेि ेयािरून 

ध्िवनि िोिे.) 

शंखध्िनी- भीष्म विचार करिो, आिा ि ेसारे माझे रक्षणकिाड असनू मी रवक्षि आि.े दयुोधनाला उते्तवजि करण्यासाठी िो िंखध्िनी 

करिो. त्याच्या आिाजाने आसमंि दणाणनू गेला. आधी कौरि सेनचेा िंखध्िनी िोण,े ि ेयदु्ध त्यांना ििे असल्याच ेदिडक आि.े 

श्रीकृष्णाचया रर्ािे आगमन-  जया इदं्रीयाद्वारा आपण कायड करिो िे िभु्र ििेि. िरच श्रीकृष्ण आपल्याला सारथी म्िणनू लाभेल. 

म्िणनूच व्यास अजुडन रथाच ेिणडन करिांना म्िणिाि,  
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“ततः शे्वतैहयैयुथके्त महषत स्यतदने षस्थतौ । माधवः पाण्डवशै्चव षदव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥१४॥ 

{यानंिर पांढरे घोडे जोडलेल्या उत्तम रथाि बसलेल्या श्रीकृष्णांनी आवण पांडिाने (अथाडि पांडुपतु्र अजुडनाने) िी वदव्य िंख िाजविले.} 

भीष्मदिेानंी िाजविलेल्या िंखािी िलुना करिाना, श्रीकृष्ण आवण अजुडन यांनी िाजविलेल्या िंखांच ेवदव्य म्िणनू िणडन करण्याि 

आले आि.े वदव्य िंखांच्या नादाने असे सवूचि करण्याि आले आि ेकी, पांडिांच्या पक्षाि श्रीकृष्ण असल्याने विरुद्ध पक्षाला विजयाची 

अिा नव्ििी. र्यस्तु पाण्डुपुत्राणां येषां पके्ष र्नादभन:- पांडुपतु्रांसारख्या व्यक्तींचाच नेिमी विजय िोि असिो. कारण भगिान श्रीकृष्ण 

त्यांच ेसिकारी असिाि आवण जया वठकाणी भगिंि असिाि, त्या वठकाणी लक्ष्मीदिेीसदु्धा असिे. कारण लक्ष्मीदिेी आपल्या पिीवििाय 

कधीिी एकटी राििा नािी. म्िणनू विष्ण ूवकंिा भगिान श्रीकृष्ण यांच्या िंखामधनू उत्पन्न झालेल्या वदव्य िंखध्िनीद्वारे कळून आले की, 

भाग्य आवण विजय अजुडनाची िाटच बघि िोिे.  

याव्यविररक्त ि ेदोन्िी वमत्र जया रथािर बसले िोिे, िो रथ अवग्नदिेाने अजुडनाला दान केला िोिा. यािरून आपल्याला असे लक्षाि येिे 

की, िा रथ वत्रलोकी कुठेिी वफरविला िरी िो वनवश्चिपणे सिडत्र विजयप्राप्ती करू िकिो. 
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िभु्र धिल िे अश्व जुंपवून, िोभे वदव्य रथ िो त्यांचा  | 

स्िये सारथी िरर िोभिो, अजुडन सजजवच धैयाडचा || १. 

त्यानंिर शे्वििणड अश्व जोडलेल्या मिान ्रथािर आरूढ िोत्सािे श्रीकृष्ण ि अजुडन यांनीिी आपले वदव्य िंख िाजिले. 
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(शे्वििणड अश्व जोडलेल्या मिान ्रथािर आरूढ िोत्सािे श्रीकृष्ण ि अजुडन यांनीिी आपले वदव्य िंख िाजिले.  

कठोपवनर्षद म्िणि,े  इषतद्रयाषण हयानाह ः[१.३.४]  

इवंद्रये िचे दिेरूपी रथाच ेअश्व आििे. मन आवण बदु्धी त्यांच ेलगाम आििे  ि ेलगाम सांभाळणारा सारथी श्रीिरी [आपले परम चैिन्य] 

असेल िरच रथ सन्मागाडने जाईल. [सारयाति अश्वान ्इति सारत िः] अश्वांना िाब्याि ठेििो िो सारथी. आत्मन िा रथी आि.े येथे माधि 

सारथी आि ेआवण अजुडन रथी आि.े 

याचा अथड इवंद्रयरुपी अश्वांना आपण भगिंिाच ेिािी द्यािे.  

श्रीकृष्ण आचण अरु्भन यांिे शंखध्िनी- श्रीकृष्णाचा िंख पांचजन्य आि.े  
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अमरकोि नसुार ‘स्युः पुमांस पंिर्नाः’ [२.६/१] श्रीकृष्णाने जन वििाच ेविचाररूप ध्िनी करणारा िखं फंुकला. आवण अजुडनाला 

दिेाने वनिाि आवण किच या दतै्याचंा विनाि केल्यािर पाररिोर्षक म्िणनू वदलेला ‘दिेदत्त’ िखं फंुकला. दिेाच ेकायड असिे सजजनांच े

वििरक्षण आवण खल वनदाडलन. 

असंख्य चदव्य शंखांिे मोठाले ध्िनी ऐकून झालेल्या प्रचतचक्रया- कौरि सेनेि दििि वनमाडण िोऊन सैन्य कचरले. वकते्तकांची 

भयाने बोबडी िळली.  

स घोिो धातथिाष्ट्राणां हृदयाषन व्यदाियत ्। नभश्च पृषथवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन ्॥ १९ ॥ 

{पथृ्िी ि आकाि िी दणाणनू सोडणाऱ् या त्या िंखाच्य़ा) िुंबळ घोर्षाने कौरिाचंी हृदये विदीणड केली.} 

दयुोधनाच्या पक्षािील भीष्म आवण इिरांनी जेव्िा िखंनाद केला, िेव्िा पांडिांची हृदये मळुीच विदीणड झाली नािीि. अिा प्रकारच्या 

घटनांचा उल्लेख आढळि नािी; परंि ुया विविष् श् लोकामध्ये पांडिपक्षाच्या बाजनूे करण्याि आलेल्या िंखध्िनीमळेु धिृराष्ट्रपतु्रांची हृदये 
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विदीणड झाली असे सांवगिले आि.े याच ेकारण म्िणज ेपांडि आवण त्यांचा भगिान श्रीकृष्णािरील दृढ विश् िास िोय. जो भगिंिांचा आश्रय 

घेिो, िो मिाभयानक आपत्तीमध्येिी भयभीि िोि नािी. 

रथ दोन्िी सैन्याचे अिलोकन करण्यासाठी दोन्िी सैन्याि नेण्याबद्दल अजुडनाच ेकृष्णाला सागंण े– 

सेनयोरुभयोमथध्ये िथं स्थापय मेऽछयुत ॥ २१ ॥ 

अजुडनाला यदु्धभमूीि येणे भाग पडले. यासाठीच यदु्धभमूीिरील उपवस्थि जयेष्ठ व्यक्तींना पािण्यास िो उत्सकु िोिा. रणांगणािर िांििेचा 

प्रयत्न करण्याचा जरी प्रश् नच नव्ििा िरी त्या व्यक्तींना पनु्िा पािण्याची आवण एका अनािश्यक यदु्धाची मागणी करण्याि िे वकिी कृिवनश् चयी 

आििे, ििेी पािण्याची त्याची इच्छा िोिी. 

{ि ेअच्यिुा, माझा रथ दोन्िी सैन्यांच्या मध्यभागी उभा करा.} 

२४ िा श्लोक सांगिो, ि ेऐकून हृर्षीकेिाने िो वदव्य रथ दोन्िी सैन्याि मध्यभागी उभा केला. आवण अजुडनाला म्िणिाि, ‘उिाि पार्भ 

पश्यैतान ्समिेतान ्कुरुचनचत ॥ २५॥‘ 
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भगिंि िंखाद्वारा पकुारा करिाि, िे ‘पांच-जनांसाठी {पांच-जन्य}- समस्ि मानि प्रजेसाठी ि ेयद्ु्द आि.े याचा विचार रुजािा म्िणनू.  

अजुडन कृष्णाला रथ संग्राम स्थळी मध्यभागी घेऊन चल, मला कोणािी लढायच ेिे पािायच ेआि.े िोिर अजुडन आपण येथे किासाठी 

आलो आिोि आवण नेमके काय करायचे आि,े याची जाणीि ठेऊन आि.े 

कृष्ण रथ सैन्यदलाच्या मध्यभागी आणिो, त्या रथाचे िणडन आवण मििी अिी; 

जेथ अश्ववाहकु आपण । वैकंुठींचा िाणा जाण । तया िथाचे गुण । काय वण ूं ॥ १४० ॥ 

{जया रथािर सारथ्याच ेकाम करणारा प्रत्यक्ष िैकंुठाचा राजा श्रीकृष्ण आि,े त्या रथाच ेगणु काय िणडन करािेि?} 

याचा अथड विपरीि वस्थिी असिा, विचे नीट अिलोकन करािे. 

अश्व-लगामा धरर िो िािी, िैकंुठीचा जो राणा |  

काय िणडने गणु त्या रथीच,े प्रभवूच सारथी, िब्दवच ना || १.  

रे्र् अश्विाहकु आपण । िैकंुठींिा राणा र्ाण-  साक्षाि िैकंुठीचा राणा श्रीिरी जया रथाच ेसारथ्य करिो, िो रथ काय िणाडिा? 
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ज्ञानदिे सचुवििाि आपला जीिन रथ भगिंिाच्या कडे द्यािा. असां पणूड समपडण भाि असला की, वनधाडस्ि वनभडय आवण वचिंामकु्त 

व्िाल. जयाची ओढ आि ेत्या िैकंुठीचा राणा िमु्िाल नेिो आि,े त्या जीिनाचा रथ वनत्य मांगल्याचीच िाट दाखविणार.  

ध्वजस्तंभाविी वानरु । तो मुषतथमंत शंकरु । सािथी शािङ्गधरु । अजुथनेसीं ॥ १४१ ॥ 

{रथािर लािलेल्या वनिाणाच्या खांबािर िंकराचा अििार असलेला प्रत्यक्ष िानर मारुिी िोिा ि िारंगधर श्रीकृष्ण अजुडनाच्या 

रथाचा सारथी िोिा} 

िया रथाच्या ध्िजस्िंभािर, िनमूंि साक्षाि असे | 

मिूीमंि विि ध्िजस्िंभािर, सारथी िाङ्डगधर विलसे || १. 

ध्िर्स्तंर्ािरी िानरु-  
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देहातील ध्िजस्िंभ िी मस्िकािील,सिोच्च जागा जयाला सिस्त्रार चक्र म्िणनू संबोधिाि  जेथे लिान बाळाची टाळू उडिे िी; सिस्त्रार 

चक्राची जागा िेथे जीििी विि िोण्याची प्रविक्षा करीि असिो. विचार िनू्यिा येण्यासाठी श्वासािर {िनमुान िा पिन पतु्र आि}े लक्ष ठेिािे, 

कारण मन ि पिन एक दसुऱ् यािी वनगडीि आििे. असे माऊली सवूचि करिे.  

िनमुान आपल्या जीिनाि वनत्य एकवनष्ठ राविला त्याच ेस्मरण िोि रिािे आवण त्याने श्रीरामाची िचने ऐकली, ििीच कृष्णाची गीिािी 

ऐकली.आपल्या जीिनाि सदु्धा श्वास योगे मनािर पणूड िाबा ठेिणारे असािा असा संकेि यावठकाणी ज्ञानदिे दिेाि. 

येथे अजुडनाला भगिंि ‘पाथड’ म्िणजे कंुिी [पथृा] पतु्र असे संबोधिाि. यदु्धापिूी कंुिीने अजुडनाला वनरोप पाठविला िोिा, त्याकडे लक्ष 

िेधािे िा उद्दिे आि.े 

देखा नवल तया प्रभ चें । पे्रम अदु्भत भक्तांचे । जे सािथ्य पाथाथचें । किीतु असे ॥ १४२॥ 

{पिा त्या प्रभचू ेनिल ! त्याच ेभक्ताविर्षयीच ेपे्रम विलक्षण आि.े कारण ( िो सिडिवक्तमान परमेश्वर, पण) अजुडनाच्या सारथ्याचिेी काम 

करि िोिा.} 



 

पान | 135 

 

या प्रभचूे भक्तािरील पे्रम काय अदु्भि आि,े जो त्याचे आश्रयाला गेला, त्याच्या जीिनाच्या रथाि िो भक्ताला मागे बसवििो. आवण 

सारथ्य स्िि: करून भक्ताची काळजी घेिो.  

पाइकु पाठींसी घातला। आपण पुढां िाषहला। तेणें पाञ्चजतयु आस्फुरिला। अवलीळाषच॥१४३॥ 

{आपल्या दासाला पाठीिी घालनू िो स्िि: यदु्धाच्या िोंडािर राविला. त्या श्रीकृष्णाने पांचजन्य नािाचा िंख लीलेनेच िाजिला} 

ि ेसख्य-भक्तीच ेउत्तम उदािरण आि.े अजुडनाला सख्यत्ि प्रदान केले आवण त्याची सारी जबाबदारी भगिंिाने स्िि:कडे सिजी घेिली. 

भक्त जेव्िा भगिंिािर एिढा विश्वास ठेििो, िेव्िा त्या भक्ताच्या रक्षणाची सिड जबाबदारी भगिंि स्िीकारिो.  

भगिान रामकृष्ण परमिसं छान दृष्ािं दिे. िे म्िणि- िान्ि ेमलू सिडस्िी आईिर अिलंबनू असिे, िेव्िा आई त्याच्यासाठी खास िेळ 

दिेे, सख्य भक्तीि भक्ताला भगिंिाखेरीज कोणाचािी आधार नसिो. मिर्षी नारद आपल्या भक्ती सतू्राि म्िणिाि- 

‘तद् चिस्मरणे परम व्याकुलता। तदचपतभ अचखल आिाररता।।‘ 
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कृष्णाने पांडिांसाठी काय केले नािी? याच ेकारण पाडंि कृष्णािी अनन्य िोिे. अनेकदा एखादी गोष् आपल्या मनाविरुद्ध घडली की, 

आपल्या मनाि सिाडि पविल्यांदा िा विकल्प येिो की दिेाने असे कसे केले? कािी लोकांची मजल िर इथपयांि जािे की िे म्िणिाि- 

'भगिंिाला आमच े चांगले पाििले नािी.' खऱ्या भक्ताची भगिंिाबद्दल कधीिी िक्रार असि नािी. आपल्याला जे वमळाले आि,े िे 

भगिंिाच्या कृपेने वमळाले असनू, आपल्या पात्रिेपेक्षा जास्ि वमळाले आि,े अिी त्याची धारणा असिे.  

खरा भक्त भगिंिािी असा अनन्य असिो. एखादी गोष् न वमळाल्यास 'आपल्या वििाची नसािी म्िणनू भगिंिाने वदले नसेल' असा 

त्याचा भाि असिो. ि ेसख्य भक्तीचे रिस्य आि.े 

िा परमात्मा िा सद्गरुू कसा आि?े “पाइकु पाठीसीं घातला। आपण पुढां राचहला। तेणें पांिर्न्यु आस्फुररला। अिलीळाचि।।’’ 

आधी पाच ज्ञानेंवद्रयं आवण पाच कमवेद्रयं यांनी ‘प्रपंचा’ि अडकलेला जो साधक िोिा िो जेव्िा पणूड समवपडि िोिो िेव्िा अिा साधकािरचं 

त्या सद्गरंुुच ंपे्रम पािा की त्याच्या जीिनाची सिड सतू्र िो आपल्या िािी घेिो. िो सारथी बनिो आवण आपल्या भक्ताला पाठीिी घालिो. 
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त्याच्या जीिनसंघर्षाांि िो सामोरा जािो. िरून पाििा, बाह्य़रूपानं पाििा, पाच ज्ञानेंवद्रयं आवण पाच कमेवद्रयांचा ‘प्रपचं’ पिूीसारखाच 

भासि असिो, पण आिा त्याच पाचांिनू ‘पांचजन्या’चा मंगलघोर्ष स्फुरि असिो,  

हृर्षीकेि म्िणजे इवंद्रयांना वनयंत्रणाि ठेिणारा. येथे अजुडनाला गडुाकेि म्िटलेले आि े[श्लोक २४] गडुाकेि म्िणजे वनद्रिेर विजय 

वमळविणारा.  

अथाडि वनत्य सािधान-जागिृ. वििेकी ! िी वििेर्षणे भक्त कसा असािा याच ेवनदिेन करिाि. 

जसे दयुोधनाने द्रोणाला सावंगिले ि ेसैन्य पिा. िसेच भगिंि अजुडनाला सांगिाि;  

यदु्धा आधी आई कंुिी अजुडनाला वनरोप पाठवििे; 

तदर्भ क्षचत्रया सुते तस्य कालोऽय मागता (मिाभारि उद्योग ३७/१०) 

[ मलुा, आिा िी िेळ आली आि,े जेंव्िा क्षवत्रय स्त्रीच्या पोटी जन्म घेिलेल्या ि,ू आिश्यक असे क्षवत्रय धमाडच ेपालन कर. जनवििाचा 

मागड अनसुर.] 
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याची आठिण रिािी, म्िणनू भगिंि त्याच ेसंबोधन ‘पाथड’ असे योजीिाि. 

पाथड याचा आणखी एक अथड आि;े अवंिम सत्याचा िोध घेणारा. िचे प्रत्येकाच ेजीिन ध्येय आि.े 

अरु्भनािे अिलोकन- अजुडन सैन्याकडे दृष्ीके्षप टाकिो. त्यािेळी त्याची क्षवत्रय ितृ्ती लोप पािनू मोिग्रस्ि स्िधमड विसर पाडणारी 

करुणा ग्रस्ि ितृ्ती उफाळून आली. िो सैन्य आवण लढिय्ये याना न पाििा त्याचं्यािील नािेसंबंध आवण जिळीक या दृष्ीने पाििो. 

यजिेुद सांगिो  [आमच्यािी ित्रतु्ि असणाऱ्यांना वचरडून टाका] 

अजुडनाच्या अिा प्रसंगी उद्भिलेल्या अयोग्य ितृ्तीबद्दल पढेु दसुऱ्या अध्यायाि फटकारिो. 

िा कारुण्याचा वचखल या यदु्ध प्रसंगी वकिी विपरीि आि?े  

असा विर्षम विचार अयोग्य आि.े  

कारुण्य ग्रस्त अरु्भनािी चस्र्ती-  आपण यदु्ध करून आपल्याच कुलाचा घाि करू. आवण जयांनी आपल्याला विकिले-मोठे केले 

त्यांच्यािर मी िस्त्र उगारणे ि ेपाप आि.ेअिा विचाराने त्याला कंप सटुला  
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अजुडन उिाच 

दृष््टवेमं स्वजनं कृष्ट्ण युयुत्सुं समुपषस्थतम ् ॥ १-२८ ॥ 

{ि ेकृष्ण! या प्रकारे यदु्ध करण्याच्या इच्छेने पे्रररि झालेल्या माझ्या नािेिाईकांना आवण वमत्रांना पािून माझ्या िरीराच्या सिड अियिांना 

कंप सटुला आि ेआवण माझे मखु कोरडे पडले आि.े} 

भगिंिांिर जया व्यक्तीची प्रामावणक भक्ती आि े त्या व्यक्तीकडे, दिेदिेिा आवण सत्परुुर्षांच्या वठकाणी आढळणारे सिड सद्गणु 

आढळिाि. पण जो अभक्त आि ेिो भौविकदृष््या विक्षण आवण ससंुस्कृिी याद्वारे वकिीिी प्रगि असला िरी त्याच्याकडे दिैी सद्गणुांचा 

अभािच असिो.  

अजुडनान े जेव्िा आपापसांि यदु्ध करण्याच्या इच्छेने पे्रररि िोऊन यदु्धभमूीिर जमलेल्या आपल्या वमत्रांना, सगेसोयऱ् यांना आवण 

नाििाईकांना पाविले, िेव्िा िो त्यांच्याबद्दलच्या करुणेने अत्यंि व्याकूळ झाला. आपल्या सैवनकांबद्दल िर त्याला पिूीपासनूच सिानभुिूी 

िाटि िोिी. आवण आिा विरुद्ध पक्षाकडील सैवनकांचा अटळ मतृ्य ूपािून त्याला त्याचं्याबद्दलिी करूणा िाटली.  
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याप्रकारे विचार करीि असिाना त्याच्या िरीराच्या सिड अियिांना कंप सटुला ि िोंड कोरडे पडले. त्यांची यदु्ध करण्याची उत्सकुिा 

पािून िो कािीसा आश्चयडचवकि झाला िोिा. िस्ििु: संपणूड कुटंुब, अजुडनाच ेरक्ताच ेनािेिाईकिी त्याच्यािी लढण्यासाठी जमले िोिे. जरी 

यावठकाणी उल्लेख केला नसला िरी एखादा सिज कल्पनेने समज ूिकेल की, फक्त अजुडनाच्या िरीराच्या अियिांना कंप सटुि िोिा आवण 

मखु कोरडे पडि िोिे; एिढेच नव्ि,े िर िो करुणेने अश्रसूदु्धा ढाळि िोिा.  

िी लक्षणे अजुडनाच्या दबुडलिेमळेु नव्ििी, िर भगिंिांच्या िदु्ध भक्ताच्या वठकाणी आढळणाऱ्या सहृदयिेमळेु िोिी. म्िणनू म्िटले आि े

की, 

     यस्याचस्त र्चक्तर्भगित्यचकंिना सिैगुणैस्तत्र समासते सुरा:। 

     हरािर्क्तस्य कुतो महदु्गणा मनोररे्नासचत धाितो बचह:॥ 
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     ‘‘जयाला परुुर्षोत्तम श्रीभगिान यांच्याविर्षयी दृढ भक्ती आि े त्याच्याकडे दिेिांमध्ये आढळणारे सिड सद्गणु असिाि. पण जो 

भगिद्भक्त नािी त्याच्याकडे कािीच वकंमि नसलेली केिळ भौविक पात्रिा असिे. याच े कारण म्िणजे मानवसक स्िरािरच अडकून 

पडल्यामळेु िो मोिमयी भौविक िक्तीकडे वनवश्चिपणे आकवर्षडला जािो.’’ (श्रीभद्भागिि 5.18.12) 

सीदतती मम गात्राषण मुखं च परिशुष्ट्यषत । वेपथुश्च शिीिे मे िोमाहिथश्च जायते ॥ २९॥ 

{अजुडन म्िणाला, ि ेकृष्णा, यदु्धाच्या इच्छेने रणांगणािर उपवस्थि असणाऱ्या या स्िजनांना पािून माझे अियि गळून जाि आििे; 

िोंडाला कोरड पडली आि;े िरीराला कंप सटुला आि ेआवण अगंािर रोमाचं उभे रािाि आििे. ॥ १-२८(उत्तराधड), १-२९ ॥ 

िरीराच े दोन प्रकारे कंपन िोऊ िकिे आवण रोमाचंिी िरीरािर दोन प्रकारे उभे रािू िकिाि. अिा घटना एकिर आध्यावत्मक 

भािोत्कटिेमळेु िोऊ िकिाि वकंिा भौविक पररवस्थिीमधील अविभयामळेु िोऊ िकिाि. वदव्य साक्षात्कारामध्ये भीिी अवजबाि नसिे. 

या पररवस्थिीिील अजुडनाची लक्षणे िी जीविि िानीच्या भौविक भयामळेु प्रकट झाली िोिी. इिर लक्षणांिरूनिी ि ेस्पष्पणे कळून आले.  
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िो इिका अधीर झाला की, त्याच ेप्रवसद्ध गांडीि धनषु्य त्याच्या िािािनू गळून पडले आवण अिं:करणाि दाि िोि असल्यामळेु त्याला 

आपल्या त्िचचेािी दाि िोि आि ेअसे िाटू लागले. जीिनाविर्षयीच्या भौविक संकल्पनेमळेु अथिा दिेात्मबदु्धीमळेु या सिड गोष्ी घडिाि. 

िोंड कोरडे पडले. सारे िरीर विवथल पडले. िािािले गांडीि धनषु्य गळून पडले. िा नैराश्याचा झटका फार जबरदस्ि िोिा. िास्िविक 

अजुडन मोिग्रस्ि िोऊन आपल्या वििाच ेकाय? ि ेविसरून वप्रय काय? या विचाराि गुंिला िोिा.  

श्रेयस आवण पे्रयस यापैकी प्रज्ञािंि श्रेयस वनिडिाि. असे कठोपवनर्षद म्िणिे. 

शे्रयश्च पे्रयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य चिचिनचक्त धीरः । 

शे्रयो चह धीरोऽचर् पे्रयसो िणृीते पे्रयो मन्दो योगके्षमािृणीते ।।  

(कठोपवनर्षद,् अध्याय १, बल्ली २, मंत्र २) 



 

पान | 143 

 

मंगलकारी आवण वप्रय िाटणारे अनेक कमड मनषु्याच ेजीिनाि क्रमिः येि राििाि.गिन विचारणा करून वििेकिील व्यवक्त दोन्िींची 

िलुना करिो. वप्रयऐिजी वििकर-श्रेयस्कर काय आि ेयाचीच वनिड िो करीि असिो.अवििेकी परुुर्ष ऐविक योगके्षमाचा विचार करून केिळ 

पे्रयस िाटणारे कमड वनिडिो.  

अजुडनाला धमाडविर्षयी विपरीि ज्ञान िोऊन िो आपल्या किडव्यापासनू विन्मखु िोऊ पिाि िोिा. पररणामी ििबल अिस्थेि िो 

गवलिगात्र िोऊन रथािनू खाली उिरून ििाि िोऊन बसला. 

“एवमुक्तवाजुथन: संख्ये िथोपस्य उपाषवशत ्। षवसजृ्य सशिं चापं शोकसंषववनमानसः ॥ ४७ ॥  

{संर्य म्हणाला, रणांगणािर दुःखाने मन उचिग्न झालेला अरु्भन एिढे बोलून बाणासह धनुष्य टाकून देऊन रर्ाचया 

मागील र्ागात बसला} 
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आपल्या ित्रचू्या व्यिूरचनेच ेअिलोकन करिाना अजुडन रथामध्ये उभा िोिा, पण िो िेाकान े इिका व्याकूळ झाला की, आपले 

धनषु्यबाण बाजलूा ठेिनू िो पनु्िा खाली बसला. भगिद्भक्तीमधील अिी दयािील आवण सहृदय व्यक्ती आत्मज्ञान प्राप्त करण्यास सिड प्रकारे 

योग्य आि े

अशी अिस्था आपल्यािर पषु्कळदा येिे. सोयीस्कर अथड काढून आपण आपल्या भवूमकेच ेसमथडन करून नकारात्मक विचाराचंी 

जोपासना करिो. गीिा आपल्याला सन्मागाडला नेण्यासाठी भगिंिाने अजुडनाच ेवनवमत्त करून ऐकविली. 

बघण्याचा दृष्ीकोन आधी योद्धा या भवूमकेिनू िोिी िी भवूमका बदलिे. आवण िो किडव्या ऐिजी भािनेच्या दृष्ीने ममत्ि वनमाडण 

िोऊन त्यांचकेडे पािू लागिो. िीच िर गीिेच्या ित्िमागाडची बैठक आि.े  

अजुडनाची कौरि सैन्य पािून प्रविवक्रया;  

मग देवा म्हणे देख देख। हे गुरुगोत्र अशेख। तंव कृष्ट्णमनीं नावेक। षवस्मो जाहला ॥१७७॥ 

{मग म्िणाला, दिेा पिा, पिा. ि ेसगळे भाऊबंद ि गरुु आििे. िेव्िा िे ऐकून श्रीकृष्णाच्या मनाला अचबंा िाटला} 
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पिा पिा, दिेा कुरु सैन्यी, गरुु वन गोत्रवच मज वदसिी | 

क्षणभर विस्मय कृष्णा िाटे, रणांगणी, विपरीि मिी ! || १. 

ऐसी पुढील से घेतु । तो सहजें जाणें हृदयस्थु । परि उगा असे षनवांतु । षतये वेळीं ॥ १७९ ॥ 

{याप्रमाणे पढुच ेत्याने अनमुान बाधंले. िो सिाांच्या हृदयाि रिाणारा असल्यामळेु त्याने िे सिज जाणले. परंि ुत्यािेळी िो कािी न 

बोलिा स्िब्ध राविला.} 

 

विर्षादािनुी उपजणार जे, हृदयस्थवच िो जाणिसे |  

वनिांि राि ेत्या समयाला, पढुच ेत्यासी सिजी वदसे || १. 
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मग देिा म्हणे देख देख। हे गुरुगोत्र अशेख- अजुडनाने रथ सैन्याच ेमध्यभागी आणविला, िे कोणािी लढायचे आि,े ि ेपािाण्यासाठी. 

परंि ुसैन्याकडे बघिांना त्याची दृष्ी सैन्यािील योदध््ये अिी नसनू त्याचं्यािी असलेल्या नात्यासी सीवमि िोिे. ि ेस्िधमड पालनािी विरोधी 

आि.े क्षणभर दिेाला विस्मय िाटला, अरे िाच िो अजुडन जयाच े बािू स्फुरण पाििाि.  

खरे िर त्याच िेळी भगिंि त्याला खडसनू अिी विपरीि बदु्धी कां झाली असे विचारायला ििेि. पण त्याच ेमनोगि जाणनू िर घेऊ 

या आवण यािनू गीिेसारख्या ित्त्िज्ञानाचचे अमिृ झरणार आि ेि ेजाणनू त्यांनी िांि रािणे पसंि केले. 

अजुडनाच्या दृष्ीने मोविि िोऊन भािवनक रूप धारण केले. आवण त्याला यदु्ध आवण योदे्ध िी भवूमका विसरून भािनांच्या आिारी 

गेलली दृष्ीला वदसले िे;  

सुहृज्जन सासिे । आणीकही सखे सोइिे । कुमि पौत्र धनुथधथिें । देषखले तेथ ॥ १८२ ॥ 

{वजिलग वमत्र, सासरे, आणखी सगेसोयरे, पतु्र, नाि,ु असे अजुडनाने िेथे पाविले.} 

जयां उपकाि होते केले । कीं आपदीं जे िषक्ले । हे असो वडील धाकुले । आषदकरूषन ॥१८३॥ 
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{जयांच्यािर त्याने उपकार केले िोिे वकंिा संकटकाळी जयांच ेरक्षण केले िोिे, फार काय लिानमोठे आवदकरून -} 

वजिलग स्नेिी सगे सोयरे, पतु्र नाििूी पािी विथे |  

संकटाि जया मीच रावखले, िवडल धाकलेिी इथे || १. 

तयापिी पाथुथ । अषतस्नेहें मोषहतु । मग सखेद असे बोलतु । श्रीअछयुतेसीं ॥ १९२ ॥ 

{त्याप्रमाणे पाथड मिाकरुणेन ेमोिून गेला. आवण मग खेदयकु्त िोऊन कृष्णाबरोबर बोल ूलागला} 

अवि स्नेिाने खेद दाटला, पाथड मनी बिु गजबजला | 

अच्यिुासी िो सखेद वचते्त, मोिग्रस्ि बोले बोला || १. 

हे आषदपुरुिाची माया । ब्रहे्मयाषह नयेषच आया । म्हणऊनी भुलषवला ऐकें  िाया । संजयो म्हणे ॥ २०३ ॥ 

{संजय म्िणाला, राजा, ऐक. िा स्नेि म्िणजे परमात्म्याची माया आि.े िी ब्रह्मदिेालािी आकळि नािी. म्िणनू त्याने अजुडनाला 

भरुळ पाडली.} 
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यदु्धाथड समोर जमलेले आपलेच नािेिाईक, गरुु, बंध ुआवद पािून अजुडन मोिग्रस्ि झाला. आपण आपले स्िधमडपालन करण्यासाठी येथे 

कुरूके्षत्रािर आलेलो आिोि, ि ेअजुडन मायेच्या प्रभािाने विसरून गेला. या मायेच ंपगडा फार जबरदस्ि असिो. प्रत्यक्ष ब्रह्मदिे सदु्धा 

विच्यािर प्रभाि पाडू िकि नािी, त्या मायेने अजुडनाला परुिे भलुविले. या ओिीिनू ज्ञानदिे आपल्याला मायेच्या िडाख्या पासनू दरू 

रािायला सांगिाि. 

षनषमिाषन च पश्याषम षवपिीताषन केशव । न च शे्रयोऽनुपश्याषम हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 

{ि ेकेििा, मला विपरीि वचन्ि ेवदसि आििे. यदु्धाि आप्तांना मारून कल्याण िोईल, असे मला िाटि नािी.} िे पापाचरण 

असल्याचे त्याला जाणििे. 

पाप ि ेदोन प्रकारच ेअसिे, एक मदु्दाम िोऊन आचरलेले आवण दसुरे चकूुन वकंिा धमड पाळला न गेल्याने िोिे.  

अजुडन धमड नीवि यांच्या सोयीस्कर गोष्ी बोल ूलागला. 

कुलक्षयािी चर्ती 
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पुत्रातें इछिी कुळ । तयाचें काषय हेंषच फळ । जे षनदथषळजे केवळ । गोत्र आपुलें ॥ २१५ ॥ 

{कुळािील लोक पतु्राची इच्छा करिाि, त्याच ेकाय िचे फल आि ेकी त्याने आपल्या आपे्तष्ांचा केिळ िधच करािा.} 

कुळ इच्छा करी पतु्रापासवुन, विरुद्ध मी कां ििाडिे?| 

आपे्तष्ांना िधवुन काय मी, गोत्रवच माझे नािािे?|| १. 

ऐषसयांतें कैसेषन मारंू? । कवणाविी शस्त्र धरंू? । षनजहृदया करंू । घातु केवीं?॥२२१॥ 

{अिांना मी मारू िरी कसा? मी कोणािर िस्त्र धरू? (ि ेकौरि म्िणजे आम्िीच, िेव्िा यांना मारणे म्िणज ेआपलाच घाि करणे 

िोय. या दृष्ीने अजुडन म्िणिो मी) आपला काळजाचा घाि कसा करू?} 

मी कैसे यांसी मारािे, िस्त्र कुणािर कसे धरू?|  

विनावििा ि,े घािवच आपलुा, वनजहृदया कैसे मारू? || १. 
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अजुडनाला समोरच ेस्िजन असल्याने त्यांच्याविर्षयीची करुणा मनाि दाटून येिे. िे सामान्य दृष्ीने पाििा, योग्यच िाटिे. परंि ुकिडव्यािून 

भािना श्रेष्ठ असचू िकि नािी, आवण अन्यायाच ेवनदाडळण िाच िर क्षवत्रयांचा धमड आि.े िो क्षवत्रय म्िणनू आपली असलेली किडव्ये आवण 

रणांगणाि योद्धा िी भवूमका बजाििांना हृदयाि कारुण्य आवण भािना यांचा नव्ि ेिर िोयड आवण धैयड यांचा उद्भि आिश्यक असल्याच ेिो 

मोिामळेु विसरून जािो.  

तैसा कुळीं कुळक्यो होय। तये वेळीं तो आद्यधमुथ जाय। मग आन कांहीं आहे। पापावांचुनी?॥२४८॥ 

{त्याप्रमाणे जयािेळी कुलक्षय िोिो त्यािेळी कुळाि पविल्यापासनू चालि आलेल्या धमाडचा लोप िोिो. मग िेथे पापािाचनू दसुरे 

काय असणार?} 

मग कुळा तया अशेखा । आषण कुळघातकां । येियेिां निका । जाणें आथी ॥ २५२ ॥ 

{मग त्या संपणूड कुळाला ि कुळघािक्याला दोघांनािी नरकाला जािे लागिे.} 
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कुलक्षयाने धमड लोपिो, पापाविण कांिी न उरे |  

कूळ वन कुळघािकी दोन्िीिी, नरकासीवच जाि परेु ||  १. 

यषद मामप्रतीकािमशसं्त्र शस्त्रपाणयः । धातथिाष्ट्रा िणे हतयुस्ततमे के्मतिं भवेत ्॥ ४६ ॥ 

{जरी िस्त्ररविि ि प्रविकार न करणाऱ्या मला िािाि िस्त्र घेिलेल्या धिृराष्ट्रपतु्रानंी रणाि ठार मारले, िरी िे मला अवधक 

कल्याणकारक ठरेल.} 

जरी माझ्या वनिस्त्र अिस्थेि मला कौरिांनी मारून टाकले िरी चालेल. अिी टोकाची भवूमका घेणारा अजुडन स्िि:ची भवूमकाच योग्य 

अिा चकुीच्या मोिाने झपाटला गेला आि.े अिा िऱ्िचेी विचारसरणी आपल्या विविष् भवूमकेस न जळुणारी आि,े िा वििेक अजुडनाला 

या िेळी नािी.म्िणनू िो म्िणिो; कौरि रणामधे ठार मारिील िर माझे कल्याण िोईल. 

आतां याविी जें षजयावें । तयापास षन हें बिवें । जे शस्त्र सांडुषन साहावे । बाण यांचे ॥२६५ ॥ 

{आिा इिक्यािरिी जगण्यापेक्षा आपण िसे्त्र टाकून दऊेन यांच ेबाण सिन करािे ि ेचांगले.}  
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नकोच कृष्णा माझे करिी दोर्ष स्िकुलवच नािाचा | 

माल नको िे लांवच्छि यि रे, िो िर मागडची पापाचा || १. 

कुलक्षयाच ेपाप न करिी, नको राजयिी ििे मला | 

बरे पाविले सैन्याला मी, आवण अनथड पढुचा िा टळला || २. 

‘अरु्भन चिषाद योग’ :  

ि ेयदु्ध टाळािे असे मनापासनू पांडिांना िाटिे, त्यासाठी त्यांनी सारे उपाय साम-दाम- दडं करून थकल्यािर यदु्ध िा िेिटाचा पयाडय 

अटळ िोिा. म्िणनूच ि ेधमड वटकािा यासाठी असलेले यदु्ध आि.े  

अिा घटना घडविणारा भगिंि िाच या अमिृमय ज्ञानाची गंगा िाविण्यास कारण आि.े त्याने धमड-पालन ि ेमित्िाच ेमाननू अजुडनाला 

पजूय अिा व्यक्तींच ेदिन आधी करविले. 

दृष्ी आधी जयाकडे जािे फस्टड इम्प्रेिन यासाठी अवधक मित्िाचे आि.े  
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जीिनाि प्रथम दिडन जे पडिे त्यािर जाऊ नये  िािी एक संदिे यांि अवभपे्रि आि.े आसक्ती िचे मळू कारण या यदु्धाच ेआि.े कौरिांना 

आसक्ती िोिी स्िावमत्िाची िर अजुडनाला पडली मोिाने किडव्य च्यिु िोण्याची. कौरिांना यदु्धाि िरविणे िा धमडयदु्धाचा उद्दिे िोिा िर यदु्ध 

ि ेकिडव्य आि ेआवण िे धैयाडने लढण्यास उद्यकु्त करणे िा उद्दिे िोिा मानवसक यदु्धाि अजुडन विजयी व्िािा यासाठी.    

दिे िचे धमडके्षत्र आि.े त्याच ेहृदय िचे भगिंिाच ेवनिास स्थान आि.े िेरािा अध्याय िचे विस्िाराने सांगिो. ईश्वर िा के्षत्रज्ञ आि.े  

कुरु म्िणजे करणे जयाद्वारा कायड केले जािे ‘कुरिभ: करणाचन’ कमेंवद्रये िीच िर कायडकरणारी आििे. आपल्या सिड इदं्रीयाद्वारा 

धमाडचरण व्िािे िाच मानिी जीिनाचा उद्दिे आि,े स्िकमभणा तमभ्यिभ चसचद्धं चिन्दचत मानि:  

(१८/४६) आपल्या जीिनाि िाट्याला आलेली स्िकमे उत्तम िऱ्िनेे पार पाडणे यािच मानिी जीिनाची इविकिडव्यिा  आि.े िचे 

पजून आि.े  

गीिा प्रकट िोण्याचे कारण, यदु्ध ! ि ेक्षवत्रयाच ेआिश्यक कमड ! िे करण्यास अजुडनाच्या मनांि विर्षाद वनमाडण झाला कारण आप्त, 

नािेिाईक यांना मारून घोर पाप करण्याि काय फायदा? एक प्रकारे मानवसक दौबडल्य त्याला आले . ि ेयदु्ध टाळण्याच ेअनेक असफल प्रयत्न 
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झाले िोिे .यदु्धभमूीिरून अिी माघार घणेे ि ेउवचि नव्ि.े अजुडन संभ्रमािस्थेि आि ेआवण िी त्याची संभ्रमािस्था दरू करण्यासाठी भगिंिांनी 

त्याला उपदिे केला. 

धमड िा गणुांिर आधारलेला असिो. भवूमकेनसुार समोर आलेल्या किडव्याला साजसेे गणु धारण करुन िे अचकुरीत्या पार पाडणे िचे 

त्याचे उवद्दष् आि.ेिचे स्िधमड पालन िोय.  

स्िधमड पालन करणे िाच जीिनाचा मखु्य उद्दिे असिो. वििेक असणारी ि ेएकच योवन आि.े अजुडनान ेि ेयदु्ध अधमाडचा पराजय 

व्िािा, म्िणनू करािे अिी त्याची भवूमका िोिी. 

धमडजीिनाि याचा अथड िाट्याला आलेले किडव्य 'औवचत्याच्या' वनकर्षािर पार पाडणे. जर दोन समान जीिनमलू्ये एकाच िेळी 

परस्परांच्या विरोधी उभी ठाकली िरी अवधक श्रेष्ठ त्याचा स्िीकार िाच धमड पालनाच्या वनकर्षाचा पाया आि.े 

न्यायाधीिा समोर त्याचा मलुगा जर गनु्िगेार म्िणनू आला, िर त्याने भािवनक िोऊन कसे चालेल? त्यािेळी त्याची भवूमका वपिा िी 

नसनू न्यायाला दणे्यासाठी असलेली उवचि भवूमका फक्त ििी.  
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आपल्या समोर प्रत्यक्ष राजिंिािील व्यक्ती असिािी रामिी िास्त्री प्रभणुे यांनी दिेांिाची विक्षा दणे्याच ेधैयड दाखविले ि ेसिडश्रिु आिचे  

 

आपण जीिनाि प्रत्येक भवूमकेच्या िेळी कोणिी ित्िे अवंगकारणार आिोि याला धमडजीिनाि मित्िाच ेस्थान आि.े  
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समोर आलेल्या किडव्याला साजेसे गणु धारण करुन िे अचकुरीत्या पार पाडणे म्िणज े'स्िधमडपालन'. 'स्िधमड' म्िणजे करणीय कमड, जे 

सिडश्रेष्ठ असेल िेच मी करीन! अिा वनष्ठेने जो धमाडचरण करिो िोच पणूडत्िाला पोिोचिो. 

अजुडनाच्या विचारांची वदिा बदलणे ि े मानि जािीच्या आदिाडसाठी भगिंिांना आिश्यक िाटले. याच 'स्िधमाडचे ' मित्त्ि ि 

स्िधमाडनषु्ठान करिांनाची भवूमका काय असािी याचा उपदिे भगिान श्री श्रीकृष्ण आपल्या विष्योत्तमास ि अजुडनासारखे िोऊ पािणाऱ् या 

आपणा सिाांस श्रीमद ्भगिि ्गीिेि िेळोिेळी करिाि.   

याच ेवनवमत्त साधनू जीिनच उद्दिे आपापली किडव्ये उत्तम पार पाडीि जीिनकाल कृिाथड करण्यासाठीच आि.े ि ेयािनू गीिा आपणा 

सिाांना सांगिे.  

संसाराि िी आपण अिा अनेक प्रसंगािनू जािो. कमड किडव्ये जाणनू संसार नेटका कसा करािा ि परमाथडिी साध्य कसा करािा यासाठी 

िरुणियािच गीिेचा उपदिे िरुणानंी िाचनाि आवण आचरणाि आणला पाविजे  

सञ्जय उवाच - 
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एवमुक्तत्वाऽजुथनः संख्ये िथोपस्थ उपाषवशत ्। षवसजृ्य सशिं चापं शोकसंषववनमानसः ॥ ४७ ॥ 

{संजय म्िणाले, रणांगणािर दःुखान ेमन उवद्वग्न झालेला अजुडन एिढे बोलनू बाणासि धनषु्य टाकून दऊेन रथाच्या मागील भागाि 

बसला.} 

मग अत्यंत उदे्वगला । न धित गहींवरु आला । तेथ उडी घातली खालां । िथौषनयां ॥२६९॥ 

{मग अरु्भन अत्यंत चखन्न झाला. ि त्याला गचहिर आला. मग त्याने रर्ािरन खाली उडी घातली.} 

िी सिड मनोबल खच्ची झाल्याची लक्षणे आििे मन दबुळे झाले की सारासार विचारबदु्धी अकायडक्षम िोिे, वििेकाची जागा मोि 

घेिो, आवण नको िे वनणडय घेिले जािाि. 

ऐसे जगणे नावच जगािे, वन:िसे्त्र सोडीन कुडी | 

उद्वगेाने गवििंर आला, रथाखालिी घाली उडी || १. 
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अजुडन आपल्या भवूमकेिीठाम रािून रथाखाली उडी मारिो. िी उडी रथाच्या खाली नसनू आपल्या किडव्यापासनू च्यिु करणारी आि,े 

याच ेश्रीकृष्णाला दःुख झाले आवण गीिेच ेमिान ित्िज्ञान – आदिड जीिनाच ेव्यिस्थापन िा उद्दिे धरून ग्रवथि झाले. 

गीिा सांगिांना भगिंि अिी मन:वस्थिी झाल्यािर नेमके काय करून विि साधािे याचा परुिा विचार करून आि.े  

किडव्याचा विसरची पडला, िोई अनािर आसक्ती | 

  म्िणवुन मनी िो िोक उफळला, मोिाची िाढे व्याप्ती || १. 

अजुडन व्यावपयला िो मोि,े विसरे िो किडव्यािी | 

मोि ेत्याची भ्रवमिवच बदु्धी, करीि बसला िोकािी ||२.  
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आतां यापिी तो वैकंुठनाथु । देखोषन सखेद पाथुथ । कवणेपिी पिमाथुथ । षनरूपील ॥२७४॥ 

{आिा यािर िो िैकंुठपिी कृष्ण अजुडनाला वखन्न झालेला पािून कोणत्या प्रकारे परमाथाडचा उपदिे करील} 
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वििेक जािा िोकवच मनी, दःुवखि िोऊवन परुा मनी | 

उडी घेतसे रथा खालती, आता समजतू घालोनी || १, 

अजुानाशी सन्मागााला कैसा आणील हृधशकेषी | 

कृष्ण सांगिो अपिूड ज्ञाना, या पढुच्या िे उपदिेी || २. 

ते सषवस्ति पुढािी कथा । अषत सकौतुक ऐकतां । ज्ञानदेव म्हणे आतां । षनवषृिदासु ॥२७५॥ 

{िी आिा पढेु येणारी सविस्िर कथा ऐकण्यास फार कौिकुकारक आि.े असे वनिवृत्तनाथांच ेविष्य ज्ञानदिे म्िणिाि} 

काय सांगिो पाथाड आिा, िैकंुठीचा िो राणा | 

सकौिकेु ऐकणे सांगिी, ज्ञानदिे िे सिाांना || १. 

येथे पविला अध्याय संपला  
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प्रर्म अध्याय समाप्त 

श्री गीता-ज्ञानेश्वरी प्रर्म ज्ञानेश्वरी प्रर्म अध्याय- काव्य संके्षप 

 

ॐ नचमले आचद तत्ि रे्, शु्रचत चनदेचश, ने चनर्रपा | 

चनर् अचस्तत्िा, स्िये र्ाचणशी, र्यर्य हो श्री आत्मरुपा || १. 

 

तंूचि गणेशा, मचत सकलांिी, अर्भ आशया उमर्चिशी |  

िरण अकारे उदर उकारे, मकार मस्तक प्रणिाशी || २. 

 

आचदबीर् र्ी ब्रह्मांडािी, गुरुकृपे र्ाणुचन नचमले |  

कला काचमनी चिश्वमोचहनी, शारदेस त्या िंचदयले || ३. 
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श्रीसदु्गर मम हृदय चनिासे, र्िचसंधुतुनी उद्धररले | 

म्हणुनी चिशेषे, चििेकासी मी, अती आदरे आिररले || ४. 

 

मनोरुिीला पुरिी श्रीगुरु, त्याचस चनत्य अचर्िाचदयले | 

समर्भ गुरुकृपा र्ाहली, कर्ा सांगण्या बल चदधले || ५. 

 

सोहंर्ािी पारंगत रे्, साधुर्न रमतात इरे् | 

माधुयी मधुरता शोर्िी, सुरेखता शंृगाराते || ६. 

 

शब्दाचिण संिाद अनुर्िा, र्ोगा त्या इचंद्रयाचिणे | 

पराग रै्से अलीगण नेती, कमलदळे त्यासी नेणे || ७. 
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हळूिारपण ऐसे चित्ती, आणुचन अनुर्िी चदव्य कर्ा | 

शब्दातुनी आशय पाझरता, प्रमेयही उमगे चित्ता || ८. 

 

अरु्भन बैसे ज्ज्या पंक्तीला, त्यासी सुपात्रता ज्ज्यांिी | 

संतांिे त्या स्िागत येरे्, चिनिणी मम अिधानािी || ९. 

 

गीतातत्िी श्रीचशि रमता, देिी र्िानी प्रश्न करी | 

आचददेि ते स्ियेिी आपण, निे तत्िी या काय तरी?|| १०. 

 

श्रीचशि िदले, देिी नेणिे, स्िरप तुचझये चनत्य निे | 

अगाध तैशा गीतातत्िी, चिंतनी आशय निेनिे || ११. 
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पुत्रस्नेहे मोचहत होऊनी, धृतराष्र तो प्रश्न करी | 

सांग सरं्या, कुरुके्षत्री त्या, काय र्ाहले आर्िरी || १२. 

 

चदव्य दृष्टीने संर्य पाही, कर्न करीतसे रार्ाला | 

द्रोणाशी र्ाउनी दुयोधन, पररिय सेनेिा केला || १३. 

 

आदेशे तो चनर् सैन्यासी, र्ीष्म रक्षणी सज्ज्र् रहा | 

र्ीष्म- द्रोण मग शंख फंुचकता, ध्िनी चननादे चदशा दहा || १४. 

 

इतरांनीही शंख फंुचकले, ध्िनी गर्भती िाद्यांिे | 

असंख्य िीर र्यर्ीत र्ाहले, गर्भगचळत मन चकतीकांिे || १५. 



 

पान | 165 

 

 

शुभ्र अश्व तेर्स्िी िारी, गरुडगती ज्ज्या रंु्चपयले | 

चदव्यरर्ाचया ध्िर्स्तंर्ािर, श्रीहनुमंतचि आरुढले || १६. 

 

िैकंुठीिा राणा त्या रर्ी, अश्व लगामा स्िये धरी | 

अरु्भन पाठी बैसिुचनया, पांिर्न्य शुर् नाद करी || १७. 

 

देिदत्त शंखास फंुकुनी, अरु्भन हरीला सार् करी | 

गांचडि स्िकरी धरुचन उठे तो, उत्साहे दे ललकारी || १८. 

 

र्व्य चदव्य त्या शंखध्िनींना, रणिाद्यांिी सार् चमळे | 

प्रिंड नादे, चिश्व र्रर्रे, सप्तसागरी र्ल उसळे || १९. 
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िैतन्याचया लहरी उठता, माधिासी अरु्भन िदला | 

सैन्यार्िळी रर् ने, बघण्या, तुल्यबळी ते किण मला || २०. 

 

अरु्भन पाही कुरुदल सारे, गुरु, बंधू चन स्नेही र्ना | 

र्ीष्म द्रोण चन इतर मान्यिर, आपुल्यािी त्या आप्तगणा || २१. 

 

हेिी काय ते, ज्ज्यांनी मर्ला, चशकिुचनया मोठे केले | 

ज्ज्यांचयासाठी झटािेचि मी, शतु्रदला सामील झाले? || २२. 

 

ज्ज्यांनी चशकचिली मर् रणनीती, रणी कैसे घायाळ कर | 

िंदनीय रे् आर्ही मर्ला, शस्त्र उगारुनी ऋण चिसर? || २३. 
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कारुण्याने व्याप्त होऊचन, सिांगी त्या कंप उठे  | 

पाझर नयनी, देई ह ंदके, गांचडि करीिे सहर्ी सुटे || २४. 

 

र्ाि मनीिे उरी दाटुनी, महािीर मनी गर्बर्ला | 

कृष्णा, कैसे लढू या संगे, म्हणुनी रू्िरी कोसळला || २५. 

 

 

अध्याय प्रर्म आशय समाप्त. 
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उद्धार आपलुा आपलुेच िािी  

अजुडनािी सांगे लक्षमुीचा पिी|| 

अध्याय २ 

--उद्धरेदात्मनात्मानं— 

अध्याय दुसरा  
िा दसुरा अध्याय म्िणज ेरत्नाची खाण आि.े प्रामखु्याने साखं्य ित्िज्ञानािर आधाररि आि.े त्यामळेु त्याला ‘सांख्य योग’ म्िणनू 

संबोधले जािे. िा नीट समजला, म्िणजे सारे गीिा ित्िज्ञान समज ूलागिे. 
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पूिभपीचठका  

मागील अध्यायांि, रणागंणाि यदु्धासाठी आलेला िरूिीर अजुडन, आपले किडव्य विसरून ‘योद्धा’ िी भवूमका आचरणाि 

आणण्याऐिजी भािनांच्या आिारी गेला. जिी भवूमका, िदनसुार आचरण ििे. अन्यथा स्िधमडपालन–जयासाठी आपण येथे इिलोकी 

आलोि; िे िोणार नािी. िी विश्व कायाडि बाधा ठरेल.  

मिाभारि यधु्दाि दोन्िी बाजूंच ेसैन्य उभे िोिे, रणिाद्ये िाजि िोिी, मग अजुडनाने आपला रथ दोन्िी सैन्यांच्या मध्ये उभा करधिला, 

आवण त्याला जेव्िा वदसले की, दोन्िी बाजसू आपले आप्त स्िकीय आवण पजुनीय व्यक्ती लढण्या साठी ियार आििे. त्यांच्या ित्येला 

आपणच कारण िोणार या कल्पनेन,े िो थरथर कांप ूलागला, त्याच्या िोंडाला कोरड पडली, आवण िो म्िणाला, “ि ेमाझे स्िजन आििे, 

ह्याना मारून मला पाप लागेल.  

ह्यांच्या रक्ताने माखलेले भोग मला मळुीच नकोि. त्यापेक्षा भीक मावगिलेली बरी. मरण आलं िरी चालेल, पण मी ह्यांच्यािी लढणार 

नािी.” 
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मग संजय राजा धिृराष्ट्राला म्िणाला - ऐक. िो िोकाने व्याप्त झालेला अजुडन त्यािेळी रडू लागला. अिा अिस्थेने कारुण्यग्रस्ि अजुडन 

या अध्यायाि भगिंिाला मी नेमके काय करायला ििे? याच ेवदग्दिडन करण्याची विनंिी करिो. आवण अजुडनाच्या अिंमडनाला--लागलेली 

बोचणी – मोिाच ेसािट- दरू करण्यासाठी, श्रीकृष्ण जीिनाच ेित्िज्ञान त्याला सांगिाि. अिी अिस्था कुणाचीिी िोिे. म्िणनू ि ेित्िज्ञान 

सिोपयोगी आि.े 

दसुरा अध्याय िा सांख्य योग आि.े पविल्या अध्यायाि ि या अध्यायािील श्लोक ११ पयांि भगिंि अजुडनाची बाज ूऐकून आवण पािून 

घेिाि. एका बाजसू क्षवत्रयधमड आवण दसुऱ्या बाजसू स्िवकयांचा मोि आवण कुलाचा विनाि.  

अिा संभ्रवमि अिस्थेिील अजुडनास ि संसारािील प्रत्येकबद्ध जीिास गीिेिनू भगिंि सांगिाि, मी अििार घेण्याच ेमखु्य कारण 

म्िणजे,  

पररत्राणाय साधूनां ि चिनाषाय दुष्कृताम|् धमभ संस्र्ापनाय संर्िाचम युगे युगे|| 
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भगिंि या अध्यायािनू आपणां सिाडना खरे किडव्य कोणिे? िे कसे पार पाडािे, जीिनाचा िाश्वि आनंद किाि आि?े मनःिांिीचा 

मागड कोणिा आवण िो कसा साधािा,अवंिम क्षणी मखुी नाम येण्यासाठी काय करािे, याचा बोध दिेाि. 

या अध्यायािील ित्िज्ञान ि ेसांख्य दिडनािर आधाररि आि.ेयाचा संके्षपाने पररचय असा; 

सांख्ययोग  

आत्मा अमर अविनािी असिो िा सांख्यित्िाचा वसद्धांि ! कमे सोडून संन्यास घेणे उवचि नव्ि.े कमे उवचि, अनवुचि ि ेिासना आवण 

बदु्धी यांिरून ठरिे. बदु्धी वस्थर ििी. वस्थर बदु्धीने िदु्ध अिंःकरणाने विविि कमड करि रािणे ि ेसांख्ययोगािनू गीिा सांगिे. जो वत्रविध िापाने 

त्रस्ि अथिा विचवलि िोि नािी वकंिा सखुामध्ये अवि िवर्षडि िोि नािी, जो आसक्ती,भय, क्रोध यांपासनू मकु्त झालेला, त्याला वस्थर मन 

झालेला वस्थिप्रज्ञ म्िणिाि. 

जगािील सिडच पदाथड सीवमि आवण पराधीन आििे, परंि ुत्याच ेमलूकारण ब्रह्म मात्र अनंि-असीम आि.े म्िणनूच उजाड मात्र असीम 

आि,े या वनष्कर्षाडिी आज िास्त्रिी पोिोचले आििे. 
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सांख्ययोगाच ेमळू ित्ि ि ेकी, कािीिी नष् िोि नािी, वकंिा जन्माला येि नािी. फक्त स्िरुप बदलिे. त्यामळेु कोणत्यािी घटनेचा, 

गोष्ीचा आनंद वकिा द:ुख मान ूनये.  

कोणिीिी गोष् असिेच, िी आपण वमळिली ि ेआपले अज्ञान आि.े त्यािर मालकी िक्क सांगणे, िा अवभमान आि.े किेपण स्िि:कडे 

घेणे, िा बावलिपणा आि.े 

कारण आपणच मळुी जो दिे धारण केला आि,े िोिी आपला नािी. मग घेणारा कोण? िथृा स्िावमत्िाच ेबंधन किाला. आपण त्याची 

मालकी घेणार? जयाचा भाि िा अभाि आि.े 

अगा रे् घडलेिी नाही तयािी िाताभ पुसशी काई’  

ि ेजयाला उमगिे आवण त्याच्या िागण्या-बोलण्यािनू जाणििे िो वस्थिप्रज्ञ!! गणुािीि, मान-अपमान, सखु-द:ुख, इ द्वदं्वाच्या पलीकडे 

गेलेला, काम, क्रोध,इ. दोर्षरविि. 
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जयाला स्िस्िरुप कळले, असा िा योगी सदिै पजूनीय असिो. यामागे त्याची अनेक जन्माची साधना असिे. त्याच ेिागण ेिा त्याचा 

सिज स्िभाि असिो.  

अिा माणसाचा आदिड डोळ्यासमोर ठेिािा.  

प्रत्येक पदाथाडि सत्ि, रज, िम ि ेिीन गणु नजरेस येिाि. िसेच प्रत्येक पदाथड िा सखु, द:ुख िा मोि उत्पन्न करणारा आि.े  

याच ेमळू कारण िचे ब्रह्म. प्रत्येक कायड ि ेकारणाि अव्यक्तपणे दडलेले असिे.  

प्रत्येक कायड कोणत्यािरी कारणािनू वनमाडण िोिे आवण ििेटी कायड ि ेकारणािच विलीन िोिे. प्रकृिीच सिड कायाांच ेकारण आि.े 

विश्वाची वनवमडिी ि कायड विच्यानेच िोिे.  

अिा अिस्थेने कारुण्यग्रस्ि अजुडन या अध्यायाि भगिंिाला मी नमेके काय करायला ििे? याच ेवदग्दिडन करण्याची विनंिी करिो. 

आवण अजुडनाच्या अिंमडनाला--लागलेली बोचणी – मोिाचे सािट- दरू करण्यासाठी, श्रीकृष्ण जीिनाच ेित्िज्ञान त्याला सागंिाि.  
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करुणाग्रस्ि अजुडन या अध्यायाि भगिंिाला मी नेमके काय करायला ििे? याच ेवदग्दिडन करण्याची विनंिी करिो. आवण अजुडनाच्या 

अिंमडनाला--लागलेली बोचणी – मोिाचे सािट- दरू करण्यासाठी, श्रीकृष्ण जीिनाच ेित्िज्ञान त्याला सागंिाि. 

आिा या सारभिू आिय असलेल्या अध्यायाचा अभ्यास करू या.  

संजय उवाच :  

तं तथा कृपयाषवष्टमश्र प णाथकुलेक्णम ्। षविीदततषमद ंवाक्तयमुवाच मधुस दन॥१॥ 

{संजय म्िणाला, अिा रीिीने करुणेने व्याप्त, जयाच ेडोळे आसिांनी भरलेले ि व्याकूळ वदसि आििे, अिा िोक करणाऱ्या अजुडनाला 

भगिान मधसुदून असे म्िणाले.} 

मग संजयो म्हणे िायातें । आईके तो पाथुथ तेथें । शोकाकुल रुदनातें । करितु असे॥ १॥ 

{मग संजय राजा धिृराष्ट्राला म्िणाला - ऐक. िो िोकाने व्याप्त झालेला अजुडन त्यािेळी रडू लागला.} 
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भौविक करुणा, िोक आवण अश्र ूिी सिड आत्म्याबंद्दलच्या असणाऱ्या अज्ञानाची लक्षणे आििे. शाश्वत आत््या बद्दल अज्ञान होय मी 

दहे नाही असे धनधित िाटणे हाि आत्मसाक्षात्कार होय 

या श्लोकामध्ये मधसुदून िा िब्द मित्िपणूड आि.े भगिान श्रीकृष्णांनी मध ूदतै्याचा िध केला िोिा आवण आिा आपले किडव्य करीि 

असिाना जया अज्ञानाने आपल्याला ग्रासले आि ेत्या अज्ञानरुपी दतै्याचा श्रीकृष्णांनी िध करािा अिी अजुडनाची इच्छा िोिी.  
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अजुडन पािी समोर समरी, लढणे आि ेजयांच्यािी| 

िे िर वदसिी वप्रय वच माझे, किी लढाई करू त्यािी||१. 

रणांगणी मम विरोधाि िे, पािुनी आप्तची िे आपलेु| 

द्रोण भीष्म वन अन्य जिळचे, बघिा मन िे गजबजले||२. 

तें कुळ देखोषन समस्त । स्नेह उपनलें अद् भुत । तेणें द्रवलें असे षचि । कवणेपिी॥ २॥ 

{िो सिड आप्त समदुाय पािून त्याला विलक्षण मोि उत्पन्न झाला. त्या योगाने त्याच ेवचत्त द्रिले.} 

ि ेिर सारे माझे कुळची, विरोधाि मम उभे इथे| 

मीच मावझया आप्तांिी िे, कसे उगारू िस्त्रािे||१. 

जयांनी मजला घडविलेची जे, िंदनीय जे आम्िािी| 

स्िप्नाििी जे आदरणीयवच, ित्या करू त्यांची कैिी?|| २.  
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तयापिी तो पांडुकुमरु । महामोहें अषत जजथरु । देखोषन श्रीशािङ्गधरु । काय बोले॥ ५  

{पंडूचा पतु्र अजुडन याप्रमाणे मिामोिाने जजडर झालेला पािून श्रीकृष्ण काय बोलला िे ऐका.} 

मोि-ेजवजडि, करुणाग्रस्िची, बाण धनषु्या दरू करी| 

म्िणे नको िा अधमड करण्या, ििाि िोऊवन रथ उिरी||१. 

दिेा सांगे, यदु्ध अधम ि,े कृष्णा मज करणे नािी| 

खिुाल माझा िध त्या करुद,े सोविन मी सारे कांिी||२. 

नयनािनू झरिा िी आसंिे, स्फंुदनुी खाली िोक करी| 

यदु्ध करोनी, रक्त माखले, वसंिासन रािू द ेदरूी||३. 

करुनी कुलक्षय सखु वमळविणे, नकोच पाप माझ्याकरिी| 

खिुाल राजयवि कुणा करू द,े मजला वचिंा किा ििी?||४. 
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जाणे िारंधर िा मोि,े ग्रस्ि जािलावच परुिा| 

आदिड नर िा, चकुला पंथा, करू उपदिेा त्या आिा||५. 

श्रीभगिानिुाच : कुतस्त्वा कश्मलषमद ंषविमे समुपषस्थतम ्। अनायथजुष्टमस्ववयथमकीतीकिमजुथन॥ २॥ 

{श्रीभगिान श्रीकृष्ण म्िणाले, ि ेअजुडना, या भलत्याच िेळी िा मोि िलुा किामळेु उत्पन्न झाला? कारण िा थोरांनी न आचरलेला, 

स्िगड वमळिनू न दणेारा आवण कीविडकरिी नािी.} 

‘कृष्ण’ म्िणजे पणूड परुुर्षोत्तम भगिान. भगिान रुपाचा साक्षात्कार िा परम सत्याच्या साक्षात्कारामध्ये अवंिम साक्षात्कार आि.े  

परम सत्याचा साक्षात्कार िीन अिस्थांमध्ये िोिो; वनविडिेर्ष ब्रह्म, सिडव्यापी आत्मा, परमात्मा वकंिा सिड जीिांच्या हृदयामध्ये वस्थि 

परम सत्याच ेस्िरुप आवण भगिान वकंिा परुुर्षोत्तम भगिान श्रीकृष्ण. आपला वििेक िाच श्रीकृष्ण आि.े श्रीमद ्भागििाि (१.२.११) परम 

सत्याची संकल्पना याप्रमाणे वििेवचि करण्याि आली आि-े 
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िदचन्त तत्तत्िचिदस्तत्त्िं यज्ज्ज्ञानमियम ्। ब्रहे्मती परमात्मेचत र्गिाचनचत शब्द्यते।। 

‘‘परम सत्याच ेज्ञान असणारे परम सत्याचा साक्षात्कार ज्ञानाच्या िीन अिस्थांमध्ये करिाि आवण या सिड एकच आििे. परम सत्याच्या 

अिा अिस्थांना ब्रह्म, परमात्मा आवण भगिान असे म्िटले जािे. 

भगिंि, “सांगिाि,म्हणे अजुथना आषद पाहीं । हें उषचत काय इये ठायीं । त ं कवण हें कायी । किीत आहासी॥६॥ ” 

{िो म्िणाला, अजुडना, ह्या वठकाणी ि ेकरणे योग्य आि ेकाय? या रणभमूीिर ि ूकोण आिसे आवण ि ेकाय करि आिसे याचा 

अगोदर विचार कर} 

अरे अजुडना, पसू आसंिे, िोक किाचा िूं कररिी?| 

िांि िोऊवन मना विचारी, काय योग्य ि ेधमाडिी?||१. 

विचार करर अजुडना, रणी ि,े ििडन िंि कां उवचि असे?|  

किासाठी िूं आला येथे, विपररि ििडन ि ेकैसे?|| २. 
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रणी आलासी लढण्यासाठी, िीर ितृ्तीची येथं ििी|  

िरू विरा, िजु कारुण्याने, दया अिंरी कां यािी?|| ३. 

अरे िागणे असले िवुझये, काय िोभिे, सांग िलुा?| 

रणी आलािी यदुद््ध कराया, भेटाया वक, स्िकीयाला?||४. 

पाप असे ि,े क्षवत्रय असिा, रणांि रुदन ि ेकररिी| 

िी िर पाथाड नरकिाटची, असली कीविड घालिीिी||५. 

िसंिील िजुला म्िणिी भगोडा, रण सोडुवनया, जरर जािी| 

क्षदु्र िलुा म्िणिील सकलिी, चकुीच ेजर ि ूआचरिी||६. 

कांिी कररिा कायड कुठेिी, विचार करणे, धनजंया| 

काय योग्य ि ेमम भवुमकेला?, वििेक जागिृ करर न, दया||७. 
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कृष्णाच्या मनाि उसळून आलेले विचार व्यासांनी आपल्या अक्षर रचनेिनू कसा दाखिले आििे, िे पिाण्यासारखे आि.े िो म्िणिो, 

“अरे, ि ूकोठे आिसे? ह्या यधु्दभमुीिर िा आयाांना न िोभणारा, स्िगड आवण कीविडिी गमािणारा असला विचार िझु्या मनाि आलाच कसा? 

िा नामदडपणा सोडून द.े िलुा िोभि नािी ि.े मनाचा िा क्षदु्र दबुळेपणा सोडून द ेआवण ऊठ पािू.” 

मिाभारिाि विदरु म्िणिो; 

चकं नु मे स्याचदद ंकृत्िा चकं नु मे स्यादकुिभतः । इचत कमाभचण सचञ्िन्त्य कुयाभिा पुरुषो न िा ।। 

[आपण िी गोष् केल्यामळेु आपले काय िोईल आवण न केल्यामळेु आपले काय िोईल, याचा सारासार विचार करूनच ििाण्या 

माणसाने कोणिीिी गोष् करािी.] 

यासाठी भगिंि दिेबदु्धीच्यामळेु अजुडनाने िा घेिलेला वनणडय जीिन कायाडिी कसा विसंगि आि ेि ेित्िज्ञान त्याला समजावििाि. 

िा श्लोक आपल्याला प्रत्येक कायाडच्या कृिीआधी आपण स्िि:ला विचारून, वििेक वनत्य जागिृ ठेिािा. असे विकवििो. 

िाच प्रश्न अजुडनाला विचारल्यािर त्याने जरर बऱ्याच वनिीमत्ता आवण योग्य-अयोग्यिेच्या  
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गोष्ी केल्याि िरी त्याच ेअिंमडन त्याला आपण घेि असलेल्या वनणडयाि औवचत्य नसल्याच ेजाणिि िोिे म्िणनू त्याने कृष्णाला 

मनोगि व्यक्त केलं,  

आपण जेंव्िा गोंधळल्या मन:वस्थिीि असिो िेंव्िा ‘संमोहात ्स्मृचतभं्रश:’ म्िणजेच मोिान ेबदु्धीचा वनणडय घेण्याची क्षमिा ढासळून 

जािे. 

वनणडय घेण्याआधी वििेक जागिृ नसेल िर चकुीच े– अधोगिीच ेवनणडय घेिले जािाि. अिा िेळी धैयड धरून सयुोग्य गरुुचा-ज्ञात्याचा 

सल्ला अिश्य घ्यािा. 

योगिाविष््य म्िणिे, 

अन्तनैराश्यमादाय बचहराशोन्मुखेचहतः । बचहस्तप्तोऽन्तरा शीतो लोके चिहर राघि॥ ५.१८.२१ 

(श्रीिवसष्ठ म्िणिाि) ि ेराघिा, आिंनू वनराि रािा, म्िणजे विरक्त असं. पण बािरेून आिािान असल्यासारखा उद्योग कर. िसेंच 

धनावदकांचा नाि झाला असिां आिंनू िांि रिा, पण बाह्यिः संिप्त असल्याप्रमाणे ििडन ठेि. 
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अन्तःसंसचक्तरेिैकं कारणं बन्धमोक्षयोः॥ ५.६७.३४ 

अिं:करणाची आसवक्त असणे ि नसणे िचे बंध आवण मोक्ष यांच ेमखु्य कारण िोय. 

क्तलैब्यं मा स्म गमः पाथथ नैतत्त्वय्युपपद्यते । कु्दं्र हृदयदौबथल्यं त्यक्तत्वोषिष्ठ पिततप॥ २-३  

{म्िणनू ि ेपाथाड, हृदयाचा वढलेपणा सोड.रं्षढपणा पत्करू नकोस. िा िलुा िोभि नािी. ि ेपरंिपा, अिंःकरणाचा िचु्छ दबुळेपणा 

सोडून दऊेन यदु्धाला उभा रािा} 

अजुडन िा श्रीकृष्णांचा अत्यंि वजिलग वमत्र िोिा आवण श्रीकृष्ण रथािर प्रत्यक्षपणे त्याला मागडदिडन करीि िोिे. परंि ुया सिड गोष्ी 

अनकूुल असिाना जर अजुडनाने यदु्धाचा त्याग केला िर िे त्याच्याकडून अपकीिीकारक कायड घडले असिे. म्िणनू श्रीकृष्ण म्िणािाि की, 

अजुडनाच्या वठकाणी अिा प्रकारची प्रितृ्ती असणे ि ेत्याच्यासारख्या व्यक्तीला िोभण्यासारखे नािी. 

धैयड न सोडी. नच िूं दबुळा, नको वढलेपणा हृदयी| 

नच िोभे ि ेक्षवत्रय धमाड, करुणा येथं अनाठायी||१. 
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िरू िीर िूं, सदावच विजयी, उठ सत्िरी धैयड धरी| 

क्षात्र धमड िो कदा न विसरी, कोण असे िूं नीट स्मरी||२. 

मिाळिा येथे हृदयाची, कदापीवि ना उवचि असे|  

पिन ि ेिरी क्षवत्रयांिी, काय िलुा ठाऊक नसे?|| ३. 

कृष्ण अजुडनाला उपदिे करण्याआधी, त्याची ग्रिण करण्याची इच्छा आि ेना, ि ेचाचपनू बघिाि. कारण जोिर आपण िोऊन ििी 

विनंिी िो करीि नािी, िोिर कांिी सांवगिलेले िो मनापासनू स्िीकार करणार नािी. ि ेिो जाणनू आि.े 

एक सभुावर्षि म्िणिे, जयाची आपल्यािर श्रद्धा असेल त्यालाच उपदिे करािा. 

िाचयं श्रद्धासमेतस्य पृचछकस्य चिशेषतः| प्रोकं्त श्रद्धाचिहीनाय ह्यरण्यरुचदतं र्िेत ्|| 

{जयाचा [आपल्यािर] विश्वास आि ेआवण जास्िकरून जयाने आपल्याला [त्याबद्दल] विचारलेले आि ेअिा माणसालाच उपदिे 

सांगािा पण विश्वास नसणाऱ्याला सांवगिले िर िे कष् व्यथड जािील.} 
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अरु्भन उिाि 

 कथं भीष्ट्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुस दन । इिुषभः प्रषतयोत्स्याषम प जाहाथवरिस दन॥ २-४॥ 

{ि ेमधसुदूना, यदु्धाि मी भीष्मवपिामिांच्या आवण द्रोणाचायाांच्या विरुद्ध बाणानंी कसा लढू? कारण ि ेअररसदूना, िे दोघेिी पजूय आििे.} 

एक सिडसामान्य विष्ाचार असा आि ेकी, जयेष्ठ व्यक्तींिी िावब्दक िादसदु्धा घाल ूनये. कािी िेळा िे जरी कठोरपणे िागले िरी 

त्यांच्यािी कठोर िाग ूनये.  

असे असिाना अजुडनाने त्यांच्यािर प्रवििल्ला करणे कसे काय िक्य आि?े आपले वपिामि उग्रसेन आवण आपले गरुु सांदीपनी मनुी 

यांच्यािर श्रीकृष्ण कधी िरी आक्रमण करू िकिील काय? असे अजुडन कृष्णाला आडून विचारिो. 

अजनुी कळेना, कैसे िजुला, द्रोण भीष्म ि ेपजूय मला| 

मधसुदूना,िस्त्र त्यािरी कसे चालि?ू पजूनीय िे आम्िाला||१. 
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उभय जेष्ठ वन श्रेष्ठवच असिा, त्याचंा िध कैसा करणे?| 

धमड मागड मी सोडुवनया िे, पापािी िे आचरणे|| २.  

तैसे गोत्रगुरु आमुचे । हे प जनीय आम्हां षनयमांचे । मज बह त भीष्ट्मद्रोणांचे । वतथतसे॥३४॥ 

{त्याप्रमाणे आमच ेभाऊबंद ि गरुु आम्िाला अिश्य पजूय आििे. भीष्म ि द्रोण यांचा िर मी वकिी ऋणी आि?े} 

द्रोण भीष्म ि ेवनत्य पजूनीय, जण ुआमचु ेगोत्रगरुु| 

त्यांचिेर मी, मला कळेना, कृष्णा कैसे िस्त्र धरू||१. 

जयांनी आम्िाला घडविले, द्रोि ियांचा उवचि नसे| 

पजूनीय िे सदिै असिा, उवचि मारणे त्या कैसे|| २. 

जयालागीं मनें षवरु । आम्ही स्वप्नींही न शको धरंू । तया प्रत्यक् केवीं । घातु देवा॥ ३५॥ 

{जयांच्या विर्षयी मनाने िाकडेपणा आम्िाला स्िप्नाििी धरिा याियाचा नािी, त्यांचा दिेा, आम्िी घाि प्रत्यक्ष कसा करािा बरे?} 
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मी पाथुथ द्रोणाचा केला । येणें धनुवेदु मज षदधला । तेणें उपकािें काय आभािैला । वधीं तयातें॥ ३७॥ 

{मी पाथड द्रोणांनी ियार केलेला त्यांचा विष्य आि.े त्यांनीच मला धनवुिडद्या वदली. त्या उपकारांनी बद्ध िोऊन मी त्यांचा िध करािा 

काय?} 

 

धनिेुद द्रोणांनी विकिनुी, त्यांनीच मज योद्धा केले|  

उलटुनी त्यांची विद्या त्यािरी, त्यावसच िवधिा कसे भल?े||१.  
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कैसे कृष्णा कृिघ्न िोऊ, फेडुवनया उपकार असे?|  

गरुुविद्येने त्यासी िधोनी, अधमाडस मी करु कैसे?|| २. 

स्िप्नाििी जरर मला भेटिा, िंदन करण्या ना विसरी| 

भीष्म-द्रोण ि ेअवि पजुवनय, त्यािरी कां मी िस्त्र धरी|| ३. 

जयांनी मजला सिड विकविले, विद्या उलटू मी त्या िरिी| 

जयांच्या चरणी वनत्य लागणे, त्यांचा कुणी कां िध कररिी?|| ४. 

असिा दिेा, नसुिा गोळा, िािी धरुवनया विकविले| 

त्या द्रोणाचंा घाि मी करू? कृिघ्न ना मन मम झाले|| ५. 

िब्दांनािी नम्र योजवुन, जयांच्यािी बोलणे असे| 

त्यांना दखुिािे िस्त्राने, मनाििी येईल कैसे?|| ६. 
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गुरूनहत्वा षह महानुभवान ्शे्रयो भोकंु्त भैक्मपीह लोके । 

हत्वाथथकामांस्तु गुरूषनहैव भंुजीय भोगान ्रुषधिप्रषदवधान॥् ५॥ 

(म्िणनू या मिानभुाि गरुुजनांना न मारिा मी या जगाि वभक्षा मागनू खाणेिी कल्याणकारक समजिो. कारण गरुुजनांना मारूनिी या 

लोकाि रक्ताने माखलेले अथड ि कामरूप भोगच ना भोगाियाचे.) 

मिात्मासम असणाऱ् या माझ्या गरुुजनांना मारून जगण्यापेक्षा वभक्षा मागनू जागणे अवधक श्रेयस्कर आि.े  

िस्ििुः केिळ आवथडक सािाय्यिेच्या आधारािर त्यांनी दयुोधनाची बाज ूघेणे योग्य नव्ििे. या पररवस्थिीमळेु त्यांना गरुु म्िणनू 

आपली आदरणीयिा गमािली िोिी; 

जरी त्यानंा भौविक लाभाची इच्छा असली िरी िे जयेष्ठ आििे. जर त्यांची ित्या केली िर आपले सिड भोग रक्तरंवजि िोिील. 

ऐसे हे िणीं वधावे । मग आपण िाज्यसुख भोगावें । तें मना न ये आघवें । जीषवतेंसीं॥४५॥ 

{अिा यांना समरागंणी मारािे आवण मग आपण राजयसखुाचा उपभोग घ्यािा िी गोष् अिं:करणापासनू मनाि येि नािी.} 
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अजुडन यदु्ध टाळून वभक्षा मागण्याच ेि ेकायडिी करण्यास ियार िोिो.  

पजूय असे ि ेरणी िधोनी, राजयसखुाला भोगािे|  

अनवुचि ऐसे कैसे करणे, मना मावझया ना भािे|| १. 

पजूनीय जे त्यांना िधनुी राजयसखुाला किटळणे| 

वधक्कारवच कृष्णा रे त्याचा, मनाििी ना असले येणे||२. 

गरुु ित्येच ेपाप वनरंिर बसेल माझ्या िे माथी| 

काय जन्म यासाठी मी घेिला?, िस्त्र उगारू गरुुिरिी|| ३. 

पद्मपरुाणी भमूीखंडी, वलविले ि ेिर पाप असे| 

घडवििी िेिी िूं मजकरिी, सांग िंि मनी काय िसे|| ४. 
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काय असा सांवदपनी गरुुिी, ििडिील केििा कधी?| 

त्यांच ेिर मिृ पतु्रिी आवणले, विसरलास कां सांग आधी?|| ५. 

हें येणें मानें दुभथि । जे याहीह षन भोग सधि । ते असतु येथवि । षभक्ा मागतां भली॥४६॥ 

{द्रोणाचायाांसारख्यांना मारािे, िेव्िा आपण राजयसखु भोगािे अिा प्रकारे राजयसखु भोगणे ि ेदघुडट आि.े आिा राजयसखु भोगणेच 

काय, पण ह्यािूनिी अवधक श्रेष्ठ इदं्रपदावदक भोग वमळाले िरी आम्िाला िे द्रोणाचायाडसारख्यांची ित्या करून नकोि. यापेक्षा वभक्षा 

मावगिलेली चांगली.} 

नरजन्मी या येऊनी दलुडभ, पापा करण्यापरी वभक्षा| 

जगण्यास्िि िे भले मागणे, ना कररिा त्यांची रक्षा|| १. 

रके्त लांवछि भोग ियांच,े भोगवुन धन माना वमळणे| 

काय माधिा, भले असे कां, ऐसे विपररिवच करणे?|| २. 
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ना दिेो दयुोधन राजया, राजलक्ष्मी नच िी वमळो| 

अन्य करािी िीनवि कमे, परर दिेा ि ेपाप टळो|| ३. 

िोईन मी संन्यासी अथिा, िानप्रस्थ िा घेईन मी| 

टळेल ब्रह्म-ित्या मोठी, संधी ऐिी वदसिे नामी|| ४. 

मिा-यदु्ध ि ेकाय ठाकले !, जण ुवमळविण्या िी पापे| 

नसुिे ऐसे विचार कररिा गात्री मी थरथर कांपे|| ५. 

म्िणवुन वनणडय मला कळेना, वद्वधावच माझी मन:वस्थिी| 

सांग माधिा, जेणे मजला वमळेल वनवश्चि िांिी|| ६. 

भीष्म वपिामि, मरणकाळी मी, रणागंणी पडले असिा| 

येईन कैसा मिालािनुी, जया िािेचा मी किाड|| ७. 
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स्मरणवि नच साििे केििा, ऐसे कवध काळी घडिा| 

मला बोचणी जन्म भरीची, ित्या मजकरिी िोिा|| ८. 

अन्न वन पाणी बेचि िेंव्िा, ित्यारा मी िेंव्िा असिा| 

विचारिी िा मना स्पविडिा, मन दचके ऐसे िोिा|| ९. 

अजनुी घडले अवप्रय नािी, वनणडय माझा िा झाला| 

यदु्ध न करी मी, मारू दिे कौरि मजला|| १०. 

आपण पाविले की, अजुडनाच्या मनाि यदु्ध न करणे, िचे धमाडनसुार कृत्य िोईल. अजनू त्या कृत्यांि मी गरुफटलो नािी, िचे चांगले 

झाले. आवण मिा पापापासनू दरू रािू िकलो. विचारांची बैठक या वदिेने िोणे ि ेस्िधमाडच्या दृष्ीने अवनष् आि,ेि ेि ेकृष्ण वििेकी 

असल्याने परुिा जाणनू आि.े त्यांिनू अजुडना सारख्याने असा पायंडा पाडणे, िा एक ददुिैी आदिड वनमाडण िोऊन त्याच ेदरूगामी पररणाम 

िोिील याची त्याला खंि आि.े  
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येथे ि ेयदु्ध आसक्ती-ममत्ि आवण मोि यांचा आवण स्िधमडपालन यांच्याि िोि असल्याने िो याची उकल अगदी मळूगामी 

ित्िज्ञानाचा गाभा नीट समजािनू सांगनू व्यिस्थापनाच ेआदिड िस्त्र विश्वाला उकलनू सांगणार आि.े  

जीिनाि असे प्रसंग घडिच रािणार जेंव्िा िरकरणी अयोग्य असे परंि ुजीिनाच्या उद्दिेािी ससंुगि वनणडय कसे घ्यािेि, याच े

आपल्या सिाडना ज्ञान िोईल. सदुिैाने अजुडन आपण कापभण्य दोषांि अडकलो आिोि ि ेजाणनू आि.े  

१३ िरे्ष िनिास भोगनु पांडिांनी वबकट मागडक्रमण केलेले आि.े त्या काळाि सदु्धा त्यांनी सदाचरण सोडले नव्ििे. परोपकारी ितृ्ती 

जोपासली िोिी. राजघराण्याची पात्रिा असनुिी क्लेि आनंदान ेभोगले िोिे. आवण आिा िेळ आली िोिी िी पररििडनाची. अिा िेळी 

त्यांना अचकू आवण धम्यड वनणडय घेणे अत्यािश्यक िोिे. जगाला अन्यथा चकुीचा संदिे पोचला असिा.  

कृष्णाने अजनू गिन ित्िज्ञान सांगणे सरुु केलेले नािी, कारण अजनू अजुडनाने ििी याचना विष्य भािाने केलेली नािी  

परंि ुसदुिैाने आपले कांिी चकुि आि,े अिी बोचणी त्याच्या अिंमडनाला वनवश्चि लागलेली आि.े म्िणनू िो म्िणिो; 
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न चैतषद्वद्मः कतितनो गिीयो यद्वा जयेम यषद वा नो जयेयुः । 

यानेव हत्वा न षजजीषविामस्तेऽवषस्थताः प्रमुखे धातथिाष्ट्राः॥ २-६॥ 

(यदु्ध करणे ि न करणे या दोिोंपैकी आम्िाला काय श्रेष्ठ आि,े ि ेकळि नािी. वकंिा आम्िी त्यांना वजंकू की िे आम्िाला वजंकिील, 

ििेी आम्िाला मािीि नािी. आवण जयांना मारून आम्िाला जगण्याचीिी इच्छा नािी, िेच आमच ेबांधि-धिृराष्ट्रपतु्र- आमच्या विरुद्ध उभे 

आििे.) 

अजुडनाच्या मनी विचार आले, यदु्धामध्ये जर त्यान ेित्रिूर विजय प्राप्त केला नािी िर वभक्षा मागणे िचे केिळ त्याच्या उदरवनिाडिाच े

साधन िोिे आवण विजयाचीिी िाश् ििी नव्ििी, कारण दोन्िींपैकी कोणिािी पक्ष विजयी िोऊ िकिो. जरी विजयश्री िािाि माळ घेऊन 

िाट पािि असली; आवण िरी जरकौरिांचा यदु्धाि मतृ्य ूझाला, िर त्यांच्या अनपुवस्थिीि जीिन कंठणे अत्यंि कठीण िोिे.  

अिा प्राप्त पररवस्थिीि िो त्यांचा दसुऱ्या प्रकारचा पराभिच िोिा. अजुडनाने विचाराि घिेलेल्या या सिड गोष्ी वनवश्चिपणे वसद्ध करिाि 

की, िो भगिंिांचा केिळ मिान भक्त नव्ििा िर िो ज्ञानी िोिा 



 

पान | 196 

 

येथे पविल्या पंक्तीि अजुडन म्िणिो,  

‘न िैतचिद्मः’ - ि,े सदु्धा आम्िाला नीट कळि नािी, 

कृष्ण याच कबलुीची आवण विनंिीची िाट पिाि िोिा. ‘स्िधमड मित्िाचा वक, गरुुिध? आवण त्याविर्षयी आपले मनोगि त्याने पणूड 

सांवगिले िोिे.  

परंि ुविष्य म्िणनू घ्यायला आिश्यक असिे परुिे ररकामे मन. वन:िंक िोऊन वनणडय श्रद्धा पिूडक स्िीकारण्याची ियारी लागिे. 

कुलाणडििंत्राि विष्याची व्याख्या करिांना म्िटले आि,े 

शिीिमथथप्राणांश्च सदु्गरुभ्यो षनवेद्य यः । गुरुभ्यः षशक्ते योगं षशष्ट्य इत्यषभधीयते ।। 

अथड : जो िन, धन आवण प्राण - म्िणजे सिडस्ि- गरंुूना समपडण करून त्यांच्याकडून उपदिे घेिो, गरंुूनी सांवगिलेली साधना करिो, 

त्याला विष्य म्िटले जािे. विष्य भािाने िी कचलुी अजुडन दिेो “ मला कळेना उचित काय ते,? धमाभ अनुकुल काय कर’”? 
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येर् हवीं माझां षचिीं जें होते । तें मी षवचारूषन बोषललों एथें । 

परि षनकें  काय यापिौते । तें तुम्ही जाणा॥ ५२॥ 

{बाकी माझ्या मनाि जे िोिे िे मी येथे स्पष् करून बोललो. परंि ुयाच्यापेक्षा चागंले काय िे िमु्िालाच ठाऊक.} 

मला कळेना वनवश्चि दिेा, लढणे योग्य असे की, िे नािी| 

कािुर माझ्या मनी दाटले, िरण िजुिी म्िणनुी येई|| १. 

मला िाटले माझ्या मनी जे, सारे आपणा सांवगिले| 

यदु्धी विजय असे कुणाचा, कुणास नािी ि ेकळले|| २. 

प्रचडं ित्या वनवश्चि िोईल, वचत्र वदसे मज ि ेपढुच|े 

िे वजंको िा आम्िी िरीिी, वनवश्चि प्रसंग दःुखाच|े| ३. 
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रक्ताच ेविसरुवनया नािे, प्रसंग िा दधुडर आला| 

असा काळ ना येिो कोणा, िचे मागणे दिैाला|| ४. 

िलुा विनंिी, िांि मनाने िूंवच दािी मागड मला| 

मवि माझी िर सनु्न जािली, अधंारवच वदसिो मजला|| ५. 

कापथण्यदोिोपहतस्वभावः पृछिाषम त्वां धमथसंम ढचेताः । 

 यछरेयः स्याषतनषश्चतं ब्र षह ततमे षशष्ट्यस्तेऽहं शाषध मां त्वां प्रपतनम ्॥ २-७॥ 

(करुणाव्याप्त दनै्यामळेु जयाचा मळू स्िभाि नािीसा झाला आि ेि धमाडधमाडचा वनणडय करण्याविर्षयी जयाची बदु्धी असमथड आि,े असा 

मी िमु्िाला विचारीि आि ेकी, जे साधन खात्रीने कल्याणकारक आि,े िे मला सांगा. कारण मी िमुचा विष्य आि.े म्िणनू िमु्िाला िरण 

आलेल्या मला उपदिे करा.) 
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असा िा गोंधळ आपली इच्छा नसिानािी आपल्या जीिनामध्ये आपोआप वनमाडण िोिो. घेिो आवण आम्िी गोंधळूनिी जािो. म्िणनू 

िैवदक ग्रंथ आपल्याला उपदिे दिेा की, जीिनािील गुंिागुंिी सोडविण्यासाठी आवण त्या किा सोडिाव्या याबद्दलच ेज्ञान प्राप्त करण्यासाठी 

परंपरेिनू चालि आलेल्या अध्यावत्मक गरुुकडे जाणे आिश्यक आि.े  

जया व्यक्तीला प्रमावणि अध्यावत्मक गरुु आििे विला सिड गोष्ींच ेज्ञान असिे. यासाठीच मनषु्याने भौविक गोंधळािच वखिपि न पडिा 

अध्यावत्मक गरंुुचा आश्रय घेिला पाविजे. िचे या श्र्लोकाच ेिात्पयड आि.े  

अजुडन आपले मनोगि नीवि आवण धमड यांच्या चौकटीि बसि ूपाििो.  

पण अिंरी त्याला आपले ििडन ठीक नसल्यावच बोचणी सदु्धा लागली आि.े  

जाणनू आि,े मी ि ेकृष्णा, दाटली करुणा दःुखाने| 

कापडण्यवच िा दोर्ष असे ि,े मनी बोचे मज प्रखरपणे|| १. 
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गोंधळून मी मानसी जािा, बदु्धी काळोखी झाली| 

विचवलि असिा, कांिी सचुनेा, बदु्धी परुिी बोथटली||२. 

जयाला जीिनािील समस्यांची जाणीि िोि नािी, िो गोंधळाि सापडिो.  

बिृदारण्यक उपवनर्षदामध्ये (३-८-१०) गोंधळलेल्या मनषु्याच ेिणडन पढुीलप्रमाणे करण्याि आले आि.े “यो िा एतदक्षरं गाचग्यभ 

चिचदत्िास्ममलं्लोकात्पै्रचत कृपण:” 

{‘‘मानि असनूिी जो जीिनािील समस्या सोडिीि नािी आवण आत्मसाक्षात्काराच ेज्ञान प्राप्त न करिा कुत्र्यामांजरांप्रमाणे या जगिाचा 

त्याग करिो िो कृपण मनषु्य िोय.’’)  

जीिासाठी ि ेमनषु्य-जीिन म्िणजे एका अत्यंि मौल्यिान संपत्तीप्रमाणे आि,े जयायोगे िो जीिनािील समस्याचंे वनराकरण करू िकिो. 

म्िणनू या संधीचा जो योग्य प्रकारे लाभ घेि नािी िोच कृपण आि.े 
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सदुिैाने अजुडनाला आपले विक्षण आवण विकिण आठिले. आपल्याला आपल्या समस्या आपण सोडि ूिकि नािी याची जाणीि 

झाली, आवण िो िे व्यक्त करिो.  

जीिनािील गुंिागुंिी सोडविण्यासाठी आवण त्या किा सोडिाव्या याबद्दलच े ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी परंपरेिनू चालि आलेल्या 

अध्यावत्मक गरुुकडे जाणे आिश्यक आि.े  

जया व्यक्तीला प्रमावणि अध्यावत्मक गरुु आििे विला सिड गोष्ींच ेज्ञान असिे. यासाठीच मनषु्याने भौविक गोंधळािच वखिपि न पडिा 

अध्यावत्मक गरंुुचा आश्रय घेिला पाविजे. 

िो कृष्णाला विनंिी करिो, 

त ं गुरु बंधु षपता । त ं आमची इष्ट देवता । त ंषच सदा िषक्ता । आपदीं आमुतें॥ ५९॥ 

{आमचा गरुु, बंध,ु वपिा, िूं आमची इष् दिेिा, संकटसमयी नेिमेी िचू आमचा रक्षण करणारा आिसे.} 

त्यामळेुच अजुडन विष्यभािाने श्रीकृष्णाचकेडे गरुु या भवूमकेिनू उपदिेाची याचना करिो. 
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अजुडन विनम्र िोऊन समपडण भाि व्यक्त करिो. जोिर विष्य भािाने अजुडन स्ििः यािर उपाय विचारि नािी, िोिर त्याला उपदिे करणे 

अयोग्य आि,े असे कृष्ण जाणनू आि.े 

आजिरी िवूच ि ेकृष्णा, मागड दाविला आम्िािी| 

कठीण प्रसंगी ििुा िाररले, गरुु, बंध ूि ूवपिा असिी|| १. 

वििकर ऐसे कसे िागणे, धमड नीवि ना सोडोनी| 

गरुु म्िणोनी मागड दाखिी, स्िीकृि करु िे आदरुनी|| २. 

िवूच आजिर संकटािनूी, मागड दाविला आम्िाला| 

कठीण या वि प्रसंगी काढी आिा मागाडला|| ३. 

पणूड समपडण िवुझये चरणी, चाल ूिाट िजु उवचि जिी| 

श्रेयस-प्रेयस किा म्िणािे, िचे कळेना रे मजिी|| ४. 
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आम्िा कळेना उवचि काय िे, धमड नेमका पाळाया| 

कठीण िेळ िी झडकरी सांगी, श्रेयस्कर आम्िा सदया|| ५. 

तिी उषचत काय आम्हां । जें व्यषभचिेना धमाथ । तें झडकिी पुरुिोिमा । सांगें आतां॥ ६३॥ 

(अजुडनाला समस्यांची उकल करण्याऐिजी गोंधळून गेल्याची जाणीि झाली म्िणनू िो कृष्णाला मी धमाडबाबि संमढू अिस्थेि आि े

आवण मला योग्य आवण अयोग्य आपण काय िे सांगािे, अिी विष्य-भािाने नम्र विनंिी केली.) 

मला कळेना उवचि काय िे, धमाड अनकुुल काय करू|  

झडकरी परुुर्षोत्तमा सांग मज, किण्या मागाड मी आचरु|| १. 

यदु्ध भमूीिर सारे जमले, मिी गुंग माझी झाली| 

जे िाटे िे िजु सांवगिले, वनणडय बदु्धी दईे भली|| २. 
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बदु्धी माझी वद्वधा जािली, िाट किण िी वििकारी?| 

मागड दाखिी अचकू ऐसा, आम्िा योग्य िो असे िरी|| ३. 

विष्य-भाि मी धरुनी परुिा, नम्र विनंिी करी िजुला| 

दिेी जैसे उपदिेािी, आचरीन िो मागड भला|| ४. 

मन वन बदु्धी अवपडि िजुिी, िरणागि मी िरी िलुा| 

िाि जोडुनी करी विनंिी, मागड दाखिी आम्िाला|| ५. 

संजय उिाच: एवमुक्तत्वा हृिीकेशं गुडाकेशः पिंतपः । 

न योत्स्य इषत गोषवंदमुक्तत्वा त ष्ट्णीं बभ व ह॥ ९॥ 

(संजय म्िणाला, ि ेपरंिपा ित्रिुापना राजा, वनद्रिेर िाबा असणाऱ्या अजुडनाने अिंयाडमी श्रीकृष्णानंा एिढे बोलनू मी यदु्ध करणार 

नािी, असे स्पष्पणे सांवगिले ि िो िांि बसला) 
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ऐसें संर्यो सांगतु । म्हणे राया तो पारु्भ । पुनरचप शोकाकुचलतु । काय बोले॥ ८१॥ 

{याप्रमाणे संजयाने धिृराष्ट्राला सावंगिले. िो मग त्याला म्िणाला राजा, अजुडन पनु्िा िोकाकूल िोऊन काय म्िणाला िे ऐक} 

आइकें  सखेदु बोले श्रीकृष्ट्णातें । आतां नाळवावें तुम्हीं मातें । मी सवथथा न झंुजें येथें । भिंवसेषन॥ ८२॥ 

{िो वखन्न िोऊन श्रीकृष्णाला म्िणाला, आिा िमु्िी माझी समजिू घालण्याचा प्रयत्न करू नका. मी कािी झाले िरी खात्रीने ह्या 

िेळी लढणार नािी.} 

आळिवुन ऐसे कृष्णालागी, उदास मदु्र ेिो म्िटला| 

कृष्णा नच मी करीन लढाई, उगा िाढिी न पापाला|| १. 

पजूनीय िे िंदन करणे, िध करू दिेा मी त्यांचा| 

ि ेिर नरकाचीच िाट ना, विचार ना मनी येण्याचा|| २. 

कृपा करोनी अन्य मागड िो, दिेा दाखिी िूं मजला| 
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आचरीन मी, िचन दिेसे, दिेील जया उपदिेाला|| ३. 

म्िणे गरुु िूं, दािी मजला उवचि ऐिा मागाडला| 

कृष्णा, मजला उवचि सांगणे, मी न करीन परर यदु्धाला|| ४. 

िांि बैसला, िोक करीि िो, कृष्णिचन िे ऐकाया| 

िसंनुी कृष्ण त्या म्िणे ियार न, िकेा िंि िो सोडाया|| ५. 

घेऊवन वनणडय मला सांगिी, कुठला वनणडय घेण्याला?| 

बंद करुवनया द्वार मनाच,े कसा बैसला ऐकाया|| ६. 

ठाम असिी िूं वनणडय घेउनी, काय सांगणे रे िजुला|  

कसे आवण काय िे सांगणे?, वनणडय जेंव्िा िंि झाला|| ७. 
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विष्य म्िणवििी, गरुु मी असिा, मन न ररकामे िंि झाले| 

िट्ट िझुा परर ििुा सोडीना, उपदिेास्िि ि ेन भले|| ८. 

तमुवाच हृिीकेशः प्रहसषतनव भाित । सेनयोरुभयोमथध्ये षविीदतंषमद ंवचः॥ १०॥ 

(ि ेभरििंिी धिृराष्ट्र मिाराज, अिंयाडमी भगिान श्रीकृष्ण दोन्िी सैन्यांच्या मध्यभागी िोक करणाऱ्या त्या अजुडनाला िसंल्यासारखे 

करून असे म्िणाले) 

भक्तासाठी भगिंि ि ेवमत्र, पतु्र वकंिा वप्रयकर यांपैकी कोणिािी संबंध ठेिण्यास सदिै ियार असिाि. जेव्िा त्यांचा गरुु म्िणनू 

स्िीकार करण्याि आला िेव्िा िे गरुु बनले आवण विष्यां बरोबर त्यानंी गरुुप्रमाणेच गंभीर संभार्षण केले.  

भगिद्गीिेिील संिाद िा फक्त विविष् व्यक्ती, समाज, जािीसाठी नसनू िो सिाांसाठी आि.े अजुडनाची लंगडी सबब िी वििेकािर 

आधाररि नािी, ि ेजाणनू भगिंिाना िसं ूआले.  
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िसंले कृष्ण वन मनी म्िणे, भले बोलणे, विष्याचे| 

पसुिो मजला वनणडय करुनी, वनणडय द्यािा, ि ेकैच?े|| १. 

मनी जे त्याच्या ठामवच बसले, विरुद्ध लढणे यदु्धाच|े 

आिा त्याला मळू ज्ञानची, दणेे लागे, धमाडच|े| २. 

िाटे त्याला मानि दिेची, असे जो वि मी, िोवच खरा| 

मोि ेव्यावपि ितृ्ती जािली, वििेक कथणे त्या सारा|| ३. 

कृष्णाने त्याला िरिर जरा विखट िाटणारे पण अत्यंि आिश्यक असे ित्िज्ञान उपदवेिण्यास प्रारंभ केला  

कीं औिधाषचया कडुवटपणीं । जैसी अमृताची पुिवणी । 

ते आहाच न षदसे पिी गुणीं । प्रकट होय॥ ८९॥ 

{और्षधाच्या कडूपणाि जयाप्रमाणे अमिृाची जोड असिे, िी िर वदसि नािी पण गणुाच्या रूपान ेस्पष् िोिे.} 
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गैरवच ििडन असे ियाच,े मिाळ बोलनुी, ना चाले| 

अजुडन िा िर आदिडवच नर, सत्य ििेच त्याला कळले|| १. 

यदु्ध असे ि ेधमड रक्षणा, िा योद्धावच प्रमखु असे| 

िाची दबुळा जरर जािला, साह्यकरी पांडिा नसे|| २. 

जरी कडिे िे असले और्षध, दणेे व्याधी जर िैिी| 

खडसािनूी त्या ििे सांगणे, िेळवच आली आिा अिी|| ३. 

तैसे वरिवरि पाहतां उदासें । आतं तिी अषतसुिसें ।  

षतयें वाक्तयें हृिीकेशें । बोलों आदरिलीं॥ ९०॥ 

{त्याप्रमाणे िर िर पिािा उदास (कठोर), पण आि अवि सरुस पररणामी अत्यंि वििकर असे उपदिेाच ेिब्द श्रीकृष्ण बोल ूलागले} 
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कृष्ण िचन िे स्पष्वच िब्दी, कठोर ऐकाया िाटे| 

योग्य िेधिा, िेवच िोिे, कारण त्यांिवच विि दाटे|| १. 

विचार दिेाने िो केला, वनवमत्त आि ेआज असे| 

ज्ञान असे ि,े सकला साठी, आत्मज्ञाना सांगिसे|| २. 

श्रीभगिानिुाच:  

अशोछयानतवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भािसे । गतास नगतास ंश्च नानुशोचंषत पंषडतः॥११॥ 

{भगिान श्रीकृष्ण म्िणाले, ि ेअजुडना, ि ूजयांचा िोक करू नये, अिा माणसांसाठी िोक करिोस आवण विद्वानांसारखा यवुक्तिाद 

करिोस. परंि ुजयांच ेप्राण गेले आििे त्यांच्यासाठी, आवण जयांच ेप्राण गेले नािीि, त्यांच्यासाठीिी विद्वान माणसे िोक करीि नािीि.} 

‘ि ूएखाद्या विद्वानाप्रमाणे बोलि आिसे, पण ि ूजाणि नािीस की, जो विद्वान आि ेवकंिा जयाला िरीर आवण आत्म्याच ेज्ञान आि ेिो 

जीवििाबद्दल वकंिा मिृािस्थेबद्दल िोक करीि नािी. 
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अजुडनाचा यवुक्तिाद िोिा, पण त्याला मािीि नव्ििे की, धावमडक ित्त्िांपेक्षािी जड प्रकृिी, आत्मा आवण परमात्मा याबद्दलचे ज्ञान ि े

अत्यंि मित्िपणूड आि.े 

या िरीराचा जन्म झाला आि ेआवण आज ना उद्या वनवश्चिपणे याचा नाि िोणारच आि,े म्िणनू आत्म्याइिके ि ेिरीर मित्िपणूड नािी, 

ि ेजो जाणिो िोच खरा पवंडि आि ेआवण भौविक िरीराची कोणिीिी वस्थिी त्याच्या िोकास कारणीभिू िोि नािी. 

िा फार मित्िपणूड असा श्लोक आि.े गीिा संके्षपाने यांि सामािलेली आि.े ि ेज्ञान नसणाराच जगिाच्या मायाबाजारान ेभारािनू जािो 

आवण जे नािी िे भासमान िोि िर्षड आवण िोक यांच्याि गरुफटून जािो.  

आपले आपल्याच विर्षयीच ेनसलेले ज्ञान िचे अज्ञान िोक आवण क्लेि यांच ेमायािी कारण आि.े जण ुस्िप्नािील कवल्पि सत्य 

आि.े त्यािी अवलप्त रािून व्यििार करािा,  

मांडुक्य काररका म्िणिे, जयाला या नश्वर जगाच्या व्यक्ती आवण पदाथड यांचा संग आिडू लागिो, िोच यांि फसिो. पण ि ेत्याला समज ू

नये, याचा पणूड प्रयास माया करीि असिे.  
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थोडक्याि “आत्मा अज्ञानं संसार कारणं, आत्म- ज्ञानम ्मोक्क्ष कारणं” वि परम सत्याची गरुु वकल्ली आि.े याचाच विस्िार 

म्िणजे संपणूड गीिाज्ञान. िीच ‘ब्रह्मविद्या’ बाकी अन्य गोष्ी गीिेि आििे त्या अज्ञान जािे त्या साठी परुिणी ज्ञान आि.े ि ेजाणिी िेच पंवडि 

असे या श्लोकाची दसुरी ओळ सांगिे.  

अजुडनाला जे सांवगिले िे आपणा सिाांचा वििेक जागाव्िािा म्िणनू.आपल्या अज्ञानाची जाणीि िोऊन आपल्याला ज्ञान लाभािे 

म्िणनू. 

कुणीिी दःुवखिाने आपला मोि टाळून सखुी व्िािे म्िणनू, वििेक सोडू नये. िरच सयुोग्य वनणडय घेिला जािो.  

जया असे िे क्लेि वन दःुखवच कारण केिळवच अज्ञान| 

विरक्ती वन िे आत्मज्ञानवच उपाय यािरिी छान|| १. 

स्िप्नामधले व्याधींना िी, किी और्षधी काम करी| 

जागिृी केिळ इलाज उत्तम, अन्य न उपयोगी सारी|| २. 
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उठ अरे ि ेस्िप्नवच केिळ, फसला मायेिवच िथृा| 

सरिील सारी वमत्थ्या विघ्ने, परुिा िूं जागिृ िोिा|| ३. 

भििी काळोखवच दाटिा, वदसे कांिी ना दृष्ीला| 

पनु्िा वदसाया, उपाय एकवच, प्रकाविि करी स्थानाला|| ४. 

क्षणाि घालिी अधंाराला, िोिा िेवच प्रकािमय| 

प्राथी म्िणनुी, जीिनाि िे, ‘िमसोऽमा जयोविगडमय’|| ५. 

स्िप्नी िरिले िा वक लाभले, दोन्िी केिळ भासवच िो| 

पंवडि जाणे सारे िचेी, म्िणवुन दःुखी ना िवर्षडि िोिो|| ६. 

स्िप्नी िानी वकंिा लाभ िी, वमथ्या, िैसी िी सषृ्ी| 

व्यििारािनू िूं काढी आवण उघडी परमाथी दृष्ी|| ७. 
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त ं जाणता तिी म्हणषवसी । पिी नेणीवेतें न संषडसी । आषण षशकव ं म्हणों तिी बोलसी ।बह साल नीषत॥ ९२॥ 

{िूं आपल्याला जाणिा िर म्िणििोस, पण मखूडपणा टाकीि नािीस. बरे, िलुा कािी विकिािे म्िटले िर ि ूआम्िालाच 

ििाणापणाच्या गोष्ी सांगिोस} 

िजुला म्िणवििी जरी जाणिा, सोवडिी न परर नेणीि िी|  

विकि ुपाििा, िरी बोलसी, पाथाड, ि ूबिुसाल नीवि|| १. 

धमड काय वन िास्त्रिचनवि, पाढा िाचिी, नीिीचा| 

मनाि विरण्या ििे मोकळे, फायदा न ऐकायचा|| २. 

म्िणवििी िजुला अरे जाणिा, नेणीि ना परर िी सटुली| 

बिु विद्वानवच िास्त्र वन नीवि, आसक्ती मनी भरलेली|| ३. 
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त ं आपणपें तिी नेणसी । पिी या कौिवांते शोच ं पहासी । 

हा बह  षवस्मय आम्हांसी । पुढतपुढती॥ ९४॥ 

{ि ूस्िि:ला िर जाणि नािीस, परंि ुया कौरिांकरिा िोक करिोस याबद्दल आम्िाला फारच विस्मय िाटिो} 

िझुी न ओळख िलुा िी आपलुी, िोक दजुयाचा परर करी| 

विस्मय मजला बिुि िाटिो, िलुा सांग ुमी काय िरी|| १. 

िलुा दिेबदु्धी िी आि ेपरुिी, विसरलािी िूं स्िरूपािी| 

आत्मबवुद्ध िी काळिंडली, टाळीिी िूं किडव्यािी|| २.  

बऱ् याचदा आपले िागणे गैर आि,े असे कुणी म्िण ुलागले िर, आपण सोईस्कर उदािरणे अगर िास्त्रािील उद्धरणे दऊेन त्याचे 

समथडन करीि असिो.आवण आपलेच कसे बरोबर आि,े याचे लटके समथडन करीि असिो.  

अिा िट्टाने आपल्याला नीट मागड उमगि नािी. आपण मन कोरे करून गरुूकडे गेले पाविजे. अन्यथा त्यांचा उपदिे कसा पचनी पडणार? 
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कीं त ं एक वषधता । आषण सकळ लोकु हा मिता । 

ऐसी भ्रांषत झणें षचिा । येवो देसी॥ ९९॥ 

{िझुी अिी गैरसमजिू आली आि ेवक, िूं एक मारणारा ि बाकीच ेसिड लोक मरणारे आििे. अिी भ्रांिी कदावचि िझु्या वचत्ताला 

िोईल िर िी िोऊ दऊे नकोस.} 

माणसू ‘मी’ म्िणजे माझं िरीर अिी स्िि:ची ओळख धरून चालिो. पण जयाच्या अवस्ित्िामळेु ि ेिरीर वजिंि आि ेत्या आत्म्याची 

जाणीि िो ठेिि नािी, जीिन चाल ूआि ेकारण आत्मा आिं आि,े म्िणनू मी व्यक्त िोि आि.े याची सिि आठिण ठेिली पाविजे. दिेकें वद्रि 

असलेली ितृ्ती आत्मकें वद्रि केली पाविजे. 

आपण म्िणजे दिे नसनू, आपण आत्मा आिोि, अिी जाणीि दृढ केली पाविजे.  

एकदा वििेकानंदांना कुणीिरी विचारलं की पाश्चात्त्य ित्त्िज्ञान ि भारिीय ित्त्िज्ञान याि फरक काय? त्यांनी सांवगिलं की पाश्चात्त्य 

म्िणिाि, ‘मी एक िरीर आि ेवन मला आत्मा प्राप्त झाला आि.े आवण भारिीय ् हणतात धक मी आत्मा आि ेआवण मला िरीर प्राप्त झालंय.’ 
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या ित्त्िज्ञानािनू भगिंिांनी मानिाचा मतृ्यवूिर्षयक द:ुखद दृवष्कोन बदलायला लािलाय.  

नश्वर दिेाभोििी घटुमळणारी ितृ्ती बाजलूा सारून, आत्म्याच ंमित्त्ि ि आत्म्याची अमरिा जाणली की मानिी जीिनािली सिाडि 

भयंकर समजली जाणारी घटना िेगळय़ा विचारांनी बवघिली जाईल, असे म्िटले आि.े िा विचार कालािीि आि.े 

अिा िऱ्िनेे अजुडनाच्या मतृ्यवूिर्षयक द:ुखािर फंुकर घालनू भगिंि अजुडनाच्या मखु्य उत्तराकडे िळिाि. अजुडन एखाद्या सामान्य 

नराप्रमाणे गोंधळाि पडला आि.े 

सिडसामान्यांच्या जीिनाि अगदी क्षलु्लक गोष्ीपासनू िे फार मित्त्िाच्या प्रसंगांमध्ये माणसू, ि ेकरू की िे करू? अिा द्वदं्वाि सापडलेला 

वदसिो. अजुडनासमोर असलेले दोनिी पयाडय योग्यच िोिे. अिी त्याची पणूड ज्ञान न झाल्याने समजिू िोिी. 

त्यािला कुठला मागड वनिडायचा यासाठी िो भगिंिांना मागड विचारि आि.े  

या पररवस्थिीि माझा ‘धमड’ कोणिा? िा अजुडनाचा प्रश्न आि.े 



 

पान | 218 

 

भगिंि म्िणिाििे की, अिा द्वदं्वाि सापडल्यािर काय करािे ि काय करू नये, याचा वनणडय ‘स्िधमड’ कोणिा यािर अिलंबनू 

असिो.स्िधमड पालन िाच आपल्या जीिनाचा ििे ूआि.े याचा नीट विचार करून योग्य वनणडय घ्यायला पाविजे.  

िलुा िाटिे पराक्रमे मम, िध केला मी रणांगणी| 

बािुि िक्ती कोणी वदधली, आवण स्फूिी वदधली मनी|| १. 

अनेक गोष्ी घडल्या म्िणवुन यदु्ध आज ि ेिोि असे| 

येणे येथे वनवमत्त केिळ, िझु्या करिी िे घडवििसे|| २. 

लपनुी खेळवििे िजु कोणी, अिक्यड सारे ि ेिजुला| 

मी किाड िी िथृा भािना, मोिान ेभलुवििे िलुा|| ३. 

िथृा िोक वन कारुण्यवि ि,े नाचवििे िजु आसक्ती| 

नािी गोिी सारी माया, ममत्ि भलुिी या जगिी|| ४. 
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िूं न माररिा, काय वचरंजीि मरणारा कां राििसे?| 

जयाचा त्याचा समय मोजका, ठरल्या िेळी जाि असे|| ५. 

या अफाट जगाि सारे वनयमाने ि आपआपल्या गिीने सरकि, अचकू आवण योग्य िेळी योग्य िेच िोि असिे. साऱ्या विश्वािील अण-ु

रेण ू पासनू वििाल ग्रिगोलापयांि एक दसुऱ्यांच्या कायाडसाठी झटि असिाि, कुणीिी स्ििंत्र नािी. आपण श्वसनाद्वारा दिेाि घेिो, त्या 

प्राणिक्ती अनेक िेजोगोलािनू येि असिाि. श्वासाद्वारे आपण फक्त िाय ूथोडाच दिेाि प्रस्थावपि करिो आपली त्या िायिू मखु्य असिे िी 

प्राणिक्ती- जी दिैी योजना आि.े  

सिजी श्वासाद्वारा आपल्याला िक्तीदान करीि असिाि नसुत्या िायिू ि ेसामथ्यड नािी, अन्यथा मतृ्य ूनंिर ििा भरून पनु्िा जीिन 

आणण्याचे कारखाने वनघाले असिे.  
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मरण कुणा कारणाने घडािे, ि ेठरविणारी गपु्त िक्ती नेिमीच अज्ञाि राििे. वकत्येकदा उंचािरून पडून सदु्धा इजा िोि नािी, िर कें व्िा 

साध्या टाचणीमळेु धनिुाडि िोऊन मतृ्य ूयेिो. वनयिीचा िा खेळ समजला, की किृडत्िाचा अिकंार सिजी जािो. अगदी भोजना नंिर त्याच े

पचन पासनू आपल्या साऱ्या वक्रयांच ेवनयमन ि संचालन कसे िोिे ि ेअगम्य आि.े ि ेिोिे कसे िर; 

अनाषदषसद्ध हें आघवें । होत जात स्वभावें । 

तिी तुवा का शोचावे । सांग मज॥ १००॥ 

{िी सगळी (सषृ्ी) अनावदवसद्ध आपोआप िोिे ि जािे. िर मग ि ूिोक का करािास? सांग बरे} 

अरे विश्व ि ेअचकु चालिे, अनावद सारे वसद्ध असे| 

सारे चाले सिजीवच येथे विश्वाचे वनयमन ऐसे|| १. 

अनाठायी िजु असे िाटिे, िवूच किाड सकलांचा| 

िेडया त ूतर असे बाहुली, सारा खेळची मायेचा|| २. 
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िरील ज्ञानेश्वरीची ओिी(१००) परमाथड ित्िज्ञानाचा पाया आि.े जगाि क्षणोक्षणी घडणाऱ् या गोष्ी िा ईश्वराच्या अनावद प्रकृिीचा खेळ 

आि.े सयूाडच ेउगिणे आवण अस्ि. सयूाडपासनू उसने घेिलेल्या वकरणानंा िीिल आवण अमिृमय बनविणाऱ्या चदं्राच ेरात्रीच ेआगमन. वििाल 

परंि ुििान भागिणास असमथड अिा सागरा करिी सयूाडने वनवमडलेले जलचक्र सारे अनावद वसद्ध आि.े  

अिंराळाि अधांिरी विखरुलेल्या नक्षत्रांपासनू िों थेट आपल्या पथृ्िीपयांि सिड ग्रिांची वदनचयाड काटेकोर िाळेबंद चाललेली प्रत्यक्ष 

वदसि असिावि, विश्वाच्या पसाऱ् याला कोण आवण कसे चालवििे, ि े गहु्य उलगडि नािी. ज्ञानदिे म्िणिाि, ‘चिश्व िळतसे रे्णे 

परमात्मेनी’  

एक िंख पिा वकिी कठीण त्याची रचना. आवण मोिी कसा िेजस्िी िोिो? कोण त्याला कधी कसे घडवििे? उंबराि असलेल्या 

असंख्य इिल्यांचे पोर्षण कसे िोिे? वदिस रात्र, सयूोदय-चदं्रोदय ि त्यांच ेअस्ि, समदु्राची भरिी-ओिोटी, चदं्रसयूाडची ग्रिणे, धमूकेिूंच े

उदयास्ि, ऋिमुानांच ेठराविक येणे-जाणे, चदं्राची क्षयिदृ्धी, इत्यादी अनंि गोष्ी, घड्याळािील गिन यंत्ररचनेप्रमाणे, वनयवमि आवण अचकू 

िोि असिाि. ि ेसारे ‘अनावद वसद्ध’ आि.े  
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प्रभाि िोिा सयूड उगििो. प्रकाि उब दऊेनी जगिा| 

काळोखी िी सिजी घालिी, िो जगिा पालन किाड|| १. 

त्याच्या वकरणा बनिनुी िीिल, अमिृमय िो चदं्र करी| 

गभाडच ेिेणे िो पोर्षण, और्षधी गणु सषृ्ी धारी|| २. 

इिले अबोध बालक िोधी, मािा स्िन दगु्धासाठी| 

कांसि वपल ूअड्ंयािनु येिा, आई पोिी केिळ वदठी|| ३. 

नभांगणी ि ेअसंख्य िारे, चमचमिी आपलु्या िेज|े 

िेगिेगळ्या गिी ियांच्या, प्राणित्ि त्यािवुन उपजे|| ४. 

नद्या सिजी त्या वमळिी सागरा, िाट कोण त्या दावििसे| 

पक्षी उडिी स्िैर नभांगणी, परिनुी कोटरी अचकू कसे?|| ५. 
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श्वास घेिी ि ूनकळि वनत्यची, प्राणिक्ती त्या येि किी| 

अफाट विश्वाचे या वनयमन, पणूड अचकू वकमया कैिी?|| ६. 

िोि जाि ि ेवनत्य स्िभािे, अनादीच ि ेवसध्द असे| 

काय िझुा सिभाग यांि रे, िोई सारे आपैसे|| ७. 

िलुा िाटिे िवुझया कमे, घटना जगिी िोिािी| 

िझु्या इवंद्रया िक्ती कोण द,े सारी िी ईश्वर-िक्ती|| ८. 

िूं पाथाड रे वनवमत्त केिळ, दिे साधनी या जगिी| 

िथृा िोक, मोि वन अिकंारिी, कािंी नसे िवुझया िािी|| ९. 

आलासी या िूं या इिलोकी, सांग कुणाच्या मजीने?| 

आवण कधी िे येथनू जाणे, ििेी सारे िूं नेणे|| १०. 
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{गीिा पढेु सांगिे, “कायभकरणकतृभत्िे हेतु: प्रकृचतरुचयते- १३/२०]” आपण िाट्याला आलेली भवूमका उत्तम पार पडणे िाच स्िधमड 

आि.े  

‘स्िधमड’ याचा फार सुंदर अथड गीिा पटिनू दिेे. इथे कुठलािी एक पंथ, वकंिा विदं-ूविश्चन अिा अथाडचा संकुवचि विचार गीिा मांडि 

नािी. संपणूड मानि जािीसाठी योग्य किडव्याच ंित्त्िज्ञान गीिा मांडिे. स्िधमड म्िणजे आपलं त्या त्या पररवस्थिीिलं व्यापक मानिी किडव्य! 

जीिनाि एकच व्यक्ती िेगिेगळय़ा प्रसंगाि, िेगिेगळय़ा भवूमकेि असिे. िसेच आजबूाजचूी पररवस्थिीिी सिि बदलि असिे. 

त्यानसुार आपण ‘स्िधमड’ िा सदु्धा बदलि रािािो.  

एकच माणसू अनेक अिा किडव्यांनी बांधला गेला असिो.  

कधी विद्याथी, नागररक, नेिा, विक्षक, सैवनक अिा वनरवनराळय़ा स्िरांिर विचार करिाना व्यापक वििाचा विचार करून धमड वनिडािा 

लागिो. कधी कधी एकाचा धमड िो दसुऱ्याचा असि नािी.  
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सीमेिर लढणाऱ्या सैवनकाचा ‘अचहंसा परमो धमभ,’ असा खाक्या असनू चालणार नािी. विक्षकाने मात्र आपल्या विष्यांना अविसेंनेचं 

विकिले पाविजे. असा धमड िा बदलि राििो. स्िधमड आपल्यापरुिाच असला िरी िैयवक्तक विचार न करिा व्यापक वििाचा विचार करून 

धमड ठरिािा लागिो.  

श्रीरामप्रभूंनी पत्नीपे्रम ि ेिैयवक्तक मानलं ि राजाच ं‘लोकधन’ ि ेव्यापक सतू्र आचरलं. झांिीच्या वकल्ल्यािर िोफा डागल्या िोत्या 

िेव्िा िोफांच्या माऱ्याच्या मागाडि एक दऊेळ येि िोिं. राणी लक्ष्मीबाईनंी दऊेळ िोडल्याने िािनू पाप घडेल असा संकुवचि विचार न करिा, 

झािी राखण्यासाठी दऊेळ उडिायला परिानगी वदली. घडणाऱ् या गोष्ी, भेटणाऱ् या व्यवक्त, त्या त्या िेळची पररवस्थवि या सगळ्यांचा पररणाम 

घवटिािर घडि असिो. त्यािर आपला अवधकार नािी.  

म्िणनूच ब्रह्मचिैन्यांची विकिण आि;े 

यत्न कसून करी मी, यश दे रामा न दे तुझी सत्ता| हाचि चनरोप गुरंुिा, मानािा राम सिभदा कताभ|| ७|| 
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यदु्ध म्िटले म्िणजे, जीविि िानी अटळच ! त्यािील िानीचा िोक मानणे, म्िणजे ि ेमाझ्यामळेु घडले असा भ्रम करून घेणे आि.े िी 

भ्रांिी आि.े  

अरे या विश्वाि व्यष्ीकायाडिनू समवष् साकारि असिे. जसे आचरण िसे पररणाम, ि ेअनावद वसद्ध सारेच आि.े आपल्या िािी आि,े िे 

फक्त वििेकाने आपला स्िधमड उत्तम पाळणे.  

या विश्वाि अनावद वसद्ध अिी असलेली व्यिस्था ि अजुडनाला करुणेमळेु त्याचा पडलेला विसर याच ेअजुडनाला स्मरण भगिंि करून 

दिे आि.े 

भगिंि म्िणाले की,‘‘ि ूएखाद्या विद्वानाप्रमाण ेबोलि आिसे, पण ि ूजाणि नािीस की, जो विद्वान आि ेवकंिा जयाला िरीर आवण 

आत्म्याच ेज्ञान आि ेिो जीवििाबद्दल वकंिा मिृािस्थेबद्दल िोक करीि नािी.’’  

जर घडणाऱ्या गोष्ी िर िझुा अवधकार नािी, िर िा िोक –मोि किाला? 

धावमडक ित्त्िांपेक्षािी जड प्रकृिी, आत्मा आवण परमात्मा याबद्दलच ेज्ञान ि ेअत्यंि मित्िपणूड  
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आि ेआवण या ज्ञानाच्या अभािामळेु त्याने मिान विद्वान व्यक्तीचा आि आणायला नको िोिा. िसेच याचा विचार आवण वचिन 

आिश्यक आि.े 

देखें जे षववेकी जे होती । ते दोहींतेही न शोचती ।  

जे होय जाय हे भ्रांती । म्हणऊषनयां॥ १०२॥ 

{ि ेपिा जन्म, मतृ्य ुिी केिळ भ्रांिी असल्यामळेु जे विचारिंि आििे िे या दोिोंबद्दलिी िोक करि नािीि.} 

वििेकिंिवच परेु जाणिी, जन्म-मतृ्य ूकेिळ भ्रांिी|  

िर्षड िोक ना मनी ियांच्या, असे अिंरी वनि िांिी|| १. 

वििेक जागिृ असे जयाचा, जाणिी ि ेकमाडधारे| 

घडवििसे ि ेईश्वर वनयमे, िािी न आपलु्या कांिी रे|| २. 
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सारा िा िर खेळवच कवल्पि, मायेचा बाजार असे| 

जे घडिे िे माया घडिी, व्यथडवच मानि त्यािं फसे|| ३. 

घडे वन वबघडे, खेळ वनत्य िा, त्यांि गुंिणे नको कधी| 

िोक आवण िो िर्षाडवि व्यथडची, कायड वनयिी िी वनि साधी|| ४. 

आपलु्या िािी केिळ करणे, फल त्याच ेअवधकारवच ना| 

कैसे कें व्िा कधी घडािे, असे ईश्वरी िी रचना|| ५. 

जेिी जैसे िाट्या आले, कमड करी िे वनष्ठेने| 

फल कैसे वन कें व्िा कमाड, याच ेज्ञान कुणी नेणे|| ६. 

कुणी कुणाला कधी भेटणे, कायड घडे सिजी सारे| 

खेळ योजी िो ईश्वर वनयमे, पढुच ेसारे अगम्य रे|| ७.  
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कोण कोठला रे िूं अजुडन, आज खेचला रणांगणी| 

उद्या कुठे वन काय कराया, जाणिे नच ि ेरे कोणी|| ८. 

म्िणवुन िोक वन मोि ना करी, प्याद ेिूं िर खेळाच|े 

िािीच ेकिडव्यवच करणे, विचार व्यथडची िे पढुच|े| ९. 

कायड अनावद वसद्ध आघिे, स्िभािेवच िोणे जाणे| 

िथृा िोक कां विनािी जगी, िूं कैसे ि ेना जाण?े|| १०. 

या मायािी जगिाचा खेळ अनावद आि.े सषृ्ी आवण ब्रह्म दोन्िी अजन्मा आििे. पाणी आवण त्यांिील वबंब यांचा िेगळा जन्म नसिो. 

िसाच संसारी विश्वाला िेगळा जन्म झालेला नािी. जीिाला येथला खेळ चालायला ििा आि.े 

म्िणनू आत्माच जीिात्मा म्िणनू िेगळ्या खेळािनू विविध खेळ खेळि असिो. ि ेअसेच चाल ूरािणार. त्यांकडे खेळ म्िणनू पािािे. 

िा कांिी आपला पविला जन्म नािी.  
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न त्वेवाहं जातंु नासं न त्वं नेमे जनाषधपाः । 

न चैव न भषवष्ट्यामः सवे वयमतः पिम॥् १२॥ 

{मी कोणत्यािी काळी नव्ििो, ि ूनव्ििास वकंिा ि ेराजेलोक नव्ििे, असेिी नािी. आवण यापढेु आम्िी सिडजण असणार नािी, असेिी 

नािी.} 

भगिान स्पष्पणे सांगिाि की, िे स्िि:,अजुडन आवण यदु्धभमूीिर जमलेले राजे या सिाांच ेिाश्वि िैयवक्तक अवस्ित्ि असिेच आवण िे 

सारे जाणनू आििे. कारण ि ेसिड िाश्वि जीिात्मा आििे. 

मी आवण िूं सकलवच इथले, येथे आलो न आिाची| 

आपले इथले येणे जाणे, घडे गोष् िी वनत्याची|| १. 

मागे आवण पढेुिी कें व्िा, इिलोकी बदलनूी रूपे| 

िेगिेगळ्या खेळी खेळलो, िैसे आपण बिुरूपे|| २. 
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विश्वा मधले सारे आपण, वनत्य पािणुे, िे घडीच|े 

अनंिावचया याते्र मधले, वठकाण ि ेमकु्कामाच|े| ३. 

उडिा उडिा कुठे िरुिर, पक्षी बैसिी घडीभरी| 

िोिा विश्रांिी, पनु्िाची उडणे, जाण ेदजुयावच िरूिरी|| ४. 

येथे नािी कांिी आपलेु, उधारवच दणेे घेणे| 

पंच भिेु वन प्राणवि उसने, जया-त्याला िे परिवच दणेे|| ५. 

अव्यक्तािनुी आपलेु येणे, येथे विविष् कायाडला| 

कायड संपिा, परिनुी जाणे, जण ुपािणुे जगिाला|| ६. 

उसन्या ित्िे दिे उधारवच, श्वासिी िैसा उधारची| 

सारा उधारीचावच मामला, ििीच गम्मि नात्यांची|| ७. 

िोच योवजिो नािी गोिी, आवण साधने विविध वकिी| 
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सारे िात्परुिेवच लाभिी, उगा गुंििी आसक्ती|| ८. 

आपण जयांना म्िणिो ‘माझे’, वनसटुनी सिजे िे जाई| 

नको िोक वन आनंदिी िो, विस्मिृी मदिीला येई|| ९. 

दिेी पेिी वनत्य बदलिी, निे रूप िे बदलाचे| 

बदलिी व्यक्ती, वन पदाथडिी, म्िणिो जे आम्िी आमचु|े| १०. 

जे येई िे जाण्यासाठी, जैसा प्रिाि पाण्याचा| 

सीिा कंुडीिनू रामकंुडी िे, बदल िोि िो नािंाचा|| ११. 

कवध ओिाळ िा गवलच्छ डबके, कवध िे पािन, िी गंगा| 

वनत्य बदलिे नाम रूप िे, जलपण ना सोडी अगंा|| १२ 

जरर नाम िे िेगिेगळे, ध्येय सागरािी वमळणे| 

वमळण्याआधी, विविधवच कमे, करीि विसरुवनया जाणे|| १३. 
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वमळणे वसंधिु पनु्िा बाष्प वन, मेघे जलधारी येणे| 

सिजी करणे विविधची कामे, चक्री मग सामील िोणे|| १४. 

ििानलेल्या िरृ्षा कुणाची, भागवििा, मंगल िचने| 

परर मिापरू बननुी कें धिा, िाप-विव्यािी िी श्रिणे|| १५. 

परर ना िर्षड वक, खेद ियाचा, कधी स्ििुी िा कवध वनंदा| 

जसे नाम वन रूप घेिले कुणी वनंदा वक कुणी िंदा|| १६, 

ऐसेवच अवस्ित्िी आपलु्या, चोर- विपाई िे असणे| 

कधी विलास िो असे रेिमी, कधी िाटिे नको जीणे|| १७. 

परर सारे ि ेमला न वलंपे, जाणे ि ेिर नाटकवच| 

आली भवूमका छान िठविणे, संिय जािली वनत्याची|| १८. 
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जयाकाळी मी, िूं आवण ि ेसिड राजे अवस्ित्िाि नव्ििे असा काळ कधीिी नव्ििा आवण भविष्यकाळाि आपण अवस्ित्िवििीन 

िोणार असेिी नािी. आपले अवस्ित्ि ि ेवनत्य असिे. आपण या इह्लीकी िेगिेगळी नाम रूपे धरण करून जन्मोजन्मी विश्व कायड करीि 

असिो. 

येथे आपण कांिी आिाच आलेलो नािी. आपले येणे जाणे चालचू असिे.  

िैयवक्तक कमाांनसुार आवण कमडफलांनसुार विविध अिस्थांमध्ये असणाऱ्या असंख्य जीिांच ेपालनकिाड परुूर्षोत्तम श्रीभगिान आििे 

असे कठोपवनर्षद आवण श् िेिाश्विर उपवनर्षदांमध्ये सांगण्याि आले आि.े  

आपला आत्माराम वनत्य आपणच असनू कधी िनिासी िर कधी राजा िी असिो. 

िेच परुूर्षोत्तम श्रीभगिान आपल्या पणूाांिाद्वारे प्रत्येक जीिाच्या हृदयामध्ये वस्थि आििे. जे संिजन त्या भगिंिांना आि आवण 

बािरे दोन्िीकडे पािू िकिाि त्यांनाच पररपणूड आवण िाश्वि िांिीची प्राप्ती िोिे. (कठोपवनर्षद ्२-२-१३) 

चनत्यो चनत्यांना िेतनशे्वतनानाम ्एको बहूनां यो चिदधाचत कामान।् 
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ततात्मस्रं् येऽनुपश्यचन्त धीरास्तेषां शाचन्त: शाश्वती नेतरेषाम॥्(कठोपवनर्षद ्२-२-१३) 

जीिनाि वनत्याची आवण आकवस्मक पण आिश्यक आवण ित्काळ करण्याची अिी असिाि. यालाच जीिन ि ेनांि आि.े कृष्णाला 

अजुडनाच ेदोन्िी प्रकारच ेप्रश्न सोडिायच ेआििे.  

मित्िाचा प्रश्न िा त्याची आसक्ती आवण िोक काढून टाकायच ेआि,े कारण त्यानेच जीिनाला योग्य िळण लागणार आि.े आवण 

दसुरा आिा त्याने धैयाडने यदु्ध खेळणे आवण स्िधमड पालन करणे आि.े दसुरा प्रश्न सोडवििांना ित्िज्ञान यथाथड जाणणे आिश्यक आि.े  

जगाला काय िाटेल ििेी विसरिा येणे नािी. यांि ित्िाला प्राध्यान्य असनू जग काय म्िणेल ि ेदयु्यम आि.े  

अजुडन िसा ज्ञािा आि ेि ेकृष्ण जाणनू िोिा. धमड आवण अधमड यांच्या रेर्षा िो जाणनू िोिा िो कृष्णाच ेबोलणे जेष्ठ िा श्रेष्ठ म्िणनू सिजी 

स्िीकारणार नािी याची त्याला कल्पना िोिी. म्िणनू त्याच प्राथवमक प्रश्न अज्ञान िा कीविड आधाररि नव्ििा िर, आत्मज्ञानाचा अभाि िाच 

िोिा. त्यामळेु कृष्णाच ेवििेचन पणूड िावत्िक आि.े परम-सत्यािर आधारीि आि.े  

श्लोक १२ िे २५ मधनू आपल्याला िावत्िक दृष्ीचा प्रभाि वदसेल. आवण सारभिू असा ११ िा आि.े  
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त्यानंिर िो स्िधमड आवण सदाचार याविर्षयी प्रकाि टाकील. आत्मोधार िा िर गीिेचा मखु्य उद्दिे आि.े  

ित्िबोध म्िणिे, आत्मा काय आि,े िर ; 

आत्मा क:? 

स्थलू सकू्ष्म कारण िरीराद ्व्यविररक्त: पञ्चकोिािीि:सन ्अिस्थात्रयसाक्षी सवच्चदानन्दरूप: सन ्यवस्िष्ठवि स आत्मा । 

आत्मा नेमका काय आि?े ि ेनीट समजनू घऊे.  

स्थलू िरीर, सकू्ष्म िरीर आवण कारण िरीर यािून वभन्न, पंच कोिािून वभन्न आवण विन्िी अिस्थांचा साक्षी, िसेच सि-्वचि-्आनन्द 

स्िरूप असा िो आत्मा आि.े  

त्यामळेु मन आवण दिे असणारे प्रत्येक सजीि अवस्ित्ि, ि ेजाणीि रूप आि.े िे दिेाच्या आिरणाि असनू आपल्या अवस्ित्िाची 

वनत्य सािजी जाणीि असणारे आि.े िे दगड, लाकूड असे जड नािी िी जाणीि अगदी स्ििंत्र आि.े दिेािून िेगळी, वचरंजीि आवण दिेािीि 

आि.े पण िी दिेाधारे आि.े  
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जसे; प्रकाि ि ेकिाची उत्पत्ती नािी. त्याच ेअवस्ित्ि दिेािी वनगडीि नािी, परंि ुत्याने दिेाच ेअवस्ित्ि व्यापनू असिो. त्याने त्याची 

दृश्यमानिा िोिे. पण िी िस्ि ूनािी िर एक वनराकार आिश्यक ित्ि आि.े िा पविला धडा आि.े  

जाणीि अगर स्ि-संिेद्यिा िी दिेािून िेगळी, मात्र दिेाने ि काळाने मयाडवदि नसलेली अिी आि.े विच्या आधारे अवस्ित्िाची दखल 

घेिली जािे िा दसुरा धडा आि.े 

ित्िबोध विसरा धडा दिेे िे म्िणजे, आपण िाि एका जागेिरून िलिनू दसुरीकडे नेला, िर त्याच ेत्याजागी जाण्यान ेप्रकािाच्या 

वस्थिीि बदल न िोिा,त्याची व्याप्ती ििीच राििे. आपण प्रकाि वनत्य पािू िकि नािी पण त्याच ेअवस्ित्ि िचे दृश्यमानिेसाठी आिश्यक 

आि.े िो सिडव्यापीपण सोडीि नािी. िाि असो ि नसो प्रकाि आपल्या कायाडिीच वनगडीि असिो. अगदी िसेच दिे नसिािी, अव्यक्त 

चेिना असिेच.  
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व्यक्त ि अव्यक्त वस्थिीि दखेील जाणीि ि ेअसिेच. दिे असो िा नसो. म्िणनूच विला दिे आवण काल याच्या अिीि म्िटंले आि.े 

आत्मा ि ेसाधनच राििे. त्याचा जावणिेिी वलप्त िोण्याचा प्रश्नच येि नािी. िे केिळ अवस्ित्िाचा बोध दिेे. यांि दिे आवण मन दोन्िी 

अिंभूडि आििे. मन आवण दिे उभयांना मन अवलप्त पण व्यापनू असिे.  

मी प्रकि आि ेम्िणनू रात्रीिी िाच ूिकिो, वनव्िळ पसु्िक असल्याने नािी. पण आपण प्रकािाच्या अवस्ित्िाची दाखल घेि नािी. 

आपण िे गिृीि धरिो.  

अगदी िसेच आत्मा आवण अनात्मा यांची संयकु्त योजना असणे, जीिनासाठी आिश्यक आि.े िचे परा आवण अपरा यांच ेज्ञान ि 

मििी सांगिे.  

अव्यक्ताला व्यक्ताची जोड आिश्यक असिे. अध्यावत्मक साधनेि आपले लक्ष–ध्यान-जाणीि िी विनािी अनात्मािरून अविनािी 

अिा अव्यक्त आत्म्यािर कें वदि करायची असिे.आपण ’मी’ म्िणिो, त्याचा वनदिे दिेािी वनगडीि नसनू माझ्या दिैी अविनािी आम्यािी 

वनगडीि असिो. ि ेपक्के ठसले गेले पाविजे.  
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दिे मरणाधीन आि ेमी नािी, कारण मी असणे िी वनखळ भािरूप जाणीि आि.े मात्र िी वचरंजीवििा अनभुब घेिल्यावििाय वस्िकारली 

जाि नािी. फार थोडे ि ेस्िीकारण्याच्या ियारीि असिाि. िे दिेावधष्ीि रािण्याि जीिन व्यिीि करिाि. एकदा माझे अवस्ित्ि ि ेवचरंजीि 

आि ेि ेस्िीकारले वक, माझ्या दिेाच्या व्याधी, िाधडक्य ि ेसारे आपल्या अमरत्िा बरोबर स्िीकारले पाविजे.  

त्यासाठी अनात्म िरून आत्मा िचे माझे कें वद्रि िोण्याचे उवद्दष् ििे.  

माझे नािेिाईक त्यांच्या ित्यांच ेपाप िगैरे सारे अिी स्िीकृिी नसल्याने झाली, ि ेजाणनू कृष्णाने िा वदव्य प्रकाि अजुडनाच्या ज्ञानाि 

टाकला. दिेाची िळेणा करू नये, कारण त्याच्या अवस्ित्िाखेरीज आपण उवद्दष् साध्य करू िकणार नािी.  

पण त्याचा गलुामिी िोऊ नका. साधन म्िणनू त्याच्या गरजा आवण आिश्यकिा पऱु्या केल्याच पाविजिे. ‘असतो मा सत्गमय‘ िीच 

आपण प्राथडना करीि असिो. जयामळेु ‘मृत्योमाभ अमृतं गमय’ साधले जािे.  

वनत्य बदलिा दिे जीणड िोणारच आवण िो टाकून द्यािा लागणारच, मग आपले यत्न - विरोध कां करिाि? आत्मा िा अविनािी िोि 

नािी; िो असिोच. त्यासाठी प्रयास करण्याची आिश्यकिा नािी. 
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मात्र आपले त्याकडेच लक्ष ििे. याचा मखु्य विचार म्िणजे, ‘त ूज ेसमजतोस , ते त ूनाहीस’.  

समथाांनी ि ेछान समजाविले आि.े  

श्रीसमथड आपल्या ओिी-ििाि, विष्याला उपदिे करिांना विचारिाि. स्थलू दिेाच्या पंचिीस ित्त्िांपैकी िूं कोणिा? िर यापैकी 

कोणिाच नसनू या सिाांचा िूं साक्षी आिसे.म्िणजे स्थलू दिेािून ि ूकोणी वनराळा आिसे, ि ेखरे ना? दिे िो च मी असे िाटणे िी िझुी 

जीिदिा. 

िी जीिदिा जाऊन दिेाचा मी साक्षी आि ेअसे िाटणे िी वििदिा, ईश्वरदिा. दिेाला नाि वन रूप आि.ेिो दृश्य आि.े त्याचा साक्षी 

जो िूं, त्या िलुा दिे नािी, ि ूविदिेी आिसे. िेव्िा िझुा स्थलूदिे म्िणजे ि ूनव्िसे, ि ेिलुा पटले ना? आिा िंका उरली सकू्ष्मदिेाची. 

सकू्ष्मदिे- १)अिंःकरणपंचक - अिंःकरण मन,बधु्दी,वचत्त,अिकंार. २)प्राणपंचक व्यान,समान, उदान, अपान,आवण प्राण. 

३)विर्षयपंचक - िब्द,स्पिड,रूप,रस,गंध. ४)ज्ञानेवन्द्रयपंचक - श्रोत्र,त्िचा, चक्ष,ुवजव्िा,नावसक. ५)कमेन्द्रीयपंचक - िाचा, पावण(िाि), पाद, 

विस्न, गदु. 



 

पान | 242 

 

अिी सकू्ष्मदिेाची एकूण पंचिीस ित्त्िे आििे,यापैकी कोणिे ित्त्ि म्िणजे िूं? असे िूं समजिोस? कोणिेच नािी, िर िूं यािी सिाांचा 

साक्षीच आिसे. 

त्यांच्यािून िूं वनराळा आिसे, िा अनभुि िलुा आला. िर आिा सांग, या सिाांचा साक्षी म्िणजे जाणिा जो ि,ू िो ि ूकोण आिसे? 

विष्य म्िणिो," मला कळि नािी,स्िामींनीच कृपा करून सांगािे." 

कारण दिे- स्िामी म्िणिाि, िलुा कळि नािी, ि ेिर िलुा कळिे ना?  

मग िलुा कळि नािी, ि ेज ेिझेु अज्ञान, िोच िझुा कारणदिे आवण त्या कारणदिेािूनिी िूं कोणी वनराळाच आिसे, एिढे िर खरे ना? 

येथपयांि िझु्या िीन दिेांचा ि ूसाक्षी आिसे, त्यांच्यािून ि ूवनराळा आिसे, ि ेिलुा पटले.मग आिा सांग, िूं कोण िे? कळि नािी ि े

कळण,े ि ेअिंःकरणाच ेकाम आि.े  

आत्मस्िरूपी ि ेजाणपणिी संभिि नािी. कळि नािी ि ेकळणे, ि ेजे िझेु जाणपण िोच िझुा मिाकारण दिे िोय. मिाकारण म्िणजे 

ज्ञान. अज्ञानदिे जसा ि ूनव्िसे, िसा ज्ञानदिे सधु्दा िूं नव्िसे ! 
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िेव्िा िूं जो कोणी आिसे, त्या िझेु स्िरूप मनबधु्दी अगोचर आि,े िेथे विसर नािी वन आठि नािी, नेणणे नािी िसे जाणणेिी नािी, 

कोणिीच ितृ्ती नािी. 

िेथे मनाचा प्रिेि िोऊ िकि नािी, िे वनविडकल्प आि,े त्याची कल्पना मनास िोणार नािी. याप्रमाणे आपल्या चारिी दिेांच ेवनरसन 

करािे. 

मग होये ठािे समाधान| समाधान ते तंू िाक्य तत्त्िमचस। सोहं हसंा ऐसी मात आहे।। ३८ 

पाहे अहं ब्रह्म ऐसेचि ििन। ब्रह्म सनातन तंू चि बापा।। ३९. 

तंू चि एक ब्रह्म येर सिभ भ्रम। दृढ धरी िमभ अंतरीिे।। ४० 

ि ेज ेमी िलुा सांवगिले ि जे िलुा समजले असे िाटिे, िे दृढिर िोण्यसाठी विचार, श्रिण, मनन, वनवदध्यासन,िैराग्य, संगत्याग, भवक्त 

इ.साधनांची अत्यंि आिश्यकिा आि.े 

एकनाथी भागििाि अकरािे अध्यायाि नाथ म्िणिाि; 
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श्रीभगवानुवाच 

बद्धो मुक्त इषत व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 

गुणस्य मायाम लत्वात ्न मे मोक्ो न बतधनम॥्ए.भा. १॥ 

भगिान श्रीकृष्ण म्िणाले – आत्म्याला बद्ध वकंिा मकु्त म्िणणेसदु्धा माझ्या अधीन असणाऱ् या गणुांच्या उपाधीमळेु आि ेि ेखरे नव्ि े

गणु मायेमळेु आििे आवण आत्मस्िरूपाला मोक्ष नािी की बंधन नािी.  

उद्धवा बद्ध-मुक्त-अवस्था । जिी सत्य म्हणसी वस्तुतां । 

तिी न घडे गा सवथथा । ऐक आतां सांगेन॥२९॥ 

उद्धिा ! बद्ध आवण मकु्त ह्या अिस्था िूं खऱ्या आििे, असें म्िणिील, िर त्या मळुीच खऱ्या नािीि त्या किा? िे आिा सांगिों ऐक. 

बद्ध-मुक्त-अवस्था । माझे स्वरूपीं नाहीं तत्त्वतां । 

हे गुणकायाथची वाताथ । संबंधु तत्त्वतां मज नाहीं॥३०॥ 
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खरे म्िणिील िर माझ्या स्िरूपामध्ये बद्ध आवण मकु्त ह्या अिस्थाच मळुी नािीि. िो सारा गणुांच्या कायाडचा पररणाम आि.े त्यांचा 

संबंध खरोखर माझ्याकडे कािीच नािी. 

तेवीं जीवीं षशवीं दोि नाहीं । दोि अंतःकिणाछया ठायीं । 

तें षचि शुद्ध केल्या पाहीं । बंधमोक्ां दोंही बोळवण॥५४॥ 

त्याप्रमाणे जीिामध्ये आवण वििामध्ये दोर्ष नसिो, िो अिं:करणामध्ये असिो. िे वचत्तच िदु्ध केले म्िणजे बंधाची आवण मोक्षाची 

दोघाचंीिी बोळिण झाली. 

बद्धमुक्तांहूषन षभतन । पिमात्मा मी षचद् घन । 

जिी म्हणसी जीवासी बंधन । तेहीं सत्यत्वें जाण घडेना॥७२॥ 

बद्धमकु्तािून वभन्न असा मी वचद्धन परमात्मा आि.े आिां िूं जीिाला बंधन आि ेअसें म्िणिील िर िेिी खरेपणान ेघडि नािी. 

मोि आवण िोक याबाबि नाथ सांगिाि; 
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जळ गळोषन जाय सकळ । चंद्रमा हिपे तत्काळ । 

त्यालागी तळमळी तें बाळ । ‘शोकु’ केवळ या नांव॥७६॥ 

पण पाणी सारे लिकरच गळून जािे आवण लागलाच त्यािला चदं्रिी नािीसा िोिो. त्यामळेु िे मलू िळमळि बसिे. ह्याचचं नांि ‘िोक’  

अथवा घटचंद्र धरंू जातां । तो न ये बालकाचे हाता । 

यालागीं किी जे जे व्यथा । ‘शोक’ सवथथा या नांव॥७७॥ 

अथिा घागरीिील चदं्र धराियाला गेले िर िो मलुाच्या िािािं येि नािी, म्िणनू िे जें जें दःुख कररिे त्याचेंच नािं ‘िोक’. 

नसते वस्त छया ठायीं जाण । मी माझें हा अषभमान । 

तेंषच ‘मोहाचें’ लक्ण । ममता दारुण ते संधी॥७९॥ 

नसलेल्याच िस्िचू्या वठकाणी मी आवण माझे िा अवभमान बाळगिो, िेंच ‘मोिाचे’ लक्षण िोय. त्याच संधीला भयंकर ‘ममिा’ 

उत्पन्न िोिे. 
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देखोषन मृगजळाचें तळें । येणें षपकती िायकेळें । 

यालागीं मृगतृष्ट्णेचीं जळें । आठै काळें िाखतु॥८०॥ 

मगृजळाच ेिळे पािून त्याने रायकेळी वपकिील म्िणनू मगृिषृ्णेच ेपाणी अष्ौप्रिर राखीि बसिो. 

आसक्ती-अि-ंममिा याविर्षयी नाथ म्िणिाि; 

गंधवथनगिींची िचना । देखोषन अषभलाि होय मना । 

ते घ्यावया मेळवी सेना । नानास चनाउपायें॥८३॥ 
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गंधिडनगरांिील रचना {आभाळािील ढगांच्या विविध आकारांना िी नगरी म्िटली आि}े 

पािुन मनाला अवभलार्षा उत्पन्न व्िािी, आवण िे घेण्यासाठी जयाप्रमाणे मोठ्या खटपटीनें सैन्य ियार करािें. 

तैसा चमथ्या देहीं अचर्मान । देहसंबंधािी ममता गहन । 

हेंचि मोहािें मूळ लक्षण । ममताचर्मान प्राचणयां॥८४॥ 
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त्याप्रमाणे दिेांिील अवभमान िा वमथ्या िोय. दिेसंबंधी ममिा फार कवठण असिे. प्राण्यांना ममिेचा अवभमान लागनू राििो. िचे 

मोिाचें मळू लक्षण आि.े ८४. 

एवं अहं आषण ममता । हेषच मोहाची माताषपता । 

त्याचेषन उििोिि वाढतां । जनमोषहता व्यामोह॥८५॥ 

िात्पयड, ‘अि’ं आवण ‘ममिा’ िीच मोिाची मािावपिरे आििे. त्यांच्याच योगान ेउत्तरोत्तर बळािनू ‘मोि’ िा जनांना भलू घालनू 

सोडिो.  

सखु-दःुखाच ेमखु्य कारण या विर्षयी नाथ म्िणिाि, 

शोक-मोह-सुख-दुःख । येणेंषच ‘देहाची प्राप्ती’ देख । 

देहाषभमानें देह अनेक । दुःखदायक भोगवी॥८८॥ 
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िोक; मोि; सखु, दःुख ह्यानेच ‘दिेाची प्रावप्त’ िोिे. दिेावभमानामळेुच अनेक दःुखदायक दिे ध्यािे लागिाि.ि ेसारे वमथ्याला सत्य 

भासिणारी माया नेमकी काय आि,े याविर्षयी िे म्िणिाि, 

पुरुिासवें वथृा िाया । तैशी ब्रह्मीं षमथ्या माया । 

ते उपजवी गुणकायाथ । देह भासावया म ळ ते॥९२॥ 

परुुर्षाबरोबर छाया जिी वमथ्या, ििी ब्रह्मामध्ये माया िी वमथ्या आि.े िीच गणुाच्या कायाडला उत्पन्न करिे. आवण दिेाचा भास 

करून दणे्यालािी मळू िीच. 

मळुाि संसारच काल्पवनक आि,े िेथे त्याला सत्य मानण्याची दृष्ी आवण आचरण िचे िथृा सांसाररक व्यथा वनवमडिाि, त्यािी वलप्त 

कां व्िािे? 

जें उपजलेंच नाहीं । तें काळें गोिें सांगों कायी । 

अवघें स्वप्नप्राय पाहीं । वस्तुतां नाहीं संसारु॥९५॥ 
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जे जन्मालाच आले नािी िे काळे आि ेका गोरे आि,े ि ेकाय सांगािें? सारेच मळुी स्िप्नासारखे आि.े िास्िविक संसार नािींच 

नािीं. 

पण मायेचा पगडा इिका जबरदस्ि आि ेकी,  

सत’् म्हणों तरी तत्काळ नासे । ‘असत’् म्हणों तरी आर्ासे । 

चर्णें नामरपांिें चपसें । लाचिलें असे र्गासी॥१०३॥ 

विला सि ्म्िणािी िर िी ित्काळ नाि पाििे. असि ्म्िणािी िर विचा भास िोिो. विनेच जगाला नाम ि रूप यांच ेिेड लािनू वदले 

आि.े  

 म्िणनूच अजुडना सारखािी त्याने व्यवथि झाला. 

अनात्म भािाला आत्म भाि मानल्याने िी बद्धिा आली ि ेिे स्पष् करिाि. 

 



 

पान | 252 

 

तेिीं र्ीिांिी बद्धमुक्तता । परमात्म्यासी नलगे सिभर्ा । 

रे्िीं का अंधारींचया खद्योता । न देखे सचिता कल्पांती॥१४६॥ 

वकंिा जयाप्रमाणे अधंारांि असलेला काजिा कधी कल्पांिीसदु्धा सयूड पिाि नािी, त्याप्रमाणे जीिाची बद्धिा वकंिा मकु्तिा परमात्म्याला 

मळुींच लागि नािी  

सदुिैाने ि ेस्पष् वििेचन लाभले, म्िणनू समजणे सलुभ झाले. आपले विचार, वदसणारी दृश्ये, अनभुि, ि ेकांिीच मी नसनू िे अनभुिणारा 

‘मी’ जाणीि रूप आि.े इवंद्रये जयाच्यामळेु कायड िक्ती वमळवििाि, िे चिैन्य मी आि.े 

केनोपवनर्षद आवण बिृदारण्यक िचे प्रविपादन करिाि.  

झोपेि मी िा दिे िापरि नािी. िो फक्त जागिृीि िापरिो. विन्िी दिेांच्या मी अिीि आि,े ि ेआपण समथाांच्या सावित्यांि िर पाविले.  
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मनाच ेकाय? मन सदु्धा मी जागिृीिच िापरिो, स्िप्नाि मन हृदय स्थानी येऊन जीिासंगे वनद्राधीन िोिे ि ेआपण याज्ञिल्क –जनक 

संिादाि बिृद आरण्यक उपवनर्षदाि पाविले आि.े म्िणजे मी मन सदु्धा नािी. त्याच ेअनभुि ि ेनािी. ितृ्ती येिाि आवण जािाि, पण मी 

अचल आि.े मी त्या नािी.  

आत्म्याविर्षयी कृष्ण ि ेसारे सांगि असिा, कांिी मित्िपणूड गोष्ी अिा:  

मी दृश्य आवण अनभुिूी नािी. कॅमेरा सगळ्या गोष्ींच ेफोटो घऊेन आपल्याला त्याच ेज्ञान करवििो, परंि ुत्याच ेप्रविवबंब त्यांि नसिे  

दसुरे वनत्य-अवनत्य बाबि, आत्मा िा अचल आवण वनत्य आि.े कवध व्यक्त कधी अव्यक्त. या रुपाि िो असिो. जाणीि कदावप नसणे 

असे घडि नािी.  

विसरी गोष् िो वनविडकार आि.े वनविडकल्प आि.े प्रकाि फक्त व्यक्तीकरण दृश्यमान करिो. पण त्याने वलप्त िोि नािी, िसे. प्रकाि नसेल 

िर असनू त्याची जाणीि िोि नािी. िी जाणीि िाच आत्मा. िी वनत्य आवण अविनािी आि.े असीम आि.े अकिाड आि.े प्रकािाने काये 

िोिाि, पण त्यािी अवलप्त आि.े  
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धारदार ब्लेडिर बोट घासले गेले िर िे कापले जािे. येथे िाि िा किाड, आवण त्याला केलेला स्पिड या कृिीने फल वमळिे. भोक्ता 

िािच असिो, जयामळेु घडले िो प्रकाि िा किाड नव्ि.े भोक्तािी नव्ि.े िो अकिाड आि.े  

आत्मा अनभुि घेणारा वकंिा अनभुिूी नसनू केिळ साक्षी आि.े िीच आत्म विद्या आि.े  

जी १२ िे २५ या श्लोकािनू सांगीिलेली आि.े  

अजुडनाला कृष्ण समजावििाि वक, भीष्म वकंिा द्रोण ि ेमारले जाि नािीि. मरण पाििाि िे त्यांच ेनश्वर दिे. उभयांच ेअवस्ित्ि आत्मारूपे 

वचरंजीि आि.े  

कुणी म्िणेल, अरे ि ेिर सोपे झाले, मी मारणारा नािी, आवण िो मारणारा वि नािी. मग असे करणारा दोर्षी कां धरला जािो? या साठी 

पारमावथडक दृष्ीिनू पनु्िा व्याििाररक दृष्ीि येिो. मारण े िा िर विसेंचा प्रकार गणला गेला आि.े िे पाप आि.े  

आपण कुणाचीिी विसंा करू नये, असे सांवगिले जािे. न्यायाधीिाने िाच पारमावथडक दृष्ीकोन ठेिला िर िािा:कार िोईल. मग धमड स्थापना 

नेमकी काय असिे?  
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नीट विचार करा येथे ििे ूमित्िाचा आि.े कृिी नव्ि.े मारण्याच्या उद्दिेाने मारणे, आवण िामसी कायाडचा एक भाग म्िणनू मारला जाणे 

वि विसंाच आि.े ि िे पापवि आि.े त्याला विक्षा झालीच पाविजे. अन्यथा धमड लयाला जाईल.  

१२ िा श्लोक म्िणिो, आत्मा वनत्य आि.े वचरंजीि आि.े 

िावत्िक दृष्ी आवण व्याििाररक दृष्ी यांची गल्लि करू नये. 

हे उपजे आषण नाशे । ते मायावशें षदसे । 

येर् हवीं तत्वता वस्तु जे असे । ते अषवनाशषच॥ १०५॥ 

{जन्म ि मतृ्य ुि ेआपल्याला केिळ भ्रांिीला िि झाल्यामळेु अनभुिास येिाि. एरिी िास्िविक िस्ि ु(आत्मा) जी आि ेिी 

अविनािीच आि}े 

जगी वदसिे िे उपाधीच िी, जडिा जाई चैिन्ये| 

वदसणे केिळ असिे माया, आत्मा ियांि असल्याने|| १. 
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रे् उपरे् ते चनचश्चत नाशे, त्यांिे चदसणे ही माया|  

परर अचिनाशी चनत्य ब्रह्म रे्, िाळचिते त्यांिी काया|| २. 

जगाि कोणिीिी िस्ि,ू व्यवक्त िा पदाथड वनत्य आपल्या सोबि असचू िकि नािी, आपण संग्रि आवण आसक्ती यांनी लाभ झाल्यािर 

आनंद आवण िानी झाल्यािर िोक यांनी विचवलि िोिो. 

ि ेसारे विश्व वनत्य बदलिे आि.े जे आिा आि,े िे पनु्िा कदावप िसे वदसणार नािी, असा या सषृ्ीचा वनयम आि.े म्िणनू त्याला १५ 

व्या अध्यायाि अश्वत्थ िकृ्ष म्िटलेले आि.े  

लाटा येिी आवण जािी, लाभ न िानी वसंधिुी| 

िैसे व्यििारी जे िोिे, विचवलि ना व्िािे त्यािी|| १. 

घडा िोिा िो जरर फुटला िो, लाभ न िानी मािीला| 

घडा म्िणोनी िा वक नसोनी, विचवलि ना अवस्ित्िाला|| २. 
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दृष्ी व्याििाररकवच असिा घट असणे िा लाभ असे| 

परर फुटिा िो त्याची दृष्ीने, िानी झाले असे वदसे|| ३. 

देषहनोऽषस्मन ्यथा देहे कौमािं यौवनं जिा । 

 तथा देहांतिप्राषप्तधीिस्ित्र न मुह्यषत॥ १३॥ 

(जयाप्रमाणे जीिात्म्याला या िरीराि बालपण, िारुण्य, आवण िाधडक्य येिे, त्याचप्रमाणे दसुरे िरीर वमळिे. याविर्षयी धीर परुुर्षांना 

मोि उत्पन्न िोि नािी) 

प्रत्येक जीि िा स्ििंत्र दिेधारी आत्मा असल्यामळेु िो प्रत्येकक्षणी आपले िरीर बदलि असिो. या बदलामळेु िो कधी 

बालकाप्रमाणे, कधी िरुणाप्रमाणे िर कधी म्िािाऱ्याप्रमाणे वदसनू येिो. असे असले िरी िोच जीिात्मा िेथे असिो आवण त्याच्यामध्ये 

कोणिािी बदल घडून येि नािी. अिंि: िा जीिात्मा मतृ्यनूंिर िरीर बदलिो आवण दसुऱ्या िरीराि स्थानांिररि िोिो.  
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जीिात्म्याला पढुच्या जन्मामध्ये अध्यावत्मक वकंिा भौविक िरीर वमळणार, ि ेवनवश्चि आि ेआवण यासाठीच भीष्म, द्रोण यांच्याबद्दल 

अवििय आस्था असणाऱ्या अजुडनाला त्याचं्या मतृ्यमूळेु िोकाकुल िोण्याच ेकािीच कारण नव्ििे. उलट िे िदृ्ध िरीरािनू निीन िरीराि 

स्थानांिर करून नििारुण्य प्राप्त करीि असल्यामळेु अजुडनाने आनंवदि व्िाियाला ििे िोिे. 

जीिात्म्याचा एकात्मिाद िा मायािादी वसद्धांि मान्य करिा येि नािी कारण जीिात्म्याच ेिकुडे करिा येि नािीि. अिा प्रकारे 

जीिात्म्याचे विभाजन झाले असिे िर परमात्मािी विभाजनीय झाला असिा, 

एथ कौमाित्व षदसे । मग तारुण्यीं तें भं्रशे । 

पिी देहषच न नाशे । एकेकासवें॥ १०९॥ 

{याच्या वठकाणी पविल्याने बालपण वदसिे, मग िारुण्याि बालपण नािीसे िोिे, पण िरीराच्या एकेक अिस्थेबरोबर िरीराचा कािी 

नाि िोि नािी). 

दिेी चिैन्यवच घडवििे, विविध अिस्था दिेाचं्या.| 
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दिे वनत्यची बदलि रािी, नच बदलिी त्या आत्म्याच्या|| १. 

त्याच ेकायड असे एकवच, दिेा उजाड परुविणे| 

किी आवण िी किासाठी िे, कांिीिी यािीलवच नेण|े| २. 

अवलप्तवच िो केिळ साक्षी, वनविडकारवच वनत्य असे| 

दिेा करू द ेकायड ियांच,े माझा त्या संबध नसे|| ३. 

आत्मा केिळ असेवच साक्षी, कृिीिी वनत्य अवलप्त असे| 

कुणी कैसे ििाडिे याची, त्यािी कदािी जाण नसे|| ४. 

 या िरीराचा जन्म झाला आि ेआवण आज ना उद्या वनवश्चिपणे याचा नाि िोणारच आिे, आवण पनु्िा निा खेळ खेळण्यासाठी 

नव्याने िरीर धारण करणारच. म्िणनू ि ेिरीर मित्िपणूड नािी, ि ेजो जाणिो िोच खरा पंवडि आि ेआवण भौविक िरीराची कोणिीिी 

वस्थिी त्याच्या िोकास कारणीभिू िोि नािी. 
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दिे-काल ि ेगविमान िोि नािीि. मीच त्याचं्यािनू वफरिो. मी वस्थर रािूनिी मन वफरू िकिे.िी बदलिी वस्थिी ‘माझी’ नसनू 

मनाची असिे. ‘मी’ केिळ साक्षी असल्याने भोक्तािी मी नािी. मी अवलप्त असल्याने किाड ‘मी’ नािी िर ‘भोक्ता’िी नािी. जो किाड असेल 

िो भोगील. मला त्याच ेसखु आवण दःुख किाला?  

आत्म्याबद्दल अगदी मित्िपणूड गोष्ी अिा; 

१. आत्मा अकिाड आवण अभोक्ता आि.े जे घडि आि.े त्यांि दिेाचा साजभाग आि ेमाझा नािी मी साक्षी असल्याने अवलप्त 

आि.े मी नाटक पािि आि.े भवूमका करणारा आिियक िेंव्िा माझा सल्ला िकिो . वििेक आवण विरक्ती याद्वारा मी िे दणेे गैर 

नािी. सिभागवि नािी’ 

२. मी किाड नसल्याने कमे करणारा भोगील त्याची फळे मी फक्त िे पािि रािीन त्याच ेसखु-दःुख मला कां िोणार.  

३. जगि जे अवप्रय घडि आि.े त्यािी माझा संबंध नािी.  

४. दिे ि ेिात्परुिे मध्यम आि.े त्याच्या जाण्यान ेव्यििार िोणार नािीि. पण आत्मा आपल्या अवस्ित्िाि आिचे.  
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आत्मा वदसि नािी. कारण िो दृश्य िा द्रष्ा नािी. त्याला ‘अप्रमेि’ िी संज्ञा आि.े डोळे स्िि:ला सोडून इिर सारे बघ ूिकिाि. िसे 

आत्मा सारे बघ ूिकिो. पण स्िि: नािी  

आत्मा नसिो असा काल नसिो. िो वनत्य असिोच. आिरण भले िेगळे असेल. वकंिा नसेल िी. कारण अवस्ित्िाला वनत्यिा आि.े 

आत्मा अव्यक्त आि.े व्यििार िोण्यास मध्यम लागिे मला विना मध्यम असिांना व्याक्तािी व्यििार करिा येि नािी. नािेन दिे येईल 

िेंव्िा येईल. आत्मा विना मध्यम सदु्धा अस ूिकिो. िो वनविडकार आि.े  

तैसीं चैततयाछया ठायीं। इयें शिीिांतिें होती जाती पाहीं। ऐसें जाणे तया नाहीं। व्यामोहदुःख॥११०॥ 

{त्याचप्रमाणे ि ेपिा, चैिन्याच्या वठकाणी वनरवनराळी िरीरे येिाि ि जािाि, असे जो जाणिो त्याला भ्रांविजन्य द:ुख कधीिी िोि नािी} 

चिैन्यािरर िरीरािंरे, िोिी जािी वनत्य पिा|  

सखु ना दःुखिी या भ्रांिीच,े ब्रिमाचा िर खेळवच िा|| १. 
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ििा कवध िी िीिल झळूुकची कधी उष्ण अिा लिरी| 

कवध िफुान िो सोसाट्याच,े ििेि न िो बदल परी||२. 

नाटकािल्या जैिा भवूमका, कवध विपाई, कवध राजा| 

आिंील व्यक्ती, परी न बदले, भवूमका जैसी त्या साजा|| ३.  

दिे येिाि आवण जािाि, दिेाि चिैन्य असिे, िोिरच आपल्याला सििासाने ममत्ि आवण आसक्ती िोि असिे. आल्याचा आनंद 

आवण गेल्याचा िोक आपल्याला विचवलि करिो. आिंले चिैन्य, दिे उपयोगी नसला की, त्याचा त्याग करिे. ि ेकधीिरी िोणारच, अिी 

प्रत्येकाला कल्पना असिे, परंि ुि ेित्िज्ञान विचाराि न घेिा, सौख्य आवण िोक यांनी आपण विचवलि िोि असिो 

 दिेाचा आश्रय िो घेई, जीिात्मा अनभुिे घेई| 

बाल्य, वन यौिन, िाधडक्यािी, दिेी बदल िोिची रािी|| १. 
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एकच मािी कवध रांजण िी, िोई िे परर कवध मडके| 

एकच पाणी िलाि कवध वन कें व्िा गवलच्छ िे डबके|| २.  

मात्रास्पशाथस्तु कौततेय शीतोष्ट्ण सुखदुःखदाः । 

 आगमापाषयनोऽषनत्यास्तांषस्तषतक्स्व भाित॥ १४॥ 

(ि े कंुिीपतु्रा, इवंद्रयांच े विर्षयांिी संयोग ि े थंडी-उष्णिा आवण सखु-दःुख दणेारे आििे. िे उत्पन्न िोिाि ि नािीसे िोिाि, म्िणनू 

अवनत्य आििे. िेव्िा ि ेभारिा, िे ि ूसिन कर.) 

योग्य किडव्यपालनासाठी एखाद्यान ेअवनत्य असणाऱ्या सखुद:ुखांची उत्पत्ती ि विनाि सिन करण्यास विकलेच पाविजे. िेदाजे्ञप्रमाणे 

एखाद्याने माघ (जानेिारी-फेब्रिुारी) मविन्याििी भल्या पिाटे स्नान करणे आिश्यक आि.े त्या िेळी अवििय थंडी असिे िरीिी ज ेधावमडक 

ित्त्िांच ेपालन करिाि िे अिा िेळी स्नान करण्यास मागेपढेु पािाि नािीि.  
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आपले सैवनक किडव्याच ेपालन करीि असिा, प्रविकूल ििामानाि सदु्धा आपले किडव्य ित्परिेने करीि असिाि. 

  

त्याचप्रमाणे मे-जनू मविन्यांिील कडक उन्िाळ्याििी स्त्री िी स्ियंपाकघराि स्ियंपाक करण्यास मागेपढेु पािाि नािी.  

प्रविकूल ििामानाििी मनषु्याने आपले किडव्यपालन केलेच पाविजे. त्याचप्रमाणे यदु्ध करणे ि ेक्षवत्रयांच ेधावमडक ित्ि आि ेआवण जरी 

एखाद्या क्षवत्रयाला आपला वमत्र वकंिा नािेिाईक यांच्याबरोबर यदु्ध करािे लागले िरी त्याने त्याच्या वनयि कमाडपासनू ढळू नये. 
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िसेच विर्षय स्पिाडने जाणिणारे उष्ण िा िीि स्पिड यांनी व्यवथि िोऊ नये. िे सारखे बदलि असिाि. सिन िील झाले म्िणजे, त्याचं े

पासनू िोणारे सखु-दःुख जाणिि नािी. इवंद्रये विविध ज्ञान दिे असिाि, त्याने आपली मनोितृ्ती विचवलि झाली नािी वक विविक्षा िा धमड 

िोिो. आपण वस्थिी बदल ूिकि नािी, पण पररणाम न िोऊ दणे ेआपल्या िािी असिे. 

इषंद्रयें षविय सेषवती । तेथ हिथ शोक उपजती । 

 ते अंति आप् लषवती । संगें येणें॥ ११२॥ 

{असे न जाणण्याला इवंद्रयाधीनिा िचे एक कारण आि.े िी इवंद्रये अंि:करणािर आपला पगडा बसििाि म्िणनू त्याला भ्रम िोिो.} 

नश्वर दिेी विर्षय सेवििा, िर्षड वन िोकिी उपजिसे|  

इवंद्रयसंगिी सखु-दःुखाचा, भोग जीिाला िोि असे|| १. 

सखु वन दःुख ि ेआपलेु िािी, वनि अनकुुलिा कदा नसे| 

कधी ऊन वन कधी सािली, िा िर सषृ्ी वनयम असे|| २. 
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म्िणवुन विचवलि कदा न िोई, िांिी समाधान न सोडी| 

कुणास ना दरु्षणेवि दईे, आनंदी अस ूद ेगोडी|| ३. 

ज्ञानेंवद्रये आपआपल्या विर्षयांच ेज्ञान मनाला करून दिेाि. त्या त्या विर्षयांिील आनंदाि रममाण िोण्याकडे मनाची प्रितृ्ती असिे. 

जयांचा वििेक जागिृ असिो, िे त्यांि न अडकिा घडणाऱ् या घटनाि, जीिनाला उन्नि करणारे, नेमके काय आि,े याचा िेध घेिाि. 

त्यामळेु त्यांचिेर सखु-दःुख िी प्रविवक्रया न उमटिा, आपल्या आवत्मक उन्निी खेरीज अन्य विचार येि नािी. िे अवलप्तपणे िा खेळ पिाि 

आत्मभान ढळू दिे नािी. त्यामळेु िे मकु्त राििाि.  

अवस्ित्िाचा प्रिाि चाल ूराििो. दिे वनवमडिीसाठी गभाडिस्था येणारच; परंि ुदिेािीि मकु्तीचा अनभुि घेि असल्याने िी दिेाची 

अिस्था आि.े आवण वनसगड वनयमांनसुार िी िोणार, या अवलप्तपणे त्या अिस्थेच ेसखु-दःुख िे भोगीि नािीि.  

यथाकाल दिेाच्या अिस्था पिाि ‘उद्धरेदात्मनात्मानं’ या ध्येयापासनू विचवलि िोि नािीि. जगरािाटी पासनू अवलप्त असल्याने िे 

वनत्य मकु्त असिाि. 
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त्या भोगाच ेिथृावच बंधन, जन्म-मतृ्य ूफेरे घडिी|  

कधी िथृा िे िसंिी आवण, कधी उगाची िे रडिी|| १. 

दिे भोगिो विविध भोग िे, मी न परर िो दिे अस|े 

मी कां िेणे विचवलि व्िािे, वििेक जागिृ,वलप्त नसे|| २. 

ि ेसारे िर नाटक आि,े खरे यािले ना कांिी| 

मायािी सषृ्ी िी सगळी, वलप्त न त्यािी िूं िोई|| ३.  

िस्ि ूआपले गणु बदल ूिकि नािीि. पण आपण आपली त्यािी संबंधाची पद्धिी बदल ूिकिो. आपण एखाद्या गोष्ीची नािड 

असेल िर िेथे विच ेस्िरूप बदल ूिकिो पण त्यािी संपकड  येिांना जोडीला विला वनष्प्रभ करणारी यिुी घडिनू त्या गणुािी संपकाडने िोणारे 

पररणाम टाळू िकिो. दगुांध येि असिा, मी सगंुधी धपू लािनू त्याच ेपररणाम टाळू िकिो.  
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वस्थिी नव्ि ेिर ‘मात्रा-स्पिड’ अनभुिूी बदल ूिकिो. ितृ्ती बदल आपल्या िािी असिो. त्याच ेसखु-दःुख पररणाम टाळणे आपणास 

िक्य आि.े एखादी अवप्रय गोष् पािू नये असे िाटिे िर डोळे वमटणे आपल्या िािी आि.े  

देखें इषंद्रयां आधीन होईजे । तें शीतोष्ट्णांते पाषवजे । आषण सुखदुःखी आकषळजे । 

आपणपें॥ ११९॥ 

{पिा, जवे्िा मनषु्य इवंद्रयाच्या िाब्याि जािो, िेव्िा त्याला िीिोष्णाचा अनभुि घ्यािा लागिो आवण मग िो स्िि: सखुद:ुखाच्या 

िडाख्याि सापडिो.} 

दसुरा उपाय आि.े ‘स्िीकार’ जे जसे आि,े िसे असो. माझा संबंध नािी त्रयस्थ व्िा. विरोध टाळा. उन्िाळा जास्ि आि.े िमु्िी उन्िाि 

छत्री घेऊन जा. विरोध न करिा स्िीकार करा. बदल आपल्या पद्धिीि करा.  

घडिे िे जर अटळ असे िर, स्िीकार करणे न त्रागा| 

ऐसे कररिा, विचवलि िोण्या, मानसास ना िी जागा|| १. 
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पाउस पडिा पािी आडोसा, जोिरी थांबे धीर धरा| 

नकोच दरु्षणे पररवस्थिीला, विचवलि िोण्या ना थारा|| २.  

अवनत्य ऐसा विर्षय खेळ िा, इवंद्रय करिी िोि असे|  

संग न धरी रे, धनधुडरा ि,ू बंधन स्िीकाररिी कैसे|| ३. 

कुणी वनंदा करीि आि.े िे िब्द माझ्यासाठी नसनू दिेािी संबंवधि वकंिा गैर समजाने अस ूिकिील त्याचा पररणाम िोऊ दऊे नका.  

मात्र स्पिड िोणार त्याचा पररणाम ि प्रविवक्रया आपल्या िािी आि.े विकडे परुिे दलुडक्ष करा. वकंिा िे आपल्यासाठी माविि अिी 

भािना करा. िळू िळू िमुची सिनिीलिा िाढेल. घडल्या घटना पनु्िा उचकून काढू नका. भिूकाळ बदल ूिकि नािी पण स्मिृी थोपिणे 

आपल्या िािी असिे. िो स्पिड टाळा.  

कुणी करी वनंदा वकंिा स्ििुी िी, उते्तवजि ना उभयाने| 

आपलु्या मागी विचवलि नसिा, रािी िो आनंदाने|| १ 
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समजा ि ेिर असेच नाटक, सिन करी िी िूं िेंव्िा| 

ऐसे ििडन सदा राख िूं, अिंरीचा घ ेमागोिा|| २.  

ि ेक्षण सदु्धा जाणार ि ेलक्षाि अस ूद्या. मनोबल िाढिा.  

यं षह न व्यथयतत्येते पुरुिं पुरुििथभ । 

समदुःखसुखं धीिं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥ २-१५॥ 

{कारण ि ेश्रेष्ठ परुुर्षा, सखु-दःुख समान मानणाऱ्या जया धीर परुुर्षाला ि ेइवंद्रयांच ेविर्षयािंी संयोग व्याकुळ करीि नािीि, िो मोक्षाला 

योग्य ठरिो.} 

कोणी अिा अडचणी सिन करण्यास समथड असेल, िर वनवश्चिपणे आत्मसाक्षात्काराच्या मागाडि िो पणूडत्ि प्राप्त करिो. त्याचप्रमाणे 

जरी आपल्या कुटंुबीयांिी वकंिा वप्रयजंनािी लढणे कठीण असले िरी अजुडनाने आपल्या क्षवत्रय धमाडच्या किडव्यपालनाि वचकाटीने प्रयत्न 

करणे आिश्यक आि,े असा त्याला उपदिे दणे्याि आला आि.े कारण िी सिड नािी ि त्याविर्षयी ममत्ि िा मायेचा खेळ आि.े प्रत्येक जीि 
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आपापले कमड करण्यासाठी आलेला असिो.त्याने कें व्िा यािे ि जािे, यािर आपले वनयंत्रण नसिे. ि स्िावमत्ि िी नसिे. त्याच्यिी वलप्त 

िोऊन आपण अनाठायी बंधन ियार करीि असिो. 

श्री चिैन्य मिाप्रभूंनी ियाच्या चोविसाव्या िर्षीच संन्यास ग्रिण केला आवण त्यांच्यािर अिलंबनू असणारी त्यांची िरूण पत्नी आवण 

िदृ्ध मािा यांची दखेभाल करण्यास कोणीच नव्ििे. िरीसदु्धा उच्चिर ििेपू्रीत्यथड त्यांनी संन्यास घेिला पण िे आपल्या श्रेष्ठ अिा 

किडव्यपालनाि अवलप्त रािून दृढ िोिे. भौविक बंधनािनू मकु्ती प्राप्त करण्याचा िोच एकमात्र मागड आि.े 

अजुडना जो िोणारे ज्ञान आवण त्यांच ेपररणाम यांनी व्यवथि िा उते्तवजि िोि नािी, िोच ििाणा. आवण अमर िोण्यास पात्र ठरिो. मनाच े

बल असे करा वक, घडेल िे घडू द्या, त्यािर माझा अवधकार नािी. मी त्याने विचवलि कां व्िायच ं! विविक्षा िा सद्गणु आि.े जे घडेल त्यािर 

ित्काळ प्रविवक्रया दऊे नका. त्याचंा स्पिड लांबिा. 

क्रोध भाि येऊ पाििाच त्याला थांबायला सांगा. कुणाला िाकं मारली आवण बराच िेळ िो आला नािी, िर विचार करा, कांिी असे 

कारण असेल की व्यस्ििेने त्याला गुंििले असेल वकंिा ऐकूच गेले नसे.  
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लगेच उसळू नका. धीर धरा वकंिा त्या कामाि त्याचा सिभाग काढून अन्य योजना करा.  

हे षविय जयातें नाकषळती । तया सुखदुःखें दोनी न पवती ।  

आषण गभथवासुसंगती । नाहीं तया॥ १२३॥ 

{या विर्षयांच्या िािडीि जो सापडि नािी, त्याला सखु-द:ुख िी दोन्िी नािीि आवण गभडिासाची संगिी त्याला कधी घडि नािी} 

विर्षय मोिजाली नच फसले, सखु वन दःुख ना स्पिी िया|  

आवण गभडिास संगिी, भिवसंधसूि जाि लया|| १. 

येिा क्रोधवि, त्याच क्षणी िे, मना गुंििा अन्य कडे| 

आवण जरर िो येिा विसरा, फेका कचरा दसुरीकडे|| २. 

घडले िे िर घडून गेले, नको ियाची पनु्िा स्मिृी| 

क्रोधे विचवलि ना िोिोनी, वनत्य आदरी िी िांिी|| ३. 
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ध्यानी अस ूद्या, वस्थिी बदलेवच. वनत्य येथले कांिी नसे| 

रात्र संपनुी येईल वदिसवच, स्िीकार िोिरी जे जैसे|| ४. 

म्िणिाि ना- ‘सब्र बडी चीज ि’ै. ित्काळ उते्तवजि न िोिा, स्िीकार करा. त्याच ेक्रोधािं रुपांिर न िोऊ दणेे आपल्या िािी आि.े 

ितृ्तीि बदल आपल्या िािी असिो. िमुचा आनंद वबघडू दऊे नका.  
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प्रार्भना 

र्गिंताला प्रार्भना करा, हे देिा रे् मी बदलू शकतो, ते बदलण्यािी मला शक्ती दे. 

र्गिंता, रे् मी बदलू शकत नाही, ते स्िीकारण्यािी बुद्धी दे, 

तसेि, काय बदलता येऊ शकते आचण नाही हे ओळखण्यािी कुित द्या. 

प्रचतकुल येता पररचस्र्ती रं्ि, शक्ती अशी दे र्गिंता| 

बदलू शके र्रर, समर्भ करी मर्, बळ ऐसे दे मम हाता|| १. 

आचण रे्धिा, बदल शक्य ना, स्िीकारण्यािी ताकद दे| 

पारख ओळखण्यािी तैसी, मचत मला दे देिा, िर दे|| २. 

अिा िऱ्िनेे आपण विचवलि िोणे टाळू िकिो. मग असा परुुर्ष वनत्य आनंदी असिो. मनाला असा िॉक ऑबझािडर िापरा.  

एक सभुावर्षि म्िणिे, 
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“ उत्तमे क्षणकोपस्यात, मध्यमे घचटका ियं, अदमेस्यात ्अहोरातं्र पाचपषे्ट मरणांतक:” 

क्रोध येिाच त्यािनू ित्काळ सािरिो िो उत्तम परुुर्ष. मध्यम परुुर्ष थोडा घडीभर िेळाने सािरिो. िर कुणी त्याल अिोरात्र सांभाळून 

स्िि:ला वनष्कारण त्रास करून घेिाि. विविक्षा िा सद्गणु फार उपयोगी आि.े भािना आिरू िकणे, िा अत्यंि उपयोगी गणु असिो.  

नासतो षवद्यते भावो नाभावो षवद्यते सतः । उभयोिषप दृष्टोऽततस्त्वनयोस्तत्त्वदषशथषभः॥२-१६. 

{असि ् िस्िलूा अवस्ित्ि नािी आवण सि ् िस्िचूा अभाि नसिो. अिा रीिीने या दोिोंचिेी सत्य स्िरूप ित्त्िज्ञानी परुुर्षांनी पाविले आि.े} 

भासमान परर सत्यची िाटे, िाश्वि सत्य कदावप नसे| 

जेिी िाश्वि वनत्य असे िे सत्यवच जाणािे ऐसे|| १. 

सत्य सदाची अवस्ित्िी िे, असत्य भासे केिळची| 

कदावपवि ना भेद असािा, ििरुाने ना विसरािाची|| २. 
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पररििडनिील िरीर स्थायी नसिे. क्षणोक्षणी िरीर बदलि असिे िरीर आवण मनामध्ये जरी सिड प्रकारचे बदल झाले िरी जीिात्मा 

वनत्य स्थायी राििो. पदाथड आवण आत्मा यामध्ये िाच भेद आि.े विष्णपुरुाणामध्ये सांगण्याि आले की, विष्ण ूि त्याचं ेधाम या सिाांना 

स्ियंप्रकाविि अध्यावत्मक अवस्ित्ि आि.े  

“ज्ज्योतीचष चिष्णुरु्भिनाचन चिष्णु:” (२.१२.३८.) 

त्यामळेु सि ्ि असि ्ि ेिब्द केिळ आत्मा आवण पदाथाडला उद्दिेनू आििे. सिड ित्िदिी लोकांच ेिचे प्रविपादन आि.े 

देखैं अषनत्य षतयापिी । म्हणौषन त ं अव्हेिीं । हा सवथथा संगु न धिीं । धनुधथिा॥ १२२॥ 

{िसे ि ेविर्षय क्षणभंगरु आििे. पिा. याकरिा ि ेधनधुडरा, ि ूत्यांचा त्याग कर, त्यांच्या नादी मळुीच लाग ूनकोस} 

अवनत्य ऐसा विर्षय खेळ िा, इवंद्रय करिी िोि असे| 

संग न धरी रे, धनधुडरा िूं, बंधन स्िीकाररिी कैसे|| १. 

अभाि जयाचा असि ्मानी त्या, सि ्वनत्यवच िाश्वि असिे| 
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आत्मा केिळ िाश्वि म्िणवुन, सत्यची मानी िूं त्यांिे.|| २. 

जे जे असिवच, िे िूं नािीस, अवलप्त रािी व्यििारी| 

सारे करणे परर न गुंिणे, वनयम पाळणे वनधाडरी|| ३. 

आपलु्या वनज स्िरूपा न विसरणे, वनगडीि रािी िूं त्यािी| 

जगिाचे व्यििार करुवनया, वनत्य अवलप्त अभािािी|| ४.  

या उपाषधमाषज गुप्त । चैततय असे सवथगत । तें तत्वज्ञ संत । स्वीकारिती॥ १२६॥ 

(या दिेादी प्रपंचामधे सिडत्र चिैन्य गपु्तरूपाने आि.े ित्ि जाणणारे संि िे ओळखनू त्याचचे ग्रिण करिाि.} 

जे सजीि, त्यामाजी असिे, गपु्त चिेना पणूडपणे| 

िेवच अवस्ित्ि वक आत्म्याचे, प्रत्यय ऐसा वनि जाणे|| १. 

संि अनभुिी, आत्मदिे िो, जो ना वदसिो. िरिर िो| 
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गपु्त चिेनारूपे पािी त्या, िंदन त्यािी िो कररिो|| २. 

ऐसी ितृ्ती वनत्यची असिा, सारेवच भगिंि वदसे| 

ईि दिडना वनत्य घेऊनी, िर्षड मानसी िोि असे|| ३. 

सारी उपाधी ‘अनात्म' पाथाड, आत्मा उजाड त्या दईे| 

उपाधीि िो वदसे िजेला, िोवच आत्मदिे पािी|| ४. 

नाम-रूपाच्या उपावधमाजी, सारीकडे गपु्तरुपे|  

चैिन्यची खेळिीि ऊजाड, खेळ वदसे, परर िीच लपे|| ५. 

िोवच श्रीिरी चाळिी जगिा, वदसे िजेला त्याचमळेु|  

विशं्वभर िो संि जाणनुी, समवपडिी त्यािी सगळे|| ६. 

म्हणोषन अषनत्याचां ठायीं । तयां आषस्तक्तयबुषद्ध नाहीं । षनष्ट्किथ दोहींही । देषखला असे॥ १३२॥ 
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{म्िणनू जयांनी दोिोंमधील (उपाधी ि चिैन्य) सार ओळखले त्यांची िरीरादी अिाश्वि िस्िूंच्या वठकाणी त्या वनत्य आििे असा 

कदावप वनश्चय नसिो.} 

िेज काजव्या रात्री असिे, काळोखी िो चमचमिो| 

भास्कर येिा बसे लपनुी, कारण वमथ्या वदमाख िो|| १. 

िाश्वि सत्य न कदावप लपिे, दिे-काल जरर अन्यची िो| 

वस्थिी जरर बदले, सत्य न बदले, बदल त्यािं िो ना िोिो|| २. 

येिे आवण जािे ऐसे, जेिी असिे, आभास िो| 

नाम रूप िे असो नसो त्या, विजय ियाचावच िोिो|| ३. 

कवध आरिािरर पडिा वकरणे, येई किडसा िेजाचा| 

उसने िात्परुिेवच िेज िे, धरर लोभ अवस्ित्िाचा|| ४. 
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असत्य येई नटुनी थटुनी, भलुिी अज्ञाना परुिे| 

प्रज्ञािंि न भलुिी त्याला, ममड ियाच ेजाण ेिे|| ५. 

जे न वनत्य वक, क्षवणकवच असिा, चमके सत्यािुवन मोठे| 

ऐिा भासा दरू करािे, जाणवून, भेदा ि ेखोटे|| ६. 

अषवनाषश तु तषद्वषद्ध येन सवथमैद ंतत ्। 

 षवनाशमव्ययस्यास्य न कषश्चत ्कतुथमहथषत॥ १७॥ 

{जयाने ि ेसिड जग-वदसणाऱ्या सिड िस्ि-ूव्यापल्या आििे, त्याचा नाि नािी, ि ेिूं लक्षाि ठेि. त्या अविनािीचा नाि कोणीिी करू 

िकि नािी.} 

संपणूड िरीराि चिैन्य पसरलेले आि ेि ेकोणीिी जाण ूिकिो. िरीराला अिं वकंिा पणूडरुपा मध्ये िोणाऱ्या सखुद:ुखांची जाणीि 

प्रत्येकाला असिे.  
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िा चिैन्याचा प्रभाि प्रत्येकाच्या स्िि:च्या िरीरापरुिाच मयाडवदि असिो. त्यामळेुच एका िरीराच्या सखुद:ुखाची जाणीि दसुऱ्या 

िरीराला िोि नािी. म्िणनू प्रत्येक िरीर ि ेएका व्यवक्तगि जीिाच ेआच्छादन असिे. 

अध्यावत्मक स्फुरणाचा प्रभाि संपणूड िरीरभर जाणििो. जीिात्म्याची िी व्याप्ती संपणूड िरीरभर चिेनारूपाने अनभुिास येिे आवण िा 

अनभुि म्िणजेच जीिात्म्याच्या अवस्ित्िाची जाणीि आि.ेआपण जे ‘मी’ म्िणिो, िीच िी आपल्याविर्षयीची जाणीि. आपली–

आत्मदिेाची-खरी ओळख. यालाच ज्ञानेश्वरीच्या मंगलाचरणांि ‘स्िसंिेद्य’ असे म्िटलेले आि.े 

जये प्रकाविि सकल जगि ि,े आवण व्यावपले सकलािी| 

नाि न िानी िया करू िके, कुणीिी िे िर अविनािी|| १. 

िोवच िा चैिन्यरूपवच आत्मदिे वनि अविनािी| 

त्याचे पवित्र्या, सदिै राखी, विसर कदावप ना त्यािी|| २. 

जो सवथदा सवथगतु । जतमक्यातीतु । तया केषलयाषह घातु । कदाषच नोहे॥ १३५॥ 
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{जो िाश्वि ि सिडव्यापी असनू जन्ममरणरविि आि ेत्याचा करू गेला िरी केव्िािी घाि िोि नािी.} 

अविनािी त्या अवस्ित्िाला कुणी न घाििी करू िके| 

असिे िैसे वनत्य रािी िे, ना ओले िा कदा सकेु|| १. 

काये करण्या या विश्वाची, िरीरािी मी धाररयले| 

क्षणोक्षणी िे वनत्यवच बदले, बदल न मजमाझी झाले|| २. 

मािीची केली िी कंुडी, नांि रूप बदले त्याच|े 

परर पिूी वन आिािी िे, गणु िैसेची मािीचे|| ३. 

वदसे न आत्मा िो डोळ्याने, परर अवस्ित्ि न त्याचे लोपे| 

सत्य परम िो सदिै असिो. जरर बदलिी नाम रूपे|| ४. 
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अततवंतः इमे देहा षनत्यस्योक्ताः शिीरिणः । 

 अनाषशनोऽप्रमेयस्य तस्याद् युध्यस्व भाित॥ १८॥ 

{या नािरविि, मोजिा न येणाऱ्या, वनत्यस्िरूप जीिात्म्यांची िी िरीरे नावििंि आििे, असे म्िटले गेले आि.े म्िणनू ि ेभरििंिी 

अजुडना, ि ूयदु्ध कर.} 

जीिात्म्याला त्याच्या स्िरुपवस्थिीि मारणे िक्य नािी वकंिा भौविक िरीराच ेदीघड वकंिा अनंि काळासाठी रक्षणिी करिा येि नािी. 

िेदान्ि सतू्रामध्ये जीिाला िेजोगणुी म्िटले आि ेकारण िो परमश्रेष्ठ प्रकािाचाच अिं आि.े जयाप्रमाणे सयूडप्रकाि संपणूड सषृ्ीच े

पालनपोर्षण करिो त्याप्रमाणे जीिात्म्याचा प्रकाि या भौविक िरीराचे पालनपोर्षण करिो.  

जीिात्म्याने भौविक िरीराचा त्याग केल्यािर िात्काळ िरीर सडण्यास प्रारंभ िोिे. यािरून कळून येिे की, जीिात्मा िाच या 

िरीराच ेपालन करिो. म्िणनूच िरीर ि ेमित्िपणूड नािी. भौविक िरीराबद्दल विचार न करिा धमाडप्रीत्यथड यदु्ध करण्याचा सल्ला अजुडनाला 

दणे्याि आला िोिा. 
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आषण शिीिजात हे आघवें । हें नाशवंत स्वभावें । म्हणोषन तुवा झंुजावें । पंडुकुमिा॥ १३६॥ 

{िरीर म्िणनू जिेढे आि ेिेिढे सगळे स्िभािि:च नावििंि आि.े म्िणनू अजुडना, ि ूलढािेस ि ेयोग्य आि.े} 

आपल्या यदु्ध न करण्याच्या विचारांच ंसमथडन करिाना, यदु्धाच ेसामावजक, राजकीय ि कुळाच्या दृष्ीने भयंकर असे मतृ्यचू ेथैमान 

घालणारे दषु्पररणाम अजुडन भगिंिाना सांगिाना वदसिो. इथे अजुडनाची मिी गुंग झाली आि.े िो एका विवचत्र द्वदं्वाि सापडला आि.े 

परस्परविरोधी किडव्यांमधल्या कुठल्या किडव्याची वनिड करणं अवधक योग्य ि ेअजुडनाला कळि नव्ििं. या वठकाणी अजुडन सिड ‘नरांच’े 

प्रविवनवधत्ि करिो. अजुडनासारखेच आपण सिडसामान्य लोकिी असेच द्वदं्वांि सापडिो. काय नक्की करािे ि ेकळि नािी.  

अजुडनाच्या वनवमत्ताने त्या नारायणाने अिा द्वदं्व समस्यांमधनू सोडिणारे जे सखोल वििेचन केले िे गीिेच्या रूपान ेअवखल 

मानिजािीसाठी मागडदिडक असं जीिनविर्षयक ित्त्िज्ञान बनलं आि.े 

मिका पासनू गज वन मानि, दिे नाििंि सारे| 

चैिन्यवच िे एक ियािील, वनत्यवच अविनािी वन खरे|| १. 
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मळू ब्रह्म िे वनगुडण साक्षी, बाधा त्यािी कदा नसे| 

दिे ेजरी िो अधमड केला, लढुनी िासन दािी िसे|| २. 

िी ना ित्या, खल वनदाडलन, क्षवत्रय धमाड साजेसे| 

स्िधमड कररिा सारे पणु्यची, पाप कदा िे त्यािं नसे|| ३. 

स्िकमड आवण स्िधमड कररिा, कृिाथड जीिन वनवश्चि िे| 

उठ िस्त्र िे धरी करी िे, आवण करी ि ूयदु्धािे|| ४. 

मािेचा िो वनरोप िजुला, धैये यदेु्ध िो विजयी| 

धरिीस िोईल पापवि िलके, क्षात्र िेज दािी समयी|| ५. 

गरुु-वपिामि आिीिाडद िजु प्रोत्सािन धमाडसाठी| 

स्िधमड पालन कररिा िोईल प्रसन्नाची िो जगजेठी|| ६. 
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य एनं वेषि हततािं यशै्चनं मतयते हतम ् । 

 उभौ तौ न षवजानीतो नायं हषतत न हतयते॥ २-१९॥ 

(जो या आत्म्याला मारणारा समजिो, िसेच जो िा (आत्मा) मेला अस ेमानिो, िे दोघेिी अज्ञानी आििे. कारण िा आत्मा िास्िविक 

पाििा कोणाला मारीि नािी आवण कोणाकडून मारलािी जाि नािी.) 

जीिात्मा िा वचरंजीि आवण अत्यंि सकू्ष्म असल्याने कोणत्यािी भौविक िस्त्राने त्याची ित्या करणे िक्य नािी आवण त्याच्या 

अध्यावत्मक स्िरुपामळेु िो मारलािी जाऊ िकि नािी. जयाची ित्या िोिे वकंिा जयाची ित्या झाली असे समजले जािे िे केिळ विनािी 

िरीरच असिे. िथावप, िी गोष् िरीराच्या ित्येला मळुीच उते्तजना दिे नािी. ‘मा चहंस्यात ्सिाभ रू्ताचन’ कोणाचीिी विसंा करू नका, िा 

िैवदक आदिे आि.े 

अजुडनाला केिळ धमडित्िाकररिा ित्या करण्यास वनयकु्त करण्याि आले िोिे. 

त ं धरूषन देहाषभमानातें । षदठी स षन शिीिातें । मी मारिता हे मिते । म्हणतु आहासी॥१३७॥ 
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{ि ूदिेाचा अवभमान धरून ि या िरीराकडेच दृष्ी दऊेन मी अजुडन मारणारा ि ि ेकौरि मरणारे आििे असे म्िणि आिसे.} 

प्रकृिीगणुे दिे नाचिो, िजु िाटे ि े‘मी’ करिी|  

‘मीच माररिा, मरण पािले,’ दिेबदु्धी िंि ि ेिदिी|| १. 

नसेच कांिी िस्ि ुआत्मा, जया पोचिी िानी कुणी| 

ना मरिो िा कुणा मारिो, वचरंजीि िो घे ध्यानी|| २. 

 त्याच ेअवस्ित्िेवच विश्व ि ेकररिे आपलेु व्यििार| 

जैसे असिा प्रकाि िोिी, चराचराचे व्यापार|| ३. 

सकू्ष्म िरीरा घेऊनी जीिवच, विडें िो कमे जिैी| 

परर आत्मा त्या नच सिभागी, वनगडीि िो चैिन्यािी|| ४. 
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िूं आििेी पािन आत्मा, सकू्ष्म दिे िो, विडंिसे| 

जैसा ििे ूकमे कररिा, िैसे फल िे भोगीिसे|| ५. 

िदु्ध असािा सकू्ष्म दिे िो, वििेक िैराग्या योगे| 

स्िधमड पालन साधे िैसे, कमी ना िो कवध रंगे|| ६. 

 

न जायते षियते वा कदाषचतनायं भ त्वा भषवता वा न भ यः । 

 अजो षनत्यः शाश्वतोऽयं पुिाणो न हतयते हतयमाने शिीिे॥ २-२०॥ 

(िा आत्मा कधीिी जन्मि नािी आवण मरििी नािी. िसेच िा एकदा उत्पन्न झाल्यािर पनु्िा उत्पन्न िोणारा नािी; कारण िा जन्म 

नसलेला, वनत्य, सनािन आवण प्राचीन आि.े िरीर मारले गेले िरी िा आत्मा मारला जाि नािी) 
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मी म्िणजे माझं िरीर अिी स्िि:ची ओळख धरून माणसू चालिो. पण जयाच्या अवस्ित्त्िामळेु ि ेिरीर वजिंि आि ेत्या आत्म्याची 

जाणीि िो ठेिीि नािी, जीिन चाल ूआि ेकारण आत्मा आि आि ेयाची आठिण ठेिली पाविजे. 

िरीराप्रमाणे कोणत्यािी काळी आत्मा िदृ्ध िोि नािी म्िणनूच िथाकवथि िदृ्ध मनषु्याला बालपणािील वकंिा िारुण्यािील चिैन्य 

आपल्याििी आढळून येिे. िरीरािील िोणाऱ्या बदलांचा आत्म्यािर कािीिी पररणाम िोि नािी.िकृ्ष वकंिा इिर कोणिीिी भौविक गोष् 

जयाप्रमाणे क्षीण िोिे त्याप्रमाणे आत्मा क्षीण िोि नािी. 

कठोपवनर्षदाििी (1.2.18) याच प्रकारचा श् लोक आपल्याला आढळिो. 

न जायिे वम्रयिे िा विपवश्चन्नायं कुिावश्चन्नं बभिू कवश्चि ्। 

अजो वनत्य: िाश्विोऽयं परुाणो न िन्यिे िन्यमाने िरीरे॥ 

या श्लोकाचा अथड आवण आिय िा भगिद्गीिेि असणाऱ्या श् लोकाप्रमाणेच आि,े पण या श् लोकामध्ये एक विपवश्चि ्िा एक विविष् 

िब्द आि.े त्याचा अथड विद्वान वकंिा ज्ञानमय असा िोिो. 
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आत्मा िा पणूड ज्ञानमय आवण वनत्य पणूड चिेनेने यकु्त असिो. म्िणनू चिेना ि ेआत्म्याच ेलक्षण आि.े हृदयस्थ आत्म्याला जरी कोणी 

िोध ूिकि नसला िरी िो आत्म्याची उपवस्थिी केिळ चिेनेच्या उपवस्थिीिरूनिी जाण ूिकिो. 

दिे जीणड झाल्यािर त्याचा त्याग झाला िरी आत्मा अवलप्त रािून, अव्यक्त अिस्थेि अवस्ित्ि कायम ठेििो. 

त्याच्या अवस्ित्िाला कदावप बाधा पोचि नािी. िरीर विकारी-म्िणजे वनत्य वनत्य बदल िोणारे, झीज िा नाविन्य यांच ेद्वारा िेगळे 

रूप धरण करणारे- असिे.  

आत्मा वनत्यावच सकला व्यापी, चिैन्यवच िो स्ियं असे| 

जन्म, मरण त्या नािी पाथाड, वनत्य वचरंजीि सकली िसे|| १. 

िझेुवच पाथाड वनत्य स्िरूप िे, सदा असेवच जे अविनािी| 

परम सत्य िे िचेी असे िे, दिे न साधन केिळ िे िजुिी||२.  
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 वेदाषवनाषशनं षनत्यं य एनमजव्ययम ्। 

 कथं स पुरुिः पाथथ कं घातयषत हषतत कम॥् २१॥ 

(ि ेपाथाड, जो परुुर्ष िा आत्मा नािरविि, वनत्य, न जन्मणारा आवण न बदलणारा आि,े ि ेजाणिो, िो कोणाला कसा ठार करिील वकंिा 

कोणाला कसा ठार करील?) 

श्रीकृष्ण जेव्िा अजुडनाला यदु्ध करण्याची आज्ञा दिेाि िेव्िा वनवश्चिपणे जाणले पाविजे की, या प्रकारची विसंा िी उच्च प्रिीच्या 

न्यायप्रदानासाठी आि.े यासाठीच अजुडनाने त्यांच्या आजे्ञच ेपालन केले पाविजे.  

ईश्वराप्रीत्यथड यदु्धकमड करिाना केलेली या प्रकारची विसंा िी मळुी विसंा नािीच. कारण कोणत्यािी पररवस्थिीि मनषु्य अथाडि, त्याचा 

आत्मा मारला जाि नािी, 

जोिी जाणिो, वचरंजीिवच, आत्मदिे िो सदा असे| 

िो अविनािी, अज, न विकारी, परुुर्ष त्या मारील कसे?|| १. 
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स्िधमडपालनी झाला िध िरर, त्याचा किाड व्यक्ती नसे| 

ििे ूनसिा िध करण्याचा, त्या विसंा ना मानािसे|| २. 

दिेािर आसक्ती नसािी, उसने िे ित्िाकडूनी| 

पांची ित्िे बनवििी त्याला, बदल वनत्य त्यािंी करुनी|| ३ 

कमे करीिा ििे ूजैसे, भोग िसे िाट्या येिी|  

जसे पेररले िसे उगििे, फल नच िे आपलु्या िािी|| ४. 

कां प णथ कंुभ उलंडला । तेथ षबंबाकारु षदसे भं्रशला । 

पिी भानु नाहीं नासला । तयासवें॥ १४१॥ 

{वकंिा भरलेला घडा पालथा झाला म्िणजे त्यािील सयूाडच ेप्रविवबंब नािीसे झालेले वदसिे, परंि ुत्या प्रविवबंबाबरोबर सयूाडचा नाि 

झालेला नसिो} 
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कंुभजली िो भान ुवबंबला, वबंब भं्रििे, उलंडिा|  

वबंब ना वदसे जलासंगिी, नािी क्षवि परर भानलूा|| १. 

िैसे दिेा कुणी माररिा, नच िी िानी आत्म्याला| 

अवस्ििािी नसेच बाधा, िानी कदावप ना त्याला|| २. 

वासांषस जीणाथषन यथा षवहाय नवाषन गृह्णाषत निोपिाषण । 

 तथा शिीिाषण षवहाय जीणाथतयतयाषन संयाषत नावाषन देही॥ २२॥ 

(जयाप्रमाणे माणसू जनुी िसे्त्र टाकून दऊेन निी िसे्त्र घेिो, त्याचप्रमाणे जीिात्मा जनुी िरीरे टाकून दसुऱ्या नव्या िरीराि जािो) 

भगिंि अजुडनाला उपदिे दिेाि की, त्यान ेआपले िदृ्ध वपिामि आवण गरुु यांच्या दिे -वस्थत्यंिरामळेु िोक करू नये. त्यापके्षा धमडयदु्धाि 

त्यांच्या िरीराचा िध करून विविध िारीररक कमाांच्या भोगािनू त्यांना मकु्त करण्याि त्याने आनंद मानला पाविजे.  
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यज्ञिेदीिर वकंिा योग्य रणभमूीिर जो मनषु्य आपले जीिन समवपडि करिो िो िारीररक कमडभोगांिनू िात्काळ मकु्त िोिो आवण 

जीिनािील उच्चिर स्िरािर त्याची उन्निी िोिे 

जैसें जीणथ वस्त्र सांषडजे । मग न तन वेषढजे । तैसें देहांतिातें स्वीकारिजे । चैततयनाथें॥१४४॥ 

{आपण जनुे िस्त्र टाकािे ि मग निीन धारण करािे त्याप्रमाणे िा आत्मा एक दिे टाकून दसुरा स्िीकारिो} 

जीणड जािले िस्त्र ियाला, मानि त्यागवुनया दिेी| 

निीन करर पररधान िारररी, िी िर वनत्याची ररिी|| १. 

जनुे सोडुनी िस्त्र जीणड िे, निूनास िेढणे जसे| 

 चैिन्याचा नाथ श्रीिरी, िैसे दिेा बदवलिसे|| २. 

पंचभिुांच्या मेळाव्याने, वनत्य दिे िा बदवलिसे|  

जीणड दिे चिैन्य सोडुनी, अन्य िारररी जाि असे|| ३. 
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व्यक्तािनुी िो दिे सोवडिा, जीि जािसे अव्यक्ती| 

कमाडनरुूपवच निा दिे त्या, पनुश्च िोण्याला व्यक्ती|| ४. 

चक्र असे ि ेचालि रािी, ििे ूकमी असे जसा| 

निीन जीिन निे कायडिी, बदले ऐिी जीि दिा|| ५. 

सखु दःुखाला अनभुिण्यािी सकू्ष्म दिेिी िो संगे| 

मन वन प्राणवि त्याच ेसोबि, जीिनाि नि िे रंगे|| ६. 

नैनं षिंदषतत शस्त्राषण नैनं दहषत पावकः । 

न चैनं क्तलेदयतत्यापो न शोियषत मारुतः॥ २३॥ 

(या आत्म्याला िसे्त्र काप ूिकि नािीि, विस्िि जाळू िकि नािी, पाणी वभजि ूिकि नािी आवण िारा िाळि ूिकि नािी.) 

हा अनाषद षनत्यषसदु्ध । षनरुपाषध षवशुदु्ध । म्हणौषन शस्त्राषदकीं िेदु ।न घडे यया॥ १४५॥ 
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{िा आत्मा अनादी, वनत्यवसद्ध (िाश्वि असणारा), उपावधरविि ि अत्यंि िदु्ध असा आि.े म्िणनू याचा िस्त्रावदकांच्या योगाने घाि िोि 

नािी} 

दिे नसे रे, आत्मदिे ि,ू अनावद िाश्वि वनत्य असे| 

वचरंजीि िूं, िस्त्र न छेदी, कायाडस्िि जगिाि वदसे|| १. 

उसना दिेवच िो ित्िांचा, मतृ्य ूिोिा ित्िी वमळे| 

जल, पथृ्िी जाऊनीया वमळिो, अग्नी दिेा िा जाळे|| २. 

परर आत्मा िो सदा अबावधि, दिे त्यावगिा नच बाधा| 

सिडव्यापी चैिन्यी लय त्या, अवस्ित्िी िो वनत्य सदा|| ३. 

अचछेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एि ि । 

 चनत्यः सिभगतः स्र्ाणुरिलोऽयं सनातनः॥ २-२४॥ 
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(िा आत्मा कापिा न येणारा, जाळिा न येणारा, वभजििा न येणारा आवण वनःसंिय िाळििा न येणारा आि.े िसेच िा आत्मा वनत्य, 

सिडव्यापी, अचल, वस्थर रािाणारा आवण सनािन आि.े) 

जीिात्मा िा परमात्म्याचा वनत्य अणरुुप अिं असिो आवण त्याि कािीिी बदल न िोिा िो वनत्य अणरुुप अिंच राििो. याबाबिीि 

अद्विै वसद्धांि लाग ूकरणे फार कठीण आि.े कारण स्ििंत्र जीिात्मा कधीच एकवजनसी िोऊ िकि नािी. 

आत्मा िा दृश्यमान असा विर्षय नािी, िो कोणिीिी िस्ि ूनािी, त्यामळेु त्याला मारणे वकंिा इजा करणे ि ेअसंभि आि.े मी िा आत्मा 

आि,े दिे नव्ि ेि ेि ूविसरल्याने िूं भ्रवमत्त झालास. 

पण िूं अविनािी असा आत्मा आिसे. ि ेद्रोण –भीष्म सारेच दिे धारी आत्माच आििे. त्यांचा नाि कसा िोईल. दिे विनािी आि.े 

आत्मा नव्ि.े  

दिेािरी जरर घाि घावलिा, पररणामी िोई जखमी| 

जळाि बडुिा, अग्नी पोळीिा, भोगी िैसे पररणामी|| १. 
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परर आत्मा िो,सदा सरुवक्षि, विकार त्यािी ना विििी| 

दिे त्यावगिा अलग सिजी िो, त्याची वनत्य अभंग वस्थिी|| २. 

दिे त्यागे जाणीि सोडी, दिेाला िी त्याच क्षणी| 

अवस्ित्िाचा निा बोध िो, अिं मात्र िो नि-जीिनी|| ३. 

दिे-काल त्या सीवमि कररना, दिे असो िा दिे नसो| 

अवस्ित्िाचा बोध वनत्य ‘मी’ माध्यम िे कुठलेिी असो|| ४. 

अव्यक्तोऽयमषचतत्योऽयमषवकायोऽयमुछयते । 

 तस्मादेवं षवषदत्वैनं नानुशोषचतुमहथषस॥ २५॥ 

(िा आत्मा अव्यक्त आि,े अवचतं्य आि,े आवण विकाररविि आि,े असे म्िटले जािे. म्िणनू ि ेअजुडना, िा आत्मा िर सांवगिल्याप्रमाणे 

आि,े ि ेलक्षाि घेऊन ि ूिोक करणे योग्य नािी.) 
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हा सदा दुलथभु मना । आपु नोहे साधना। षनःसीमु हा अजुथना । पुरुिोिमु॥ १४९॥ 

{िा सत्िादी िीन गणुांनी रविि, आकाराच्या पलीकडचा, अनादी, विकार न पािणारा ि सिडव्यापी आि.े} 

जाणीि रूपे आत्म्यासंगे, संिेद्यवच ‘मी’ िो हृदयी  

अवस्ित्िाची असे वनत्यिा, स्फुरणे जाणे मम ठायी|| १. 

मना न िोई, स्पिड ियाचा, ना वचिंनाि ना िो कवध गंिसे| 

वनत्य असीम िो, आत्म्यासंगे, दिे चौकटीि कवध न फसे|| २. 

ज्ञान इवंद्रये स्पिी न त्याला, विर्षय कदावप िो नसिो| 

िब्द-स्पिडवि आवद साररखा, आकलनी न िो येिो|| ३. 

भीष्म-द्रोण या नामरूपाच्या, उपाधीस िूं मारू िके| 

विनािी दिेा यदु्धी िावसिा, बडुिी ऐसा कां िोके|| ४. 
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रणी िे योद्ये, अन्य न नािी, क्षवत्रय म्िणनुी कमड िझेु| 

स्िधमड पालनी पाप-पणु्य ना, जैसे मानसी ि ूसमजे|| ५. 

इिलोकी या आपण येिा, जैिी भवूमका धमड िसा| 

अवधकार िो त्या भवूमकेचा, आचरणी आवण िैसा|| ६. 

नाम रूपे अजुडन िजु म्िणिी, पांडि जनी िूं ख्याि असे| 

रणांगणी िूं योद्धा केिळ, लढण्याविण िजु धमड नसे|| ७. 

व्यक्ती म्िणवुन न कररिी कमे, फल न व्यवक्तगि असे िलुा| 

स्िधमड पालन किडव्यवच िे, पाप-पणु्य नसे त्याला|| ८. 

अग्नी स्पविडिा जिलन िोिसे, काय जळे ि ेिो न बघे| 

स्पिी येईल त्यासी दिने, पाप-पणु्य नच त्या योगे|| ९. 
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अथ चैनं षनत्यजात षनत्यं वा मतयसे मृतं । 

 तथाषप त्वं महाबाहो नैवं शोषचतुमहथषस॥ २६॥ 

(परंि,ु जर ि ूआत्मा नेिमी जन्माला येणारा ि नेिमी मरणारा आि,े असे मानि असिील, िरीसदु्धा ि ेमिाबािो, ि ूअिा रीिीने िोक 

करणे योग्य नािी.) 

आत्म्याच्या अवस्ित्िािरच विश् िास ठेिला नािी िोक करण्याच ेकािीच कारण नािी. या वसद्धांिाप्रमाणे, जयाअथी प्रत्येक क्षणी 

जडद्रव्यांपासनू असंख्य जीि उत्पन्न िोि आििे आवण क्षणोक्षणी वििकेच जीि नष् िोि आििे त्याअथी अिा घटनांबद्दल द:ुखी िोण्याची 

आिश्यकिाच नािी.  

जे आषद-षस्थती- अंतु । हा षनिंति असे षनत्यु । 

जैसा प्रवाहो अनुस्य तु । गंगाजळाचा॥१५३॥ 

{कारण गंगेच्या पाण्याचा प्रिाि जसा अखंड आि,े िसा उत्पत्ती वस्थिी ि नाि यांचा क्रम अखंड आि.े} 
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अवस्ित्िािी कवध न समाप्ती, आवद अिं वन वस्थिी बदले| 

मळू रूप िे वनत्यवच िैसे, जरर नि नाम-रूपवि झाले|| १. 

गंगा म्िणवुन, नाम वजयेच ेगंगोत्री िो उगम विचा| 

अनेक कंुडे, आवण घाट विज, प्रिाि िाि ेवनत्याचा|| २. 

तें आषद नाहीं खंडले । समुद्रीं तिी असे षमनलें । 

आषण जातषच मध्यें उिले । षदसे जैसें॥ १५४॥ 

{िे गंगाजल उगमस्थानी िटुि नािी, (त्याची उत्पत्ती एकसारखी चालचू असिे) ि िेिटी समदु्राि िर एकसारखे वमळि असिे आवण 

मध्यंिरी जयाप्रमाणे ििाि राविलेले वदसिे,} 

प्रिािी गंगा उगमी न खंडे, समरसिा जरर वसंधजुली|  

वनत्य प्रिािी ओघ वियेचा, वमळिा िरर सागर झाली|| १. 
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आवण िाििा अनेक काये, िरृ्षा भागिी, कुणी स्नान|े 

िीरीच ेिकृ्षवि िये पोवर्षिा, िाप िमन कुणी स्पिाडने|| २. 

अगवणि काये वनत्य िेगळी, गंगेला कल्पना नसे| 

जयाला उवचिवच जल सेिेला, ििे ूजरर िो बदलिसे|| ३. 

इयें षततही तयापिी । सिसींच सदा अवधािीं । 

 भ तांसी कवणीं अवसिीं । ठाकती ना॥ १५५॥ 

{त्याप्रमाणे उत्पत्ती, वस्थिी ि लय िी विन्िी बरोबरच असिाि, असे समज. िी कोणत्यािी िेळी प्राण्यांना थाबंििा येि नािीि} 

वदसे उगम वन मध्य प्रिािी, आवण लय सागरी जरी|  

विन्िी अिस्था वदसिा िरीिी, वचरंजीि अवस्ित्ि िरी|| १. 
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िैसी भिेु सदा प्रिािी, वचरंजीििा ना भंगे|  

प्रिािी करर जीिन कायाड, आत्मदिे वनत्यवच संगे|| २. 

सागरािनू सयूड वकरणांच्या विडीिरून बाष्परूपे िर जाऊन ढग बनणे, िर्षाड िोऊन खाली येणे, प्रिाि रुपे विविध नाम ि रुपे घेि, सिजी 

आपले कायड करीि, जसे प्रिािास अनकूुल असेल िसे, ििाि, वनष्काम भािाने सिजी कायड घडविि, पढेु मागड क्रवमि असिे. आपल्या िािनू 

कुणाची ििान भागली, अगर कुणी स्िच्छिा साधली, आपल्या पाण्याने िकृ्ष-िल्लींचे कसे पोर्षण झाले ि असे अनेक िोणारे पररणाम 

माझ्यामळेु झाले, असा थोडािी अिभंाि न बाळगिा, जलाच ेअवस्ित्ि अखंड राििे. परि सागराला वमळून पढुील बाष्परूपाची अिस्था 

िोईपयांि बदलिे नाम-रूप घेईपयांि कांिी कालािधी जाि असिो, 

[त्याला विबेटी ित्िज्ञानाि ‘बोडो’ म्िणिाि] परंि ुअवस्ित्िाची वनत्यिा, कायम असणे ि ेजसे िोिे, िसेच आपल्या अवस्ित्िाची 

वनत्यिा कधीच भंग पािि नािी. 

ि ेसमजािे म्िणनू आर्षाढ पौवणडमा िी गरुुपौवणडमा असिे. 
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जर अजुडना, िझुी अिी समजिू असेल की, मी कुणाचािी िध केल्याने त्याच ेअवस्ित्ि खंवडि िोईल, िर ि ेवनवश्चि ध्यानी ठेि की, 

मरण पाििे, िे िेगळ्या स्िरूपांि पनु्िा जन्म घेणारच जन्म–मरण चक्र वनत्य सरुूच असिे. त्याचा िोक करणे व्यथड आि.े म्िणजचे िझु्या 

िध केल्याने त्याचं ेअवस्ित्ि खंवडि िोि नािी. अवस्ित्ि वचरंजीिच राििे. 

जातस्य षह धृवो मृत्युधृथवं जतम मतृस्य च। 

 तस्मादपरिहायेऽथे न त्वं शोषचतुमहथषस॥ २७॥ 

(जन्मास आलेल्याला मतृ्य ूवनवश्चि आि ेआवण मेलेल्याला जन्म वनवश्चि आि.े म्िणनू या उपाय नसलेल्या गोष्ींविर्षयीिी ि ूिोक 

करणे योग्य नािी.) 

मनषु्याला आपल्या आयषु्यािील कमाडनसुार जन्म घ्यािा लागिो आवण अिा कमाडचा एका कालािधी संपला की,दसुऱ्या 

कालािधीसाठी त्याला पनु्िा जन्म घ्यािा लागिो. याप्रकारे जन्म आवण मतृ्य ूयांच ेचक्र मोक्षाच्या अभािी एकामागनू एक वफरि राििे. 

उपजे तें नाशे । नाशलें पुनिषप षदसे । हें घषटकायंत्र तैसें । परिभ्रमे गा॥ १५९॥ 
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{जे उपजिे िे नाि पाििे ि नाि पािलेले पनु्िा वदसिे. अजुडना घवटका यंत्रासारखा िा क्रम अखंड चालिो} 

 

जे िी अजुडना जन्मा येिे, मरण ियाला ना चकुिे| 

आवण जेिी मरण पाििे, िेवि जन्म पनु्िा घेिे|| १. 

जन्मा येऊन विविि काये, करून िोिा जीणड कुडी| 

उपयोगी िी नसिा पाथाड, नाविन्यास्िि विज सोडी|| २. 

इिलोकी िे येणे जाणे, खंड नसे िो त्यास कदा| 

नाम-रूप िे वनत्य बदलिे, अवस्ित्िा नािी बाधा|| ३. 

कडक उन्िाळा, सकेु गिि िे, खाली पडुनी मािीला| 

िर्षाड धारा येि जेधिा, विरिळ त्यािवुन, जन्माला|| ४. 
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घवटका यंत्री िाळू झरिे, खाली - खाली वनि गळिे| 

सारी िरची िाळू संपिा, उलटुवनया चाल ूिोिे|| ५. 

घवटका यंत्रािली िाळू संपि नािी. िीची िाळू खाली येणे संपले असे िाटिे, िोच यंत्र उलटे करून पनु्िा कायडवन्िि िोिे. िसे आपले 

अवस्ित्ि कदावप संपि नािी.  

ना तिी उदो अस्तु आपैसें । अखंषडत होत जात जैसें ।  

हें जतममिण तैसें । अषनवाि जगीं॥ १६०॥ 

{अथिा सयूाडच ेउदय ि अस्ि ि ेसयूड न वफरिािी, जयाप्रमाणे वनरंिर िोि जािाि, त्याप्रमाणे जन्ममतृ्य ुि ेजगाि न चकुििा येणारे आििे.} 

भास्कर उगिे आवण मािळे रोज वदसे ि ेआपणाला 

परर त्याचा ना उदय िोिसे, ना जाई िो अस्िाला|| १. 
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त्याचे एकाजागी असणे, परर भासे येणे जाणे| 

िसे जीिाचे येणे जाणे, जरर त्याचे ब्रह्मी असणे|| २. 

अवस्ित्िाला नसे अिं िो, आिरण सोडुवनयावच जनु|े 

निीन घेिा, पनुश्च व्यक्ती, दृश्यमान िे िोणे|| ३. 

जगाि या रे, कुणी न कुणी िे, मरे वन जन्मा येि वकिी| 

जन्म-मरण ि ेचक्र न संपे, अवस्ित्िाची वनत्य गिी|| ४. 

वचरंजीि ना दिे कुणाचा, जनुा टाकुनी निीन वमळे| 

माध्यम लागे व्यक्त व्िािया, मरण कुणाला कवध न टळे|| ५. 

इिलोकी या अििरुवनया िे, कायड संपिा, लय िोई| 

भगिंिािी जन्म-मरण िे, दिेाच ेचकुले नािी|| ६. 
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राम जरर अििार विष्णचुा, िरयिु, सोडी दिेािे| 

पावथडि दिेा जीणडवच िोिा, पडे त्यागणे सकलािे|| ७. 

येिा िाधडक्यवि दिेाला, अिक्त गात्रे िी िोिी| 

दिंिीन ना खािा येई, असनुी डोळे ना बघिी|| ८. 

एक एक वदन कसाबसा िो, जगणे नकोची िे िाटे| 

दयािंि िो ईश्वर िेंव्िा, मरण दिे, यािना सटेु|| ९. 

जीणड दिे वन व्याधी त्याच्या, संपण्यास िे मरण भले| 

निीन लाभे दिे कायडक्षम, मतृ्य ूिरदानवच झाले|| १०. 

ठेि जीिनी ध्यानी अजुडना, अवप्रय अवधकच लाभे िे| 

सराि करी िो स्िीकार करण्या, बोथट दःुखवच िंि िोिे|| ११. 
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पररवस्थिी िी वनत्य बदलिे, उजेड जािा अधंार| 

चक्र चाल ूिे जगिामाजी, यािी म्िणिी संसार|| १२ 

यदु्ध नकोिे िलुा िाटिे, संपणार ि ेकधीिरी| 

वदिस िांिीच ेवनवश्चि येिील, कदावप न िूं खंि करी|| १३ 

दिैाचे प्रकार 

दिै असे िे िीन प्रकारे, विपररि काळी वनघण्याचे| 

कैसे ििडन त्या-त्या काळी, ठेवििा न िे बोचे|| १, 

एक असे जया साध्यवच सटुका, करुनी प्राथडना दिेाची| 

घेऊवन प्रायवश्चत्ता सटुका, थोड्या सोसनुी कष्ाची|| २. 

प्रकार दसुरा, कवध नच सटुका, ठेवि ियारी, जाण्याची| 

परुिे नच परर दोर्ष कांिी िो, स्िीकार करणे विसऱ्याची|| ३. 
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झटपट ना िा प्रश्न वनकाली, करा ियारी िेळेची| 

स्िीकार त्याचा मनोियारी, िेथं कसोटी सिण्याची|| ४. 

जेंव्िा खुटंिी उपाय सारे, स्िीकार करी िे जसे असे| 

ऐिा वस्थिीि काळाची पढुचा, असेल नविबी जे िैस|े| ५. 

वनयम जीिनी ध्यानी धरािा, विपररि काळवच िो पढुचा| 

स्िीकार करी िो मकु्त मनाने, प्रश्न न िेथे वनिडीचा|| ६. 

सकल पतु्र िे मयि जािले, िोक अनािर द्रौपदीला| 

अश्वत्थामा िो ित्यारा, बंदीिनुी परर सोडविला|| ७. 

याची ित्या केली असिा, मय गौिमी विज आठिे| 

म्िणे पतु्र ना वमळिील याने, िोक आईचा मी जाणे|| ८. 
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कृष्णाने िो उपाय केला, जखम िया भाळािरिी| 

आवण िावपले िलुा मतृ्य ूना, जोिरी रिी चदं्र जगिी|| ९. 

अश्वत्थामा अजनुी वफरिो, दःुख कपाळी घेऊवनया| 

िाप भयानक मतृ्य ूिाचनुी,जीिन त्याच ेिे िाया|| १०. 

 त्याच्या प्रश्नाला उत्तर िचेी. आि ेभोगािे िैसे|  

स्िीकार असला मिाभयानक, दजुा मागड परर त्यास नसे|| ११. 

अव्यक्ताषदषन भ ताषन व्यक्तमध्याषन भाित । 

 अव्यक्तषनधनातयेव तत्र का परिदेवना॥ २८॥ 

(ि ेअजुडना, सिड प्राणी जन्मापिूी अप्रकट असिाि आवण मेल्यानंिरिी अप्रकट िोणार असिाि. फक्त मध्ये प्रकट असिाि. मग अिा 

वस्थिीि िोक कसला करायचा) 
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आत्म्याच्या अवस्ित्िािर विश् िास ठेिणारे आवण आत्म्याच्या अवस्ित्िािर विश्वास न ठेिणारे असे ित्ििेत्त्यांच ेदोन िगड जरी मानले 

िरी, दोिोंच्या दृष्ीनेिी िोक करण्याचा प्रश्नच उद्भिि नािी 

जें समस्तें इयें भ ते । जतमा आषद अम ते । मग पातलीं व्यक्तीतें । जतमलेया॥ १६४॥ 

(ि ेसिड जीि जन्माच्या अगोदर वनराकार िोिे, मग जन्माला आल्यािर त्यांना आकार प्राप्त झाला.) 

भिेु िोिी िी अव्यवक्तची, व्यक्त जािली कायाडला| 

माध्यम दिेाचे घेऊवनया, कररिी िे व्यििाराला|| १. 

कायड संपिा, जीणड दिे िो टाकुवन अव्यक्ती जािी| 

मळू असे, अव्यक्त ियांच,े माध्यम दिेाच ेव्यक्ती|| २. 

वनराकार वन वनगुडण मळू वच, व्यक्त िोिी िे दिेारूपे| 

फुग्याि विरिा ििा भासिी, रूप फुग्याच,े िया रूपे|| ३. 
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फुटिो फुगा वन दृश्य फुग्याच ेसिजी विरुनी िे जािे| 

वनराकार िी ििा वमळिसे, पनु्िाची अदृश्यवि िोिे|| ४. 

िार िीणेची कुणी छेडीिा, ध्िनी येिसे िो श्रिणी| 

आवण विरिी िळुच कंपने, िांि िोिसे, ऐकिनुी|| ५. 

ध्िनी येिसे अव्यक्तािनुी, िोऊवन व्यक्तवच, िो विरिो| 

अव्यक्तािवुन येणे व्यक्ती, वफरुनी अव्यक्ती जािो|| ६. 

िैसी सारी भिेु व्यक्त िी, अव्यक्तािनुीवच िी येिी| 

कायड संपिा पनु्िा परिनुी, अव्यक्ती सिजी जािी|| ७. 
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ना तिी पवनें स्पषशथलें नीि । पषढयासे तिंगाकाि । 

का पिापेक्ा अळकांि- । व्यषक्त कनकीं॥ १६७॥ 

{अथिा पाण्याला िाऱ् याचा स्पिड झाल्याबरोबर िे लाटांच्या आकाराच ेभासिे वकंिा दसुऱ् याच्या इच्छेने सोन्याला दावगन्याचा आकार 

येिो} 

िायसू्पिे िरंग जळी ये, आधी वनराकार िोिे| 

वक कनकाची िोिी लेणी, कनक घेि आकारिे|| १. 

अव्यक्ताचे ऐसे व्यक्ती, येणे, जाणे िोि असे| 

मळू परर अव्यक्त असे िे, भासमान मध्येवच वदसे|| २. 

अव्यक्तवच घर असे आपलेु, सासर िी दवुनया परकी| 

ओढ असे िी आपलु्या घरची, येथे न परुिे कवध सखुी|| ३. 
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ऐसा गिनवच विचार कररिा, जन्म-मतृ्यचूा न बाऊ| 

िलके िाटे िंि भय त्यांच,े जोिरी परिवुनया जाऊ|| ४. 

एक वनयम िो वनवश्चि करणे, माविि ना कें व्िां जाणे| 

रािी येथे आनंदाने, जोिरी येथे िे असणे|| ५. 

आश्चयथवत्पश्यषत कषश्चदेनमाश्चयथवद्वदषत तथैव चातयः । 

 आश्चयथवछचैनमतयः शृणोषत शु्रत्वाप्येनं वेद न चैव कषश्चत ्॥ २-२९॥ 

{एखादाच मिापरुुर्षच सदुिैाने अनभुिूी येिा, या आत्म्याला आश्चयडिि ्पािि राििो.  

आवण िसाच दसुरा एखादा मिापरुुर्ष या आत्म-ित्त्िाच ेआश्चयाड ने िणडन करिो. िसेच आणखी एखादा अवधकारी परुुर्षच याच्याविर्षयी 

आश्चयाडने ऐकिो आवण कोणी कोणी िर ऐकूनिी याला जाणि नािीि. 

एक अंतिी षनश्चळ । जें षनहाषळतां केवळ । षवसिले सकळ । संसािजात॥ १७२॥ 
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{वकत्येक वस्थर अिं:करणाच ेलोक त्या आत्म्याला वनरखनू पिािाच सिड संसार विसरून जािाि.} 

एकां गुणानुवादु करितां । उपिषत होऊन षचिा । षनिवषध तल्लीनता । षनिंति॥ १७३॥ 

{वकत्येक त्याच्या गणुांच ेिणडन करिा करिा वचत्ताि िैराग्य उत्पन्न िोऊन अमयाडद ि अखंड िन्मयिा पाििाि}. 

एक ऐकतांषच षनवाले । ते देहभावीं सांडले । एक अनुभवें पातले । तदु्रपता॥ १७४॥ 

(वकत्येक त्याच ेरूपिणडन ऐकूिाच िांि िोिाि ि त्याचंी दिेभिना सटुिे. वकत्येक त्याच्या अनभुिाने (साक्षात्काराने) िदू्रपिा पाििाि} 

भाग्यिंि िे आत्मारामाची जयांना आली अनभुिूी| 

कुणी विवस्मि िे आश्चयाडने, वदव्य िेज पािुनी वदपिी|| १. 

बघनुी कोणी कररिी िणडन, विस्फारुवनया लोचन िे| 

जैसी वदसिे चमक विजेची, लकाकुनी वनघवुन जािे|| २.  
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कुणा श्रिणी ये वदव्यवच िाणी, मोिनुी स्िब्धवच िे िोिी| 

आवण कुणीिे ऐकू येऊनी, मढूवच धरिी िी िांिी|| ३. 

िरर सांगे िो पाथाडलागी, आत्म अनभुिूी अगम्यची| 

जैसे समजे, वस्िकार िैसे, िािाड कवठणवच िब्दांची|| ४. 

आपण पाविले आि ेवक. आत्मा िी िस्ि ूनािी-विर्षय नािी. त्यामळेु िो वनराकार असल्याने वदसणे िक्य नािी. त्याला बघणे याला 

‘परोक्ष बदु्धी’असे म्िणिाि. पण क्षवणक चमक अिी जाणिणे घडून त्याची अनभुिूी आल्याने आपल्याला त्याच अनभुि झाला असे िाटू 

िकिे. 

ि े वदसणे –अनभुिूी काय आि?े याचा िांिपणे विचार करा. जया आत्म्याला पािण्यासाठी आपंण उत्सकु आिोि, िो मीच आि,े 

माझ्याि असलेली माझ्या अवस्ित्िाची जाणीि म्िणजेच आत्मा. ‘ित्िमवस’ याच े वनराकरण झाले वक, आत्मानभुिूी-प्रकाि-उकल- 

दृष्ीिील बदलाने उमगलेली आपल्यािील वदव्यिा अनभुिला येणे िचे आत्मा अनभुिणे.  
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कंुिीकडे सिािा पांडि कोण आि ेयाचा िपास करणाऱ्या कणाडला झालेले त्या सिाव्या पांडिाच ेज्ञान ि ेिसेच आत्मदिडन आि.े 

कृष्ण, जन्म आवण मतृ्यचू ेस्िरूप उलगडून सांगि आििे. सामान्यपणे असे िाटिे वक, जन्म आवण मतृ्य ूया अिस्था म्िणजे दोन िेगळ्या 

घटना आििे. परंि,ु अव्यक्तािनू विकारान ेव्यक्ती येणे आवण पनु्िा अव्यक्ताि जाणे असे दृश्यमान िोण ेि ेअज्ञान आि.े  

एकाच अव्यक्ताचे विकारी व्यक्तीकरण िा जण ुजन्म आवण त्याची परि अव्यक्ती लय िोणे िा जण ुमतृ्य ूआि ेपरंि ुिा अज्ञानान ेझालेला 

आभास आि.े  

विज्ञान म्िणिे कांिीच निे जन्म घेि नािी, वकंिा असलेले नाि पािि नािी,  

घडिे िे रुपांिर ! 

वनराकार जल िरंग बनणे, लाट िा भोिरा िोणे िा विकार आि.े घटना नव्ि.े अिा िऱ्िनेे जन्माने किाि कािंी, आवण मतृ्यनू ेकांिी 

उणीि येि नािी. एक ग्रामिी वनवमडिी िा िानी िोि नािी.  
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एकाद्या भव्य वदिाणखान्याि मध्येच एखादा काळोखी पट्टा आि.े एक बाण वफरि आि ेिो उजेडाि आला.  काळोखात न धदसणे, हा 

जण ुत्यािा मतृ्य.ू आधण प्रकाशात धदसणे हा जण ुजन्म.  

िा जण ुत्याचा मतृ्य ूिोऊन अव्यक्तािनू प्रिास आवण पनु्िा उजेडाि वदस ूलागणे िा जण ुपनुजडन्म. िास्ििीक बाणाला कोणिीच बाधा 

िोि नािी. 

कठोपवनर्षद म्िणिे;; श्रिणायावप बिुरवभयो न लक्ष्यः श्रणृ्िन्िोवप बििो यं न विद्यःु। 

 आश्चयो िक्ता कुिलोस्य लब्धाश्चयो ज्ञािा कुिलानवुिष्ः ।। ७ ।।[१-२-७ ] 

(जे (आत्मज्ञान ) बिुिेक लोकांना ऐकायला सदु्धा वमळि नािी. बिुिेकांना ऐकूनिी बोध िोि नािी. िे आत्मज्ञान सांगणारा िक्ती िा 

विस्मयकारी म्िटला पाविजे. अिा अवधकारी व्यक्ती करिी सामजािनू घेणारा सदु्धा भाग्यिान म्िटला पाविजे )  

देही षनत्यमवध्योऽयं देहे सवथस्य भाित । तस्मात ्सवाथषण भ ताषन न त्वं शोषचतुमहथषस॥३०॥ 

(ि ेअजुडना, िा आत्मा सिाांच्या िरीराि नेिमीच अिध्य असिो. म्िणनू कुणािी प्राण्यांच्या मतृ्यबूद्दल बाबिीि िोक करणे योग्य नािी.) 
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भौविक िरीरािूनिी वभन्न असा आत्मा असिो. असे नािी की, आत्मा नांिाची गोष्च अवस्ित्िाि नािी वकंिा रासायवनक प्रवक्रयांमळेु 

भौविक पररपक्ििेच्या एका विविष् अिस्थेमध्येच जीिनाची लक्षणे प्रकट िोिाि. 

ि ेअजुडना दिेाला चिैन्य दणेारे आत्मित्ि ि ेअिध्य – न मारले जाणारे असे आि,े या दिेाला मतृ्य ूकें व्िा येईल ि ेअगम्य आि.े त्याचा 

छडा अचकू लागणे िी कठीण गोष् आि,े  

जेंव्िा परीवक्षि राजाला आपल्या मतृ्यचूी चािूल वनवश्चिपणे लागली, िेंव्िा त्याने भागिि ऐकिनू आवण सत्संग साधनू आपले कल्याण 

केले  

आयषु्याचा बोलपट कें व्िा संपेल ि ेन समजल्याने लाभल्या काळाचा सदपुयोग त्िरेने करून आपे कल्याण करून घेण्याि िलगजी पणा 

नको िचे कल्याण करण्यासाठी कृष्ण त्याला स्िधमाडची मििी सांगणार आििे.  

स्िधमड पालन िचे िर मानिी जिानाचे उवद्दष् आि.े  
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स्वधमथमषप चावेक्ष्य न षवकषम्पतुमहथषस । 

 धम्याथषद्ध युद्धाछरेयोऽतयत्क्षत्रयस्य न षवद्यते॥ २-३१॥ 

(ि ेपाथाड, आपोआप समोर आलेले, उघडलेले स्िगाडच ेद्वारच असे ि ेयदु्ध भाग्यिान क्षवत्रयांनाच लाभिे.) 

धावमडक न्यायसंवििेमध्ये सांगण्याि आले आि ेकी, 

“आहिेषु चमर्ोऽन्योन्यं चर्घांसन्तो महीचक्षत:। युद्धमाना: परं शक्त्या स्िगभयान्त्यपराङ्म खा:॥“ 

{‘‘रणभमूीिर एखादा राजा वकंिा क्षवत्रय त्याचा मत्सर करणाऱ्या राजािी लढिो िेव्िा मतृ्यनूंिर िो स्िगडप्राप्ती करण्यास योग्य िोिो.} 

तिी स्वधमुथ एक आहे । तो सवथथा त्याज्य नोहे । मग तरिजेल काय पाहे । कृपाळुपणें॥१८२॥ 

(िरी स्िधमड म्िणनू जो एक आि ेिो मळुीच टाकिा येि नािी. असे असिा विचार कर, कृपाळूपणा धरून िलुा िरून जािा येईल काय?) 

म्हणोषन यालागीं पाहीं । तुम्हां क्षत्रयां आणीक कांही । 

संग्रामावांच षन नाहीं । उषचत जाणें॥१८९॥ 
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{म्िणनू ि ेपिा, िमु्िा क्षवत्रयांना यदु्धािाचनू दसुरे कािी उवचि नािी ि ेलक्षाि ठेि.} 

आपण जगिी येिो केिळ स्िधमड पालन करण्याला| 

यदु्धवच िे सामोरे येिा, त्यािी करणे मकुाबला|| १. 

स्िधमड-पालन वनत्य यज्ञ िा इिालीकी येणे त्यािी| 

म्िणवुन अजुडना, मानिी जन्मी, आचरणे किडव्यािी|| २. 

कृष्ण अजुडनाला िास्त्र काय म्िणिे ि ेसांगिाि,  

क्षवत्रयांच ेगणु, कमें ि स्िभाि {मन०ु।। अ.१ ।। श्लो.८९।।} 

प्रर्ानां रक्षणं दानं इज्ज्याध्ययनं एि ि । चिषयेष्िप्रसचक्तश्च क्षचत्रयस्य समासतः॥१॥ 
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क्षवत्रयाने न्यायाने प्रजेचे रक्षण, म्िणजे पक्षपाि न करिा सजजनांचा सत्कार ि दजुडनाचंा विरस्कार करणे, सिड प्रकारे सिाांचे पालन, दानम ्

विद्या, धमडप्रितृ्ती ि सत्पात्रांची सेिा यांमध्ये धनादी पदाथाडचा व्यय, अवग्निोत्रादी यज्ञ करणे अथिा करविणे, िेदादी िास्त्रांच ेअध्ययन-

अध्यापन करणे, विर्षयिासनांमध्ये न गुंििा वजिेंवद्रय रािुन सदा िरीर ि आत्माद्वारा बलिान रािाि.े  

अकीषतूं चाषप भ ताषन कथषयष्ट्यंषत तेऽव्याम ्। 

संभाषवतस्य चाकीषतथमथिणादषतरिछयते॥ ३४॥ 

(िसेच सिड लोक िझुी वचरकाळ अपकीविड सांगि रािािील. आवण सन्माननीय परुुर्षाला अपकीिी मरणािून दःुसि िाटिे.} 

भगिान म्िणिाि,‘‘अजुडना, यदु्धारंभ िोण्यापिूीच ि ूजर यदु्धभमूी सोडून गेलास िर लोक िलुा भ्याड म्िणिील आवण जर ि ूम्िणि 

असिील की, लोक कािीिी अपिब्द बोलले िरी ि ूयदु्धभमूीिनू पलायन करून िझेु प्राण िाचििील,  

िर माझा िलुा सल्ला आि ेकी, ि ूयदु्धाि मरणेच अवधक उत्तम आि.े िझु्यासारख्या सन्माननीय व्यक्तीसाठी दषु्कीिी िी मतृ्यपूेक्षािी 

भयंकर आि.े म्िणनू प्राणरक्षणासाठी पलायन करण्यापेक्षा ि ूयदु्धाि मरणे उत्तम आि.े  
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यामळेु माझ्या मैत्रीचा दरुुपयोग करण्यापासनू आवण आपली सामावजक प्रविष्ठा गमािण्यापासनू िझेु रक्षण िोईल.’’ 

म्हणोषन स्वधमथ हा सांडसील । तिी पापा विपडा होसील । 

आषण अपेश तें न वचेल । कल्पांताविी॥ २०१॥ 

(म्िणनू ि ूआपला स्िधमड टाकिील िर पापाला पात्र िोिील आवण अपकीिीचा डाग िर कल्पांिापयांििी जाणार नािी.) 

टाकिील जर स्िधमड आपलुा, धनी िोिील ि ूपापांचा| 

अपकीिी िंि जगी पसरिा, लावजरिाणे िोण्याचा|| १. 

मिािीर िंि जगिी कीविड, िीच पळपटुा िी िोई| 

क्षदु्रवि वटंगल िझुी उडििील, काय मानसी ना येई?|| २. 

जाणतेषन तंवषच षजयावे । जंव अपकीषतथ आंगा न पवे । 

आषण सांग पां केवी षनगावें । एथोषनयां॥ २०२॥ 
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{अपकीिी जोपयांि अगंाला येऊन वबलगली नािी िोपयांिच ििाण्याने जगािे. आिा सांग बरे येथनू परि कसे वफरािे?} 

ज्ञात्याने जगणे िे िोिरी, नको डाग अपकीिीचा| 

काय िोभिे िलुा कां ि,े रणी वनणडय ना लढण्याचा|| १. 

यदु्धी कुिलिा, धनिेुद वि, विकला कां रण सोडाया?| 

रणी नसिी िी नािी गोिी, िौयड ििे िे नच िी दया|| २. 

धमड स्मरी िा समरी एकवच, उत्तम यदु्धा खेळािे| 

जय िोिो िा वक, पराजयवि िो, विचार मानसी ना यािे|| ३. 

भयाद् िणादुपिं मंस्यते त्वां महािथाः । 

 येिां त्वं बह मतो भ त्वा यास्यषस लाघवम॥् ३५॥ 
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(वििाय जयांच्या दृष्ीने ि ूआधी अवििय आदरणीय िोिास, त्यांच्या दृष्ीने आिा िचु्छ ठरिील. िे मिारथी लोक ि ूवभऊन यदु्धािनू 

काढिा पाय घेिला, असे मानिील.) 

दयुोधन, कणड आवण इिर योद्धांना िाटेल की, भयभीि िोऊनच ि ूरणभमूी सोडून गेलास. ििा िऱ् िनेे िझु्या व्यवक्तमत्िाबद्दलचा 

त्यांना असणारा आदर साफ धळुीि वमसळून जाईल. 

म्िणिील सारे घाबरूनी िूं, रणा सोवडले, गप्पा व्यथडची नीिीच्या| 

ित्रूंना िर आनंद िािाड, िव्याि िूं ना लढण्याच्या||१. 

सांगिील िे िर्षड िोऊवन, िािाड िवुझया रडण्याच्या| 

आवण सोडुवन गांडीि कैसा, ििाि िोिा ि ूरथीच्या|| २. 

मिारथी िूं वभक्षा मागनुी पत्करिील कां क्षदु्र वजण|े 

आईला िंि काय सांगणे, जेंव्िा पसुिा, िर्षाडने|| ३. 
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हतो वा प्राप्स्यषस स्वगूं षजत्वा वा भोक्ष्यसे महीम ् । 

 तस्मादुषिष्ठ कौततेय युद्धाय कृतषनश्चयः॥ २-३७॥ 

{यदु्धाि ि ूमारला गेलास िर स्िगाडला जािील अथिा यदु्धाि वजंकलास िर पथृ्िीच ेराजय भोगिील. म्िणनू ि ेकंुिीपतु्र अजुडना, ि ू

यदु्धाचा वनश्चय करून उभा रािा) 

ना तिी िणीं एथ । झंुजतां वेंचलें जीषवत । तिी स्वगथसुख अनकषळत । पावसील॥ २२०॥ 

{अथिा या समरागंणािर यदु्ध करिांना प्राण खची पडले िर स्िगाडिील सखु िलुा त्रासािाचनू प्राप्त िोईल.} 

कौरि-पाडंिांच ंयदु्ध ि ेधमड-अधमड, न्याय-अन्याय, नीिी-अनीिी, सषु्-दषु् या गोष्ींच ंयदु्ध आि.े भगिंि अजुडनाला म्िणि आििे की, 

िझेु गरुुजन ि आप्त ि ेअयोग्य विचाराचंी साथ करि ित्र ूम्िणनू यदु्धभमूीिर ठाकले आििे. ि ूक्षवत्रय आिसे, न्याय्य विचाराचंी साथ करिो 

आिसे. िा धमडसंग्राम आि ेि िझुा संग्रामाचा धमड आि.े  
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यदु्ध िाच क्षवत्रयाचा धमड आि.े ि ूघाबरलेला नािीस िरी इवििासाि िझुी नोंद ‘रणांगणािनू पळालास’ अिी िोऊन िझुी अपकीिी 

िोईल. म्िणनू जय-पराजय, लाभ-िानी, सखु-द:ुख याचा विचार न करिा, ि ूिझुा क्षात्रधमड जो राजकीय सामावजक दृष्ीने अवधक व्यापक 

आि.े 

िोच पालन कर. वजंकलास िर स्िगड वमळेल ि िरलास िरी िीरगिी पाििील. िेव्िा आपोआप समोर आलेले उघडलेले स्िगाडच ेदारच 

जण,ू असे ि ेयदु्ध भाग्यिान क्षवत्रयांनाच लाभिे.  

यदु्ध करणे िाच योग्य मागड आि.े िेव्िा ि ेअजुडना ऊठ ि यदु्धास ियार िो. जय-पराजय, लाभ-िानी, सखु-द:ुख या भािनांना समान माननू 

ि ूयदु्ध केलेस िर िलुा पाप लागणार नािी. 

सांवगिले िजु दिे न िाश्वि, माररयले िजु जरर रणी| 

स्िये दिेिा स्िागि कररिील, स्िगी नेण्या मतृ्य ूक्षणी|| १. 
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आवण लढिा विजयी झाला, िोईल जयजयकार िझुा| 

पथृ्िीिरी िंि असेल सत्ता, आनंदी िोईल प्रजा|| २. 

फल िे िजुला कािंी लाभदू,े इवििासवच िो कीिीचा| 

आवण पणु्य िे स्िधमड कमे, नायक म्िणिील धमाडचा|| ३. 

म्हणोषन तुज पाथाथ । हेतु सांडोषन सवथथा । 

क्ात्रविृी झंुजतां । पाप नाही॥ २२५॥ 

{म्िणनू पाथाड, फलािा अगदी सोडून क्षवत्रयांच्या धमाडप्रमाणे यदु्ध कर. म्िणजे िलुा पाप मळुीच लागणार नािी.} 

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 

 ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यषस॥ ३८॥ 

(जय-पराजय, फायदा-िोटा आवण सखु-दःुख समान माननू यदु्धाला ियार िो. अिा रीिीने यदु्ध केलेस िर िलुा पाप लागणार नािी.) 
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स्िधमड सांगे करी किडव्ये, पराजय िा जय कांिी वमळो| 

सखु वन दःुखा समान माननुी, लढ अपकीिी परुी टळो|| १. 

यदु्ध करी िे धमड म्िणोनी, पे्रम वन िैरिी नको मनी| 

वनष्ठेने िे उत्तम लढणे, द्वरे्ष मनी ना िो चकुुनी|| २.  

सुखीं संतोिा न यावे । दुःखी षविादा न भजावें । 

आषण लाभालाभ न धिावे । मनामाजीं॥ २२६॥ 

{सखुाच्या िेळी संिोर्ष मान ूनये, द:ुखाच्या िेळी वखन्निा धरू नये आवण लाभ ि िावन मनाि धरू नये.} 

सोडुवन आसक्ती वन मोि िो, स्िधमड-पालन िे करणे| 

सखुाि िो संिोर्ष नसािा, दःुखी वखन्न िे ना िोणे|| १. 
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लाभ-िानीचा नको विचारवि, फल लाभो िे कैसेिी| 

विपररि िोिा, िोई वखन्न ना, दःुखवि येिा िे सािी|| २. 

वनयम पाळी िूं, कररिा कमे, िते्त ूसोडुवन िी करणे| 

उत्तम कमे आचरुवनया, फल वनयिीिर सोपविणे|| ३. 

आपणयां उषचता । स्वधमाथतेंषच िहाटतां । 

जे पावें तें षनवांता । साहोषन जावें॥ २२८॥ 

{आपल्याला योग्य असे जे स्िधमाडचे आचरण, िेच करीि असिांना जो प्रसंग येईल िो मकुाट्याने सिन करािा} 

जीिनाि या स्िधमड कररिा, उवचि ररिीने आचररणे| 

जेिी फल िे पदरी पडिा, असेल िैसे स्िीकारणे|| १. 

ऊन सािली कवध न वनत्य िी, मन ठेिािे िांि सदा| 
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धैयड, विचलिा कधी न सोडणे, उत्तेवजि ना िो कदा|| २. 

ज्ञान योग िजु िा सांवगिला, ऐकलास िूं वनष्ठेने| 

आिा ऐके कमडयोग िो, सोपा िा िर आचरणे||३. 

 

नेहाषभक्रमनाशोऽषस्त प्रत्यवायो न षवद्यते । 

 स्वल्पमप्यस्य धमथस्य त्रायते महतो भयात॥् ४०॥ 

(या कमडयोगाि आरंभाचा अथाडि बीजाचा नाि नािी. आवण उलट फळरूपी दोर्षिी नािी. इिकेच नव्ि ेिर, या कमडयोगरूप धमाडचे 

थोडेसेिी साधन जन्ममतृ्यरुूप मोठ्या भयापासनू रक्षण करिे.) 

श्रीमद्भागििाि (1.5.17) एक सुंदर श् लोक आि.े 
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त्यक्त्िा स्िधमभ िरणाम्बुरं् हरेर्भर्न्नपक्िोऽर् पतेत्ततो यचद। 

यत्र क्ि िार्द्रमरू्दमुष्य चकं को िार्भ आप्तोऽर्र्तां स्िधमभत:॥ 

‘‘जर एखादा आपल्या वनयि कमाडचा त्याग करून कृष्णभािनेमध्ये कमड करिो आवण अिा कमाडची पिूडिा न झाल्यामळेु पविि झाला 

िर यामध्ये त्याचा काय िोटा िोणार आि?े 

अजुथना ते पुण्यवशें । जिी अल्पषच हृदयीं बुषद्ध प्रकाशे । तिी अशेिही नाशे ।संसािभय॥ २३७॥ 

(अजुडना, िी बदु्धी पणु्याईच्या जोरािर थोडीिी हृदयाि प्रगट िोईल िर संसाराच ेसिड भय नािीसे िोईल.)  

कमडयोग िो श्रेष्ठ लोकी या, बदु्धी रुजिी विजिरिी| 

अल्पवि बदु्धी दृढवच असिा, वनभडय िजुला बनविल िी|| १. 

सिड क्षेत्री िी वनि उपयोगी, हृदयी विजला ठाम धरी| 

मागड असे िा आदिड वनवश्चि, आचरण अनसुर विच ेकरी|| २. 
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कमड योग िा अनासक्ती आणी वििेक यािर आधाररि आि.े आचायाांनी ‘भज गोविन्द’ं या त्याच्या रचनिे फार सरेुख रचना केलेली आि.े 

सुरमचन्दर तरुमूल चनिासः,शय्या रू्तलमचर्नं िासः|  

सिभपररग्रह र्ोग त्यागः,कस्य सुखं न करोचत चिरागः||(१८)-भज गोविन्द ं

{दिेळाि वकंिा झाडाखाली राविलास, जवमनीिर झोपलास, िल्कले नेसलीस, सिडसंग परीत्याग केलास काय की सिड सखुांिर पाणी 

सोडलेल काय, जो पयांि िासना आि ेिो पयांि आनंद कसा वमळणार?) 

झोपलािी ि ूजरर दऊेळी, वकंिा िरुच्या िे खाली| 

नेसलािी िल्कले िरुची, िांि बाह्य सोडुवन वदधली|| १. 

सिड सखेु िी जरर त्यावगली, मनी िासना िैिाची| 

आनंद कैसा वमळेल िजुला? ओढ न सटुली अिंरीची|| २. 
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कामं क्रोधं लोरं्-मोह,ंत्यक्त्िात्मानं पश्यचत सोहम|् 

 आत्मज्ञानचिचहना मूढाः,ते पचयन्ते नरकचनगूढाः|| (२६) भज गोविन्द ं

(काम, क्रोध, लोभ, मोि या सिाांचा त्याग कर आवण मग स्िि:लाच विचार की मी कोण आि.े आत्मज्ञान झाले नािी िर नरक यािनाच 

भोगाव्या लागिाि.) 

काम क्रोध वन लोभ मोिवि, त्यागी सकल वन िांि मन|े 

कोण मी?विचार िजुला बोधाविण िे व्यथड वजणे|| ३. 

कमड योगाि आिंली िक्ती िाढविण्यािर भर जास्ि वदला जािो. भौविक उपलब्धी कडेच जास्ि लक्ष दणे्याची ितृ्ती बाजलूा सारली 

जािे. कोणििी गोष् वििेक आवण वनष्काम भाि या कसोटीिर िपासली जािे. िो आि ेत्यांि समाधान िोधिो. जे आि,े जसे आि ेिे 

स्िीकारिो. अिी ितृ्ती बाणण्याची संिय झाली वक िो सिज भाि बनिो. कमे ि ििे ूयांची िदु्धिा नेिमी िपासली जािे उणीि भरण्याची 

संिय लागिे. जे करणार िे ईश्वरा प्रीत्यथड केले जािे.  
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नकोच मजला पराधीनिा, स्िािलंबी मी वनत्य असे| 

कृिी मी ििडन जेिी दजुयाच,े संबधवच मम त्यािी नसे|| १. 

मी न िपासे काय फायदा, साधना नच िी त्यासाठी|  

िाढािी मम आत्मिक्ती िी िदु्धी वनत्य येण्यासाठी|| २. 

आलो येथे जया कायाडस्िि, त्यास्िि लागे सदा वमळे|  

वनष्ठेने िे कायड करािे, अपाडिे ब्रह्मा सगळे|| ३. 

किाििी िे ना गुंिािे, नको िांि वन आसक्ती|  

 सदु्बद्धी िी जरा झळकिा, लाभे भिबंधन मवुक्त|| ४. 

याषमनां पुषष्ट्पतां वाचं प्रवदतत्यषवपषश्चतः । 

 वेदवादिताः पाथथ नातयदस्तीषत वाषदनः॥ २-४२॥ 
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कामात्मानः स्वगथपिा जतमकमथफलप्रदाम ् । 

 षक्रयाषवशेिबह लां भोगैश्वयथगषतं प्रषत॥ २-४३॥ 

 भोगैश्वयथप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम ् । 

 व्यवसायाषत्मका बुषद्धः समाधौ न षवधीयते॥ २-४४॥ 

{ि ेपाथाड, जे भोगाि रमलेले असिाि, कमडफलाची स्ििुी करणाऱ्या िेदिाक्यांची जयानंा आिड आि,े जयांच्या मिे स्िगड िीच श्रषे्ठ 

वमळिण्याजोगी िस्ि ूआि,े स्िगाडिून श्रेष्ठ दसुरी कोणिीिी गोष् नािी, असे जे सांगिाि, िे अवििेकी लोक अिा प्रकारची जी पवुष्पि म्िणजे 

वदखाऊ िोभायकु्त भार्षा बोलिि असिाि, त्यांची िी भार्षा जन्मरूप कमडफळ दणेारी िसेच भोग ि ऐश्वयड वमळिण्यासाठी अनेक प्रकारच्या 

वक्रयांच ेिणडन करणारी असिे.  

या भारे्षने जयांच ेअिंःकरण आकृष् करून घेिले आि,े ज ेभोग ि ऐश्वयाडि अत्यंि आसक्त आििे, अिा परुुर्षांची परमात्म्याविर्षयी 

वनश्चयी बदु्धी असि नािी.} 



 

पान | 339 

 

सामान्यि: लोक बवुद्धमान नसिाि आवण अज्ञानामळेु िे िेदामंध्ये सांवगिलेल्या कमडकांड भागािील सकाम कामाांिर अत्यंि आसक्त 

असिाि.  

स्िगडलोकांमध्ये इवंद्रयिपृ्ती करून जीिनाचा उपभोग घेण्याव्यविररक्त इिर कािीिी कराियाची त्याचंी इच्छा नसिे कारण स्िगडलोकामध्ये 

भौविक ऐश्वयड ि मवदरा आवण मवदराक्षी सिजपणे उपलब्ध असिाि. 

स्िगडलोकाप्रि उन्नि िोण्यासाठी िेदांमध्ये अनेक प्रकारच ेयज्ञ, सांगण्याि आले आििे. जो स्िगडलोकांची प्राप्ती करू इवच्छिो त्यान े

अिा प्रकारचे यज्ञ करणे अत्यािश्यक आि,े असे िेदांमध्ये सांगण्याि आले आि.े ज ेअल्पज्ञानी लोक आििे त्यांना िाटिे की, िैवदक 

ज्ञानाच ेिचे संपणूड सार आि.े 

भौविक इवंद्रयिपृ्तीि स्िारस्य असणाऱ्या िसेच अिा क्षणभंगरु गोष्ींनी मोिग्रस्ि झालेल्या लोकांना समाधी कधीच िक्य िोि नािी. 

भौविक प्रकृिीच्या योजनेमळेु िे कमीअवधक प्रमाणाि अपयिीच झालेले असिाि. 
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वेदाधािें बोलती । केवळ कमथ प्रषतषष्ठती । 

पिी कमथफळीं आसक्ती । धरूषनयां॥ २४५॥ 

{िेदिचनांची प्रमाणे दऊेन बोलिाि, केिळ कमडमागाडचे श्रेष्ठत्ि वसद्ध करिाि, पण कमडफलांचा लोभ धरिाि} 

म्हणती संसािी जषतमजे । यज्ञाषद कमथ कीजें । 

मग स्वगथसुख भोषगजे । मनोहि॥ २४६॥ 

{िे म्िणिाि, मतृ्यलुोकी जन्मािे, यज्ञादी कमे करािी आवण मनोिर अिा स्िगडसखुाचा उपभोग घ्यािा.} 

कुणी असिी िी विर्षयानंदी, जया मोि त्या विर्षयांचा| 

चटािले िे मोि क्षवणक जरी, ध्यास धररिी िे स्िगाडचा|| १. 

िेदािील सोयीस्कर ज्ञाना, बोलिी िे पंवडि जैसे| 

इिलोकी यज्ञादी कमी, गुंिवििी िे चिरु असे|| २. 
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कुणा भासिे, यासाठीची, जन्मा आलो आपण िे| 

यथेच्छ भोगनुी पढुिी जािे, वदव्य सखुास्िि स्िगाडिे|| ३. 

येथ हें वांच षन कांहीं । आषणक सवथथा सुखषच नाहीं । 

ऐसें अजुथना बोलती पाहीं । दुबुथषद्ध ते॥ २४७॥ 

{यािाचनू या लोकी दसुरे मळुीच सखु नािी, असे िे दबुुडद्धीच ेलोक प्रविपादन करिाि.  

जिी वेदें बह त बोललें । षवषवध भेद स षचले । 

तर् ही आपण षहत आपुलें । तेंषच घेपे॥ २६०॥ 

{अजुडना, जरी िेदाि पषु्कळ गोष्ी सांवगिलेल्या आििे, अनेक विवधवनरे्षधांच ेप्रकार सचुिले आििे, िरी त्यापैकी जेिढे कािी 

आपल्या वििाचे असेल िेिढेच घ्यािे} 
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केिळ िेदी वलविले म्िणवुन, विर्षयी ना िे गुंिािे| 

व्यथड न घालिी मानि जन्मा, कैिल्यवच िे साधािे|| १. 

नसे मागड िा मळुी मकु्तीचा, कां विर्षयी िे गुंिािे| 

अधोपिन ि ेवनवश्चि पाथाड, कवध न त्यािी िि व्िािे|| २.  

विरक्ती आवण वििेक मागे, आत्मज्ञाना वमळिािे| 

िेणे साथडक या दिेाच,े विर्षयी कदा ना गुंिािे|| ३. 

 कमथण्येवाषधकािस्ते मा फलेिु कदाचन । 

 मा कमथफलहेतुभुथमाथ ते संगोऽस्त्वकमथषण॥ ४७॥ 

{िलुा कमड करण्याचाच अवधकार आि.े त्यांच्या फळाविर्षयी कधीिी नािी. म्िणनू ि ूकमाांच्या फळांची इच्छा करणारा िोऊ नकोस. 

िसेच कमड न करण्याचािी आग्रि धरू नकोस.} 
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वनयि कमाांचा विचार केल्यास अिा प्रकारचे कमड िीन प्रकारे विभावजि करिा येिे; वनत्य कमड, नैवमवत्तक कमड आवण सकाम कमड. 

िास्त्रांच्या आदिेानसुार किडव्य म्िणनू फलेच्छाविरविि केलेले कमड सत्िगणुयकु्त कमड असिे.  

फलाची आिा ठेिनू केलेले कमड बंधनकारक ठरिे. म्िणनू असे कमड अिभु असिे. स्िि:च ेवनयि कमड करण्याचा प्रत्येकाला अवधकार 

आि;े पण त्याने फलािर आिा न ठेििा कमड करणे आिश्यक आि.े असे वनष्काम भािाने केलेले कमड वन:संियपणे मनषु्याला 

मोक्षमागाडिर घेऊन जािे. 

म्िणनू भगिंिांनी अजुडनाला फळाची आिा न धरिा एक किडव्याची बाब समजनू यदु्ध करण्यास सांवगिले. त्याने यदु्धाि भाग न घेणे िी 

आसक्तीचीची दसुरी बाज ूआि.े सकारात्मक वकंिा नकारात्मक, कोणत्यािी प्रकारची आसक्ती िी बंधनासच कारणीभिू ठरिे. वनष्कमड ि े

पापमय आि ेयास्िि किडव्य म्िणनू यदु्ध करणे िा एकमात्र मकु्तीचा मागड िोिा. 

पिी कमथफळीं आस न किावी । आषण कुकमी संगषत न व्हावी । 

हे सषत्क्रयाषच आचिावी । हेत षवण॥ २६६॥ 
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{असे केल्याने वजिके द:ुख भोगािे लागेल (वििके सिन करािे, इिकेच काय, पण अिा करण्याने) मतृ्यिूी जरी प्राप्त झाला िथावप 

िो अवधक चांगला. परंि ुअसे ि ेपािक करण्याची आपल्याला इच्छा नािी.} 

नरदिेी अवधकार िझुा िो, केिळ कमे करण्याचा| 

अमकुची फल त्यािवुन लाभणे, ििे ूनको फल प्राप्तीचा|| १.  

आपलु्या िािी कमड असे परर, फल नच िे आपलु्या िािी| 

मयाडदा िी ध्यानी ठेिणे, िरीच लाभे िी मकु्ती|| २.  

भगिंि म्िणिाि: 

१.माणसाला कमड करण्याचा अवधकार आि े 

२. कमडफळ माणसाच्या िािाि नािी. 

३. कमडफळाची आिा न ठेििा अनासक्त भािनेने माणसाने वनयि कमड करि राविले पाविजे. 
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आसक्ती सोडून कमड करायच ेआि.े किडव्यपालन करायचे आि.े ज्ञानयोगाि, म्िणजेच साखं्य योगाि कमाडच ेविधान नािी. 

किडव्यकमड नािी. बदु्धीयोगाि फलेच्छा सोडून कमड करायच ेआि.े 

जयाची जैिी असेल क्षमिा, िैिी कमे िाट्याला| 

किडव्याची िे उत्तम कररिा, नको फळाची आसं िलुा|| १. 

अवधकारवच िंि कमे करणे, फळ अवधकार न िझुा असे| 

ििे ूविना ि ूकरणे कमे, वनष्ठेने वन साजेसे|| २. 

स्िकमड कुसमुे िरीस वप्रय िी, िेवच खरे पजून त्याच|े 

करुनी कमे िी वनष्ठेने, फल चरणी अपाडयाचे|| ३. 

आत्म्याची अमरिा ि स्िधमडपालन याविर्षयीच ंमागडदिडन करून भगिंिांनी अजुडनाला ‘लढणं’ िचे िझंु किडव्य आि,े िोच िझुा धमड 

आि,े ि ेसांवगिल्यानंिरिी आपल्या िािनू आप्त-गरुुजनांचा मतृ्य ूघडल्यास आपल्याला घोर पाप लागेल, िी अजुडनाच्या मनाची धारणा 

त्याला त्रास दिे िोिी. वनणडय घेण्यापासनू पराितृ्त करि िोिी. 



 

पान | 346 

 

स्िधमड कररिा, जेिी घडिे, आिीिाडदवच वनि िरीच|े 

त्याची वचिंा केिळ िरीला, वनत्य सिाय्यवच दिैाच|े| १. 

स्िये श्रीिरर िोई सारथी, जीिन रथ िो नेि असे| 

कृिाथड जीिन िोई त्याच,े क्लेि वन दःुखा िाि नसे|| २. 

अजुडनाची िी मनवस्थिी पािून भगिंिांनी त्याला पनु्िा समजािलं. भगिंि म्िणाले, ‘‘अजुडना, अरे पाप-पणु्य, जय-पराजय या गोष्ी 

यदु्धाच्या अिंी पररणामांच्या रूपाने समोर येिील. यदु्ध सरुू िोण्याच्या आधीच पररणामाचं्या विचारान े ि ू ििाि झालास िर िझुी 

यदु्धकिडव्यािील एकाग्रिा नािीिी िोईल. यदु्धाच्या िेळी अिी अवस्थर मनोितृ्ती असणं चांगलं नािी. मनाचा समिोल ठेिनू यदु्ध कर. िझु्या 

िािनू घडणारं यदु्धासारखं कमडसदु्धा ‘किडव्य ि स्िधमडपालन’ असल्याने त्याच ंिलुा पािक लागणार नािी. ि ूकमडबंधािनू सटुिील.’’ 

अरे अजुडना, स्िधमड पंथे आपण जीिन आचरािे| 

आवण सारे ईिचरणी िे विनम्र भािे अपाडिे|| १. 
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श्रेष्ठ असे ि ेत्याच ेपजून, िवूच िरर िेणे िोिी| 

त्याचे साठी कररिा कमे, िरर िोऊवन िरीिी भजसी||२. 

िमु्िाला जे फळ अपेवक्षि आि ेिे िसंच वमळण्यासाठी िमुच ंकमड त्या फळाच्या कसोटीला उिरेल इिकं व्यिवस्थि व्िायला ििं.  

भविष्याच्या काळजीपायी ििडमानाकडे लक्ष रिाणार नािी. वििाय जी गोष् आपल्या िािािच नािी त्यािर विचार करण्याि काय अथड 

आि?े िेव्िा फळाची आसक्ती न धरिा, पणूड लक्ष कामािर कें वद्रि करून जयािर आपला अवधकार चालिो िे कमड जास्िीि जास्ि सुंदर, 

योग्य, वििेकपणूड करा 

मकु्तीच्या या द्वारी आला, क्षण िाची रे िंि िािी| 

क्षणभंगरु ि ेजीिन पाथाड, पढुचा क्षण िी दिै गिी||१. 

कवध माविि िेिटचा क्षण, जेिी करणे, त्िरा करी| 

अतं्य समय ना कुणास ठाऊक, सारे आि ेमतृ्य ूकरी|| २. 
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गीिा, मानिी मनाच्या विकासाची एक पायरी सांगिे. उत्क्रांिीच्या प्रवक्रयेि िानराचा नर झाला आवण िारीररक विकास पररपणूड झाला. 

इथनू पढेु विकास व्िायला ििा िो मानवसक-िरच नराचा नारायण िोईल. गीिा आपल्याला या मागाडची ओळख करून दिेे. अपेक्षा न ठेििा 

कमड करीि रिाणं ि फळाची आिा न ठेिणं िा मानवसक विकासाचा टप्पा आि.े 

उत्तम कमे कररिा पाथाड, वनस्िाथीवच ितृ्तान|े 

प्रगिी पथी ि ूसदिै जािील,त्या दिैी सिाय्याने|| ३. 

आचिता षसद्धी गेलें । तिी काजाषच कीि आलें । 

पिी ठेषलयाही सगुण जहालें । ऐसेंषच मानीं॥ २७०॥ 

{िािी घेिलेले कमड वसद्धीस गेले िर खरोखर आपले कामच झाले. पण जरी अपरेु राविले िरी िे सफल झाले असेच समज} 

कररिा कमे, पणूडवच िोिा, िर्षड न त्याचा िो व्िािा| 

आवण अपरेु जािा िािािनुी िरर, खेद न त्याचा मानािा|| १. 



 

पान | 349 

 

वजिकुा आपलुा सिभागवच िो, वििकेु करणे वनष्ठेने| 

पणूड, अपणूड िी िोई वििकेु, िर्षड खेद िो नच त्याने|| २.  

अजुडन उिाच: षस्थतप्रज्ञस्य का भािा समाषधस्थस्य केशव । 

 षस्थतधीः षकं प्रभािेत षकमासीत ब्रजेत षकम॥् ५४॥ 

(अजुडने विचारले, ि ेकेििा, जो समाधीि परमात्म्याला प्राप्त झालेला आि,े अिा वस्थरबदु्धी परुुर्षाच ेलक्षण काय? िो वस्थरबदु्धी परुुर्ष 

कसा बोलिो, कसा बसिो, आवण कसा चालिो?} 

आचण चस्र्रबुचद्ध र्ो म्हचणरे् । तो कैसां चिन्हीं र्ाचणरे् । 

र्ो समाचधसुख रंु्चर्रे् । अखंचडत॥ २८८॥ 

{आवण जयाला वस्थरबदु्धी म्िणिाि ि जो समावधसखुाचा वनरंिर अनभुि घेिो त्याला कोणत्या लक्षणांनी ओळखािे} 
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ऐकुनी सारे विस्मय पाथाड, कृष्णा ऐसा सवुस्थर मिी| 

सांभाळुनी िा जगि पसारा, काय बदु्धीची वस्थरवच वस्थिी?|| १. 

वस्थिप्रज्ञ िो कुणी असे जो, काय लक्षणे या जगिी| 

उत्सकुिा मज, जाणायाची, असे मिात्मेिी असिी|| २. 

तो कवणे षस्थती असे । कैसेषन रूपी षवलसे । 

देवा सांगावें हें ऐसें । लक्ष्मीपती॥ २८९॥ 

बाह्य दिडनी कुणा कळेना, वकिी थोर िो अध्यात्मी| 

मला समजिा त्याची वचन्ि,े आचरण िैसे करीन मी|| १. 

ऐसे आचरण धन्यवच दिेा, असनुी जगिी िे नसणे| 

िोक-मोि ना, मळुी ियाला, वनत्यवच सखुमय िे असणे|| २.  
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र्गिंतािे चस्र्तप्रज्ञाबद्दल चििेिन 

श्रीर्गिानुिाि: प्रजहाषत यदा कामान ्सवाथतपाथथ मनोगतान ्। 

आत्मतयेवात्मना तुष्टः षस्थतप्रज्ञस्तदोछयते॥ ५५॥ 

{भगिान श्रीकृष्ण म्िणाले, ि ेपाथाड (अथाडि पथृापतु्र अजुडना), जयािेळी िा परुुर्ष मनािील सिड कामना पणूडपणे टाकिो आवण आत्म्यानचे 

आत्म्याच्या वठकाणी संिषु् रािािो, त्यािेळी त्याला वस्थिप्रज्ञ म्िटले जािे.} 

मानवसक िकड वििकाडने वनमाडण झालेल्या सिड प्रकारच्या इवंद्रयिपृ्तीच्या इच्छांचा मनषु्याने त्याग करणे अत्यािश्यक आि.े इवंद्रयांच्या 

अिा इच्छा कृवत्रम रीिीने थांबवििा येि नािीि, पण ईि भािनेमध्ये वनमग्न झाल्याने आपोआपच सिड इवंद्रयांच्या इच्छा वििेर्ष प्रयत्नावििाय 

कमी िोिाि. म्िणनू मनषु्याने कोणिीिी आिंका न बाळगिा ईि भािनेमध्ये संलग्न िोणे आिश्यक आि.े कारण अिी भवक्तपणूड सेिा त्याला 

िात्काळ वस्थिप्रज्ञ िोण्यास मदि करिे. मिात्मा िा वनरंिर स्िि:मध्येच संिषु् राििो. 

वस्थिप्रज्ञाची लक्षणे िा गीिेचा अवद्धिीय ठेिा आि ेकारण गीिेवििाय इिर कोणत्यािी ग्रंथाि त्याचा उल्लेख येि नािी. 
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तो कामु सवथथा जाये । जयाचें आत्मतोिीं मन िाहे । तोषच षस्थतप्रजु्ञ होये । पुरुि जाणैं॥२९३॥ 

(िो काम जयाचा सिडथैि गेलेला असिो ि जयाच ेमन वनरंिर आत्मसखुाि वनमग्न रिािे िोच परुुर्ष वस्थिप्रज्ञ िोय असे समज} 

नसे कामना जया अिंरी, आत्मिोर्षी िे मन राि|े  

वस्थिप्रज्ञ त्यासीची म्िणाि,े सिडत्रवच िो मज पाि|े| १.  

इच्छा िी उणीि असण्याची खणू आि.े म्िणनूच वनरीच्छ सिाडि श्रीमंि असिो, आवण इच्छा असणारा दररद्री. या जगाि स्िधमड पालन िचे 

आपले मखु्य किडव्य आि,े त्यासाठी आिश्यक िे सिजी लाभिे. मग कामना किाला?  

वस्थिप्रज्ञ पणूडकाम िोऊन, वनजरूपािी समरस असिो. िाश्वि सखु ििे िर, या सषृ्ीि िाश्वि आवण क्षवणक काय आि ेिे जाणले पािीजे. 

सांख्य मिानसुार दृष्य सषृ्ी िी क्षवणक आि ेिर आत्मा िाश्वि आि.े 

क्षवणक सषृ्ीचा भाग असणारे आपण जोपयांि त्या क्षवणकािनू बािरे येि नािी िो पयांि िाश्वि सखु वमळणार नािी. क्षवणकािनू बािरे येणे 

म्िणजेच क्षवणकाि गुंििणारे सखु आवण दःुख यािनू बािरे येणे, 
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जयाची बदु्धी वस्थर असिे िो सखुी िोिो कारण िे सखु आपल्याि असिे, बाह्य पदाथाडि नसिे ि ेत्याला उमगलेले असिे. मग त्याच्या 

कमाडची फळे त्याला बाधि नािीि. सखु आवण दःुख दोन्िी त्याला उपभोगिा येिाि आवण त्यांच्या पवलकडेिी जािा येिे. 

यः सवथत्रानषभस्नेहस्तित्प्राप्य शुभाशुभम ्। 

नाषभननंदषंत न दे्वषष्ट तस्य प्रज्ञा प्रषतषष्ठता॥५७॥ 

{जो परुुर्ष सिड बाबिीि स्नेििनू्य असनू त्या त्या िभु वकंिा अिभु गोष्ी घडल्या असिा प्रसन्निी िोि नािी वकंिा त्यांचा द्वरे्षिी करीि नािी, त्याची 

बदु्धी वस्थर असिे.} 

या भौविक जगिामध्ये नेिमी कािी िरी उलथापालथ िोिच असिे ि अिी िी उलथापालथ चांगली अथिा िाईटिी अस ूिकिे. जो अिा या भौविक 

उलथापालथीमळेु क्षबु्ध िोि नािी वकंिा जो िभुािभु गोष्ींपासनू वनविडकार राििो 

गोमटें कांहीं पावे । तिी संतोिें तेणें नाषभभवे । जो वोखटेषन नागवे । षविादासी॥२९९॥ 
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{कािी चांगले प्राप्त झाले िरी त्यापासनू िोणाऱ् या संिोर्षाचा पगडा जयाच्या मनािर बसि नािी ि िाईट गोष् झाल्यामळेु जो वखन्निेच्या िािडीि सापडि 

नािी} 

उत्तम लाभे नािी िुरळे, अवनष् लाभे विर्षाद ना|  

जेिी लाभिे ईश्वर इच्छा, समाधान िे भंगेना|| १. 

जेिी ईश्वर मनी असे िे येिे आपलु्या िाट्याला|  

उत्तम आवण िृंगारोवन आचरी पाथाड कमाडला|| २.  

कमड कसेिी येिो िाट्याला, बरे न िाईट ना बघनुी| 

उत्तम ऐसे िे आचरुनी, अपाडिे त्या प्रभ ुचरणी|| ३. 

षविया षवषनवतथतते षनिाहािस्य देषहनः । 

 िसवज्यूं िसोऽप्यस्य पिं दृष््टवा षनवतथते॥ ५९॥ 



 

पान | 355 

 

{इवंद्रयांनी विर्षयांच ेसेिन न करणाऱ्या परुुर्षाचिेी केिळ विर्षयच दरू िोिाि; परंि ुत्यांच्याविर्षयीची आिड नािीिी िोि नािी. या 

वस्थिप्रज्ञ परुुर्षाची िर आसक्तीिी परमात्म्याच्या साक्षात्काराने नािीिी िोिे.} 

मनषु्य जोपयांि वदव्य स्िरािर वस्थि िोि नािी िोपयांि िो इवंद्रयिपृ्तीपासनू पणूडपणे पराितृ्त िोऊ िकि नािी. विवधनादं्वारे 

इवंद्रयोपभोगापासनू वनितृ्त िोण्याची पद्धिी िी कािीिी, रोगी मनषु्यान ेविविष् खाद्यपदाथाडपासनू पथ्य पाळण्याप्रमाणे आि.े पण रोग्याला 

अिी बंधनेिी आिडि नािीि आवण त्याची खाद्यपदाथाडमधील रूचीिी नािीिी िोि नािी. 

जीिनािील अध्यावत्मक प्रगविपथािर असणाऱ्या अल्पबदु्धी निसाधक व्यक्तीसाठी बंधने असिाि. परंि ु अिी बंधने जोपयांि 

एखाद्याची ईि भािनेमध्ये िास्िविक गोडी वनमाडण िोि नािी िोपयांिच केिळ चांगली आििे. जेव्िा एखादा खऱ्या अथाडने ईि भािनाभाविि 

िोिो िेव्िा त्याची आपोआपच अिा वनरथडक गोष्ींमधील गोडी कमी िोिे. 

येिां इषंद्रयां षविय तुटे । तैसा षनयम ं न ये िस हटें । जे जीवन हें न घटे । येणेंषवण॥३०७॥ 
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{जयाप्रमाणे इिर इवंद्रयांच े विर्षय िटुिाि, त्याप्रमाणे रस, खाणे वपणे िा वजभेचा विर्षय वनग्रिाने िोडिा येि नािी, कारण त्यािाचनू 

जगणेच व्िाियाचे नािी} 

मग अजुथना स्वभावें । ऐषसयाही षनयमातें पावे । जैं पिब्रह्म अनुभवें । होऊषन जाइजे॥३०८॥ 

{पण अजुडना, जवे्िा साधक अपरोक्षानभुि घेऊन परब्रह्म िोऊन जािो िेव्िा त्याला अिािी रसनेच ेसिजच वनयमन करिा येिे.} 

अन्य इवंद्रये काबिु येिी, जीिन पोर्षक ना रसना| 

अनभुवििा परर ब्रह्म रसािे, सकल इवंद्रया िो राणा|| १. 

जीभे काबिू येणे कठीण.परंि ुब्रिमरसाची गोडी अनभुिल्यािर सारी इवंद्रये िि िोिाि. 

तैं शिीिभाव नासती । इषंद्रयें षविय षवसिती । जैं सोहभंाव प्रतीषत । प्रगट होय॥३०९॥ 

िरीरभाि ना उरिा विर्षया, विसरुवन इवंद्रयेच जािी|  

विरुनी अद्विैी समरसिा, मीच ब्रह्म सिजी प्रिीवि|| १. 
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दिेभाि िो परुिा जािा, इवंद्रये वन मन िि िोई| 

ब्रह्मप्राप्तीचा आनदं अिीटवच, अमिृ जण ुओठी येई|| २. 

आपण ब्रह्म आिोि, िा पडलेला विसर, केिळ दिेभािामळेु आि.े विर्षयािील आनंद नकोसा िाटून पणूड विरक्तीने नीरि िािंीिी जेंव्िा ं

समरसिा साधिे, त्यािेळी मायेच ेआच्छादन दरू झाल्याने आपले वनजस्िरूप अनभुिू िोिे. 

मायेच ेअडकविण्याच ेमखु्य साधन म्िणज े इवंद्रयांच ेकरिी विर्षयािील आनंदाची गोडी. ममत्ि आवण स्िामीभाि [पझेवसव्िनेस]. 

वििेक आवण िैराग्य याद्वारा त्यािर विजय वमळवििा येिो. अवलप्तपणे सारे करीि वनरीच्छ रािणे. यामळेु िैराग्य सिजी िोऊ लागिे. साक्षीभाि 

म्िणजे स्िि:कडे त्रयस्थपणे पिाि िोईल िे िोऊ दणे.े यामळेु समरसिा लिकर साधिे. 

जो आत्मबोधयुकु्त । होऊषन असे सततु । जो मातें हृदयाआंतु । षवसंबेना॥३१७॥ 

{िो आत्मज्ञानान ेवनरंिर संपन्न असिो. त्याचप्रमाणे त्याला माझे परमात्म्याचसेदु्धा अिं:करणािनू विस्मरण िोि नािी.} 
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ताषन सवाथषण संयम्य युक्त आसीत मत्पिः । 

वशे षह यस्येंषद्रयाषण तस्य प्रज्ञा प्रषतषष्ठता॥ ६१॥ 

{म्िणनू साधकाने त्या सिड इवंद्रयांना िाब्याि ठेिनू, वचत्त वस्थर करून, मनाला माझाच आधार दऊेन ध्यानास बसािे. कारण इवंद्रये जया 

परुुर्षाच्या िाब्याि असिाि, त्याची बदु्धी वस्थर िोिे.} 

सटुिा पगडा िो विर्षयांचा, िोई िरीिी समरसिा|  

सारे विश्ववच िोई िरीमय, हृदयी प्रविष्ठा िी िोिा|| १. 

जैसा कां षविाचा लेशु । घेतषलयां होय बह वसु । मग षनभ्रांत किी नाशु । जीषवतासी॥ ३१९॥ 

{जयाप्रमाणे विर्षाचा एक थेंब घेिला िरी िो फार िोिो आवण मग वन:संिय प्राणाची िानी करिो} 

तैसी षवियाची शंका । मनीं वसती देखा । घातु किी अशेखा । षववेकजाता॥ ३२०॥ 

{त्याचप्रमाणे पिा, या विर्षयांची नसुिी िंका (सकू्ष्म संस्कार) जरी मनाि राविली िरी िी संपणूड विचारमात्राचा घाि करिे.} 
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क्रोधाद् भवषत संमोहः संमोहात्स्मृषतषवभ्रमः । 

स्मृषतभं्रशाद् बुषद्धनाशो बुषद्धनाशात्प्रणश्यषत॥ ६३॥ 

{रागामळेु अत्यंि मढूिा येिे अथाडि अविचार उत्पन्न िोिो. मढूिेमळेु स्मरणिक्ती भ्रष् िोिे. स्मरणिक्ती भ्रष् झाली की बदु्धीचा म्िणजे ज्ञानिक्तीचा 

नाि िोिो. आवण बदु्धीचा नाि झाल्यामळेु माणसाचा अधःपाि िोिो.॥ 

जिी हृदयीं षविय स्मिती । तिी षनसंगाही आपजे संगती । संगें प्रगटे म षतथ । अषभलािाची॥३२१॥ 

{अिं:करणाि विर्षयांची नसुिी जर आठिण असेल िर संग टाकलेल्यालािी पनु्िा विर्षयासक्ती येऊन वचकटिे. ि त्या विर्षयासक्तीमळेु 

विर्षयप्रीिीची इच्छा वनमाडण िोिे} 

तैसें षवियांचें ध्यान । जिी षवपायें वाहे मन । तिी येसणें हें पतन । षगंवषसत पावे॥ ३३०॥ 

{त्याप्रमाणे विर्षयांच ेवचिंन मनाकडून चकूुन जरी झाले िरी एिढे ि ेमोठे पिन िोधीि येिे.} 

थेंब विर्षाचा एक प्रावििा, नाि िोि आयषु्याचा|  

विर्षयिासना अल्पवि उठिा, वनवश्चि मागडवच अिनिीचा|| १. 



 

पान | 360 

 

विर्षयांच ेमनी स्मरणिी िोिा, अवभलार्षा उदया येई|  

काम खेची मग प्रबळ मनािी, सारा विनािची िोई|| २. 

भले भलेवि झाले मोविि काम फारची प्रबळ अस|े  

मान, प्रिंसा, वन कामेच्छा, प्रबळ मनािी भलुवििसे|| ३. 

अनेक िथाकवथि संि ि गरुु, अध्यात्माचे सारे ज्ञान असिािी, विष्य पररिार आवण लोकवप्रयिा िाढू लागल्यािर िासनेच्या मोिाि अडकून, 

नरकाची िाट धरलेले आपण पाििो. एक विर्षाचा थेंब जीिन संपिायला परेुसे असिो, िसे. अध्यात्माची अनेक जन्मीची पणु्याई, जळून खाक व्िायला 

विर्षयाची एक वठणगी परेुसी असिे.  

ज्ञानेश्वरीि बजािले आि,े ‘अलौवकक नोिािे लोकाप्रिी’ {३/१७१} लोकवप्रयिा वचकटली की, त्याची चटक विर्षयाि गुंििनू अिनिीला नेिे ि े

िरेून माऊली सांगिे, “म्िणौवन थोरपण पऱ् िां सांवडजे । एथ व्यतु्पवत्त आघिी विसररजे । जैं जगा धाकुटें िोईजे । िैं जिळीक माझी॥९/३७८॥” 

एिढ्याकरिा आपल्या वठकाणाचा मोठेपणा दरूच टाकून द्यािा, िास्त्राध्ययन केलेच नािी, अिी ितृ्ती ठेिािी. अिा प्रकारे जगिाि सिड प्रकारे लिानपणा 

घ्यािा, िेव्िा माझे सावनध्य प्राप्त िोिे. 
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ि ेधाकुटेपण अनभुिण्यासाठी माणसाला अिकंाराचा िारा अवजबाि लागिा कामा नये. िरच त्याला भगिंि भेटिो. अजुडनाला अिकंार झाला 

आवण त्याने बाणांचा पलू बांधला ! परंि ुिनमुंिाने उडी मारून िो पाडला, आवण अजुडनाचा अिकंार गळाला, मात्र त्यानंिर िनमुंिाला झालेला अिकंार 

जाणनू श्रीकृष्णाने अजुडनाला पनु्िा बाणांचा पलू बांधायला लािला आवण त्याखाली आपले सदुिडन चक्र धरले, िर िनमुानच त्या पलुािर कोसळला.  

िो भगिंिाला िरण गेला. धाकुटा झाला. आवण त्यानं सेिा मागनू घेिली. िी भगिंिानं त्याला संिोर्षाने वदली. याप्रमाणे भगिंिासमोर धाकुटा 

िोऊनच मागणे मागायला ििे. वसद्धाने फार सािधान रािून आपल्या उन्निीच ेभांडिल आसक्ती आवण द्वरे्ष यांना आमंवत्रि करिे काय, यािर लक्ष ठेिािे. 

िागदे्विषवयुकतैस्तु षवियाषनषतद्रयैश्चिन ्। 

आत्मवशैषवथधेयात्मा प्रसादमषधगछिषत॥ ६४॥ 

{परंि ुअंिःकरण िाब्याि ठेिलेला साधक आपल्या िाब्याि ठेिलेल्या राग-द्वरे्ष रविि इवंद्रयांनी विर्षयांचा उपभोग घेि असनूिी अिंःकरणाची 

प्रसन्निा प्राप्त करून घेिो.} 

तिी षवियां तयां कांहीं । आपणपेंवांच षन नाहीं । मग षविय कवण कायी । बाषधतील कवणा॥ ३३५॥ 

{आवण विर्षयाििी जयाला आत्मस्िरूपािाचनू दसुरे कािी वदसि नािी, त्याला विर्षय कसले काय? आवण कसली कोणाला बाधा करणार?} 
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द्वरे्ष वन आसक्ती िी जािा, विर्षयीिी भगिंि वदसे|  

विर्षयांच ेस्पिडिी िेधिा, वसद्धा बाधक मळुी नसे|| १. 

दोन असिी ि ेप्रमखु ित्र,ू यांना परुिे वनपटािे| 

ब्रह्मप्राप्तीचा मागड मोकळा, स्िानंदी रंगनुी जािे|| २.  

प्रसादे सवथदुःखानां हाषनिस्योपजायते । 

 प्रसतनचेतसो ह्याशु बुषद्धः पयथवषतष्ठते॥ ६५॥ 

{अिंःकरण प्रसन्न असल्यामळेु त्याची सिड दःुखे नािीिी िोिाि. आवण त्या वचत्त प्रसन्न असलेल्या कमडयोग्याची बदु्धी ित्काळ सिड गोष्ींपासनू 

वनितृ्त िोऊन एका परमात्म्यामध्येच उत्तम प्रकारे वस्थर िोिे.} 

देखैं अखंषडत प्रसतनता । आथी जेथ षचिा । तेथ रिगणें नाहीं समस्तां । संसािदुःखां॥ ३३८॥ 

{जेथे वचत्ताला वनरंिर प्रसन्निा असिे, िेथे कोणत्यािी संसारद:ुखाचा प्रिेि िोि नािी.} 
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स्िानंदी िो सदा रमिसे, वचत्ता वनत्यची प्रसन्निा|  

सदावच सखुमय, स्िये राििा, भिदःुखाची ना वचिंा|| १. 

भगिंिाने विश्व वनवमडले, अदु्भि आनंदी सारे| 

प्रसन्न सषृ्ी, वनझडर, िरुिर, गािी पक्षी गोड सरेु|| २. 

प्रसन्न सकलची, खिुीि ईश्वर वनत्यिी आनंदीवच वदसे| 

कृिज्ञ भािे आनंदी िो, कदा न विचवलि मळुी असे||३. 

सदा सवुस्मिे िदन ियाच,े संपकी अन्य ना िसे| 

वस्थिी येिो िी जरर कैसीिी, समाधान िे ढळि नस|े| ४.  

ऐसा प्रसन्न भक्त असे त्या, मोि- दःुख िे ना विििे| 

सदानंद िो वनत्य मिात्मा, विचवलििा न मनी येिे.|| ५. 
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इषतद्रयाणां षह चितां यतमनोऽनुषवधीयते । 

 तदस्य हिषत प्रज्ञां वायुनाथवषमवाम्भषस॥ ६७॥ 

{कारण जयाप्रमाणे पाण्याि चालणाऱ्या नािेला िारा िािून नेिो, त्याचप्रमाणे विर्षयाि िािरणाऱ्या इवंद्रयांपैकी मन जया इवंद्रयाबरोबर राििे, िे 

एकच इवंद्रय या अयकु्त परुुर्षाची बदु्धी विरािनू घेिे} 

जोपयांि सिड इवंद्रये भगिंिांच्या सेिेमध्ये संलग्न िोि नािीि आवण जर त्यामधील एखाद ेइवंद्रयिी विर्षयभोगामध्ये रि असेल िर भक्ताला वदव्य 

प्रगविपथािरून मागडभ्रष् करू िकिे. 

इषंद्रयें जें जें म्हणती । तें तेंषच जे पुरुि करिती । ते तिलेषच न तिती । षवियषसंधु॥ ३४८॥ 

{िी इवंद्रये जे म्िणिील, िे िेच जे परुुर्ष करिाि, इवंद्रयांच्या नादाने जे िागिाि, िे विर्षयसागराच्या पलीकडे गेले असले िरी िे खरोखर गेले 

नािीि असे समजािे.} 

म्िणिी इवंद्रये, िेवच कररिा, गलुाम िोई विर्षयांचा|  

अिक्य िरणे भिवसंध ूिो, मागड त्यासी चौऱ्यांिीचा|| १.  
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तैसीं प्राप्तेंही पुरुिें । इषंद्रयें लाषळलीं जिी कौतुकें  । तिी आक्रषमला जाण दुःखें । संसारिकें ॥३५०॥ 

{त्याप्रमाणे आत्मप्राप्ती झालेल्या परुुर्षाने जर इवंद्रयांच ेथोडेिी लाड केले िर िो दवेखल पनु्िा दखुाने व्यापला जािो 

म्िणवुन उमगिा ईिित्ििी, वनत्य दक्षिा पाळािी|  

विर्षयानंदी सिजी कौिकेु, इवंद्रयासी ना लाळािी|| १. 

एकवच वठणगी जिी जावळिे, िषु्क अिा त्या गििाला| 

िैसा विर्षाद विरिा मनी िो, ग्रिणवच िे आनंदाला|| 

तस्माद् यस्य महाबाहो षनगृषहताषन सवथशः । 

 इषतद्रयाणीषतद्रयाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रषतषष्ठता॥ ६८॥ 

{म्िणनू ि ेमिाबािो, जयाची इवंद्रये इवंद्रयांच्या विर्षयांपासनू सिड प्रकारे आिरून धरलेली असिाि, त्याची बदु्धी वस्थर असिे.} 
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सिड इवंद्रयांना भगिंिांच्या वदव्य भवक्तपणूड सेिेमध्ये यकु्त करूनच इवंद्रयिपृ्तीच्या आिेगांना वनयंवत्रि करणे िक्य आि.े जयाप्रमाणे प्रबळ िक्तीने 

ित्रचू ेदमन करिा येिे त्याप्रमाणे इवंद्रयेिी वनयंवत्रि केली जाऊ िकिाि; 

तैसीं इषंद्रयें आपैतीं होती । जयाचें म्हषणतलें करिती । तयाची प्रज्ञा जाण षस्थती । पातली असे॥३५३॥ 

{त्याप्रमाणे जयाची इवंद्रये िाब्याि असिाि ि िो म्िणेल िसे करिाि त्याची बवुद्ध वस्थर झाली आि ेअसे समज} 

गलुाम िोिी जयाची इवंद्रये, िेगे पािे िया िरी|  

वस्थिप्रज्ञची िो जाणािा, विर्षय वन सखु-दःुखास िरी||१. 

प्रबल इवंद्रये जरर िी असिा, भक्ता िि िे पणूडपणे  

आज्ञा त्याची सदा पावळिी, जगिी त्यािी काय उणे?|| २. 

 या षनशा सवथभ तानां तस्यां जागषतथ संयमी । 

 यस्यां जाग्रषत भ तानां सा षनशा पश्यतो मुनेः॥ ६९ 
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{सिड प्रावणमात्र जया आत्मस्िरूपाच्या वठकाणी वनजलेले (अज्ञानी) असिाि त्या वठकाणी जयाला उजाडलेले असिे - आत्मज्ञान झालेले असिे - 

आवण जीि जया (दिेादी प्रपंचाच्या वठकाणी जागे -विर्षयसखु अनभुिणारे असिाि- त्याबद्दल िो उदासीन असिो. जण ुवनवद्रस्ि असिो. 

िो विर्षयांपासनू वनितृ्त असिो. आत्मवनरीक्षक मनुी वकंिा विचारी मनषु्यांची कमड करण्याची िेळ िी भौविक गोष्ीि गकड  असणाऱ्या व्यक्तींसाठी 

रात्र असिे.  

भौविकिादी मनषु्यांना आत्मसाक्षात्काराविर्षयी अज्ञान असल्याने अिा जण ुरात्रीच्या िेळी िे गाढ झोपलेले असिाि. भौविकिादी मनषु्याच्या 

रात्रसमयी आत्मवनरीक्षक मनुी दक्षपणे जागिू असिो. अध्यावत्मक संस्कृिीमधील यथािकाि प्रगिीमळेु मनुीला वदव्य आनंद प्राप्त िोिो.  

याउलट भौविक कमड करणारा मनषु्य आत्मसाक्षात्काराच्या बाबिीि वनवद्रस्ि असल्यामळेु विविध प्रकारची इवंद्रयसखुाची स्िप्ने पािाि असिो. 

आवण त्याच्या वनद्रािस्थेमध्ये त्याला कधी आनंद िर कधी द:ुख िाटि असिे.  

आत्मवनरीक्षक मनषु्य िा भौविक सखु आवण द:ुखाच्या बाबिीि नेिमी उदासीन असिो. िो भौविक पररवस्थिीमळेु विचवलि न िोिा आपल्या 

आत्मसाक्षात्काराच्या कायाडमध्ये मग्न असिो. 

देखैं भ तजात षनदेलें । तेथेंषच जया पाहलें । आषण जीव जेथ चेइलें । तेथ षनषद्रतु जो॥ ३५५॥ 
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{पिा, सिड प्रावणमात्र जया आत्मस्िरूपाच्या वठकाणी वनजलेले (अज्ञानी) असिाि त्या वठकाणी जयाला उजाडलेले असिे (म्िणजे जयाला 

आत्मज्ञान झालेले असिे) आवण जीि जया (दिेादी प्रपंचाच्या) वठकाणी जागे (विर्षयसखु अनभुिणारे असिाि) त्या वठकाणी जो वनजलेला असिो 

(विर्षयांपासनू वनितृ्त असिो). ि ेप्रमखु लक्षण आि.े  

आत्मस्िरुपी, वनद्रावधन बिु, वस्थिप्रज्ञ िेथे जागा|  

विर्षयी जागिृ विर्षयानंदा, वस्थिप्रज्ञ-मनी, ना जागा|| १. 

वनत्यवच जागिृ ित्िप्राप्तीस्िि, सामान्या ना रुवच अस|े  

विर्षयानंदी धाििी बिुजन, वस्थिप्रज्ञा िे, िीर्ष जैस|े| २. 

जो अमृतासी ठी ठेवी । तो जैसा कांजी न सेवी । तैसा स्वसुखानुभवी । न भोगी ऋषद्ध॥३६४॥ 

{जो अमिृाला नािे ठेििो िो जयाप्रमाणे कांजीला िाि लािि नािी, त्याप्रमाणे जयाला आत्मसखुाचा अनभुि आला िो ऋद्धीचा भोग घेि नािी.} 

अमिृाििी रुवच जयास ना, काय आिडे कांजी िया?|  

स्िानंदीच्या सौख्यापढुिी, िचु्छ ऋवद्धसखु जाि लया|| १. 



 

पान | 369 

 

आप यथमाणमचलप्रषतष्ठ ंसमुद्रमापः प्रषवशषतत यद्वत ्। 

 तद्वत्कामा यं प्रषवशषतत सवे स शाषततमाप्नोषत न कामकामी॥ ७०॥ 

{जयाप्रमाणे वनरवनराळ्या नद्यांच ेपाणी, सिड बाजूंनी भरलेल्या ि वस्थर असलेल्या समदु्राि त्याला विचवलि न करिािी सामािनू जािे, त्याचप्रमाणे 

सिड भोग जया वस्थिप्रज्ञ परुुर्षामध्ये कोणत्यािी प्रकारचा विकार उत्पन्न न करिाच सामािनू जािाि, िोच परुुर्ष परम िांिीला प्राप्त िोिो. भोगांची इच्छा 

करणारा नव्ि}े 

वििाल समदु्र जरी नेिमी भरलेला असला िरीिी वििेर्षि: पािसाळ्याि आपल्या िीराची मयाडदािी ओलांडून जाि नािी. िचे ईि भािनेि वस्थर 

झालेल्या मनषु्याच्या बाबिीििी सत्य आि.े  

जोपयांि एखाद्याला भौविक िरीर आि ेिोपयांि इवंद्रयिपृ्तीकररिा िरीराच्या मागण्या चालचू राििील. िरीसदु्धा भक्त िा पररपणूड असल्यामळेु िो 

अिा इच्छांनी विचवलि िोि नािी. 

इवंद्रयिपृ्तीच्या इच्छांनी िो यवत्कंवचििी विचवलि िोि नािी भगिंिांच्या वदव्य भवक्तपणूड सेिे मध्येच िपृ्त असल्याकारणाने नेिमी समदु्राप्रमाणेच 

वस्थर ि आनंदी रािू िकिो आवण म्िणनू पणूड िांिीचा आनंद घेऊ िकिो. 
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तो अहंकािातें दडुंनी । सकळ कामु सांडोनी । षवचिे षवश्व होऊनी । षवश्वामाजीं॥ ३६७॥ 

{िो अिकंाराला घालिनू सिड कामना सोडून ि अनभुिाच्या अगंाने जगदू्रप बननू जगाि िािरिो.} 

अिकंार वन सकळ कामना, पणूड त्यागनुी, िोि िरी| 

 स्ियेची सारे विश्व जािला, िरी िोऊवनया भजे िरी|| १.  

अिी वदव्य िी प्रसन्न ऐिी, ब्राह्मीवस्थिी लाभिे जया| 

जीिनी िांिी समाधान िी, कवध न सोडुवन जाि िया|| २.  

सिड शे्रष्ठ िी ब्रह्मी वनरंिर, स्ियेवच जण ुिो ब्रह्म असे| 

वनत्य िपृ्त वन सदा सखुी िो, सकली ईश्वर त्या वदसे|| ३.  

एिा ब्राह्मी षस्थषतः पाथथ नैनां प्राप्य षवमुह्यषत । 

 षस्थत्वास्यामततकालेऽषप ब्रह्मषनवाथणमृछिषत॥ २-७२॥ 
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{ि ेपाथाड, ब्रह्माला प्राप्त झालेल्या परुुर्षाची िी वस्थिी आि.े िी प्राप्त झाल्याने योगी कधीिी मोविि िोि नािी. आवण अिंकाळीिी या ब्राह्मी वस्थिीि 

वस्थर िोऊन ब्रह्मानंद वमळवििो. 

श्रीकृष्णांना िरण जाऊन खट्िांग मिाराजांनी जीिनाच्या या वस्थिीची प्राप्ती आपल्या मतृ्यचू्या केिळ कािी क्षणािच केली.  

वनिाडण म्िणजे भौविक जीिनाचा अिं करण्याचा मागड िोय. बौद्ध ित्िज्ञानानसुार भौविक जीिन संपल्यानंिर केिळ िनू्यच उरिो. 

पण भगिद्गीिेची विकिण वनराळी आि.े िास्िविक अवस्ित्ि वनत्य असिे. येणे जाणे िा दिेाचा खेळ आि.े अवस्ित्ि रूप चैिन्य –जाणीि ि ेवनत्य 

असिे. िी वमळिािी लागि नािी िर अनभुिािी लागिे.  

 

अध्याय दसुरा उन्निी मागड ज्ञान संपले  

 

  



 

पान | 372 

 

श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा (सांख्य योग) काव्य सार 

महामोह अचत प्रबळ तयाने, हतबल पार्ाभसी केले|  

कुरुके्षत्री तो दुबभल पाह नी, श्री शारंगधर त्यासी बोले||१. 

 

रणांगणी तू महान योद्धा, इरे् उचित कारुण्य कसे?| 

हतबल,चर्त्रा, तुला म्हणोनी, शतू्रगणी, होईल हंसे||२. 

 

पुनरचप अरु्भन र्गिंताला, साशू्र नयने, सांगतसे| 

समोर चदसती, गोत्रगुरु मर्, सांग त्यासी मी िधू कसे||३. 
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िंदनीय रे् िडीलधारे, ज्ज्यास्ति प्राणही त्यागािा| 

शसे्त्र त्यािरी िालिुनी मी, राज्ज्यर्ोग हरी, कैसा बरिा||४. 

 

मर् उमगेना, काय कर मी, चहतकर मर्ला काय असे| 

आिरुचन धमाभचस माधिा, िताभिे मी सांग कसे?||५. 

 

मंद सुचस्मते, श्रीकृष्णाने, मौल्यिान उपदेश चदला| 

पार्ाभ तू र्ाणता म्हणचिसी, ना सोचडशी परर अज्ञानाला||६. 

 

गोष्टी बोलशी तू धमाभचया, पुसशी आता काय कर| 

युद्ध मुळी ना निीन तुर्ला, संग्रामी हरचिला हर||७. 
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चदसतो र्िती र्ोही पसारा, सारे उपरे् चन नाशे| 

अचिनाशी तो केिळ आत्मा, चस्र्चत अन्यासी क्षचणक असे||८. 

 

र्ीणभ त्याचगशी िस्त्र ज्ज्यापरी, आत्मदेि बदली काया| 

र्न्म, मरण िा सुख-दुःखािी, ये-र्ा चह केिळ माया||९. 

 

इचंद्रयेही रे् चिषय सेचिती, हषभ-शोक ते चनपर्चिती| 

र्ो चिषयांना स्पशभ करीना, त्यािी चनत्यचि चस्र्र मती||१०. 
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देह असे हा चनत्य बदलता, र्चिष्यात अचस्तत्ि नसे| 

िैतन्यचि खेळिी तयाला, त्यास्ति शोचिशी तू कैसे||११. 

 

स्िधमभ पालन करी चनषे्ठने, र्ोिरी र्ीिनकाल असे| 

चिषयी चिरक्ती, चनत्य चििेकी, स्िीकार लारे् रे् रै्से||१२. 

 

कमभकांड कररती कुणी दांचर्क, स्िगाभिी मनी आंस तया| 

म्हणती ऐसे िेद सांगती, चमथ्या र्ल्पती ते िाया||१३. 

 

कमभफळी ना आंस धरोनी, करी कमे तू चनषे्ठने| 

अपूणभ अर्िा पूणभ र्ाहले, मनी साफल्यचि धरर तेणे||१४. 
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चिसंबी न कधी आत्मसखुाला, समत्ि मनीिे चनत्य असो| 

चििेक, िैराग्या ना सोडी, समाधान चित्तात िसो||१५. 

 

चस्र्तप्रज्ञ तू होई पार्ाभ, चनत्य असू दे ब्राह्मीचस्र्ती| 

हीि िाट नेई कैिल्या, अन्य मागभ ना या परती||१६. 

 चस्र्तप्रज्ञ दशभन 

 

मनात उरल्या शून्य कामना, चनत्यतृप्त अंतरी असे| 

समाधान चित्तात असोचन, चिषयांिी मुळी ओढ नसे||१. 
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काम चनपटूचन पूणभ त्यागीला, स्िानंदे अंतरी िसे|  

चस्र्तप्रज्ञ त्यालािी म्हणािे, पूणभकाम र्ो चनत्य असे||२. 

 

लारे् आिडते र्री कांही, तरी मनी उल्हास नसे| 

चिपररत घडता र्रर कांही, ना तो उिेगी होत असे||३. 

 

त्याचया स्िाधीन चनत्य इचंद्रये, आज्ञा त्याचया अनुसरती| 

तया र्ाग्यिंतास लार्ली, चस्र्र प्रजे्ञिी चनत्य चस्र्ती||४. 

 

असती कुणी ऐसेही साधक, िरीिरी चिरक्ती बाहेरी|| 

अंतरीिी ना खिखि चमटली, पार्ाभ, ते चमथ्यािारी||५. 
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खुडली पालिी केिळ िरिर, चनत्य उदक परी, िकृ्षतळा| 

िकृ्ष न नासे, र्शी अपथ्ये, िाढचिती व्याधी सकळा||६. 

 

अन्य इचंद्रये स्िाचधन ठेिती, परी चर्रे्िर ना ताबा| 

चरं्व्हालंपट मुकले साधक, कैिल्याचया शुर्लार्ा||७. 

 

शरीरर्ाि नासता इचंद्रये, चिषयाते ते चिस्मरती| 

सोहम ्र्ािे परब्रह्म मी, सहर्ी ऐशी ये प्रचतती||८. 
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आत्मबोध र्ाहला तयाला, क्षण न चिसंबे र्गिंता| 

चिरंर्ीि तो चस्र्तप्रज्ञ, ना मनी इचछा िा ना चिंता||९ 

 

कुणी अर्ागी उन्नत पंर्ी, क्षचणक मोचह ना सांिरती| 

पुन्हा डुबंती र्िचसंधूतिी, प्रयत्नेचह ते नि तरती||१० 

 

ऋचद्धचसद्धीिा लार् त्याचगती, चस्र्तप्रज्ञ त्या दूर करी| 

अमृतलार्ा पुढती कु्षल्लक, कांर्ीला तो काय िरी||११. 

 

ब्राह्मीचस्र्ती ही चनःसीम पार्ाभ, रे् चनष्कामे अनुर्िती| 

पोिलेिी ते कैिल्याला, अनायास परब्रह्मचस्र्ती||१२ 
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 येरे् दुसरा काव्यात्मक सार आशयात्मक अध्याय संपला.  

आिा गीिा धमड मडंळाच्या गीिा ि ज्ञानेश्वरीिील अभ्यासा साठी वलविल्या गेलेल्या पवुस्िकािील वनिडक सार आपण अभ्यास ूया, अध्याय 

दसुरा {गीिा अभ्यास} 

यािील मित्िाच्या गोष्ी  

१. िूं नको त्या गोष्ींचा िोक करीि आिसे. 

२. जन्म-मतृ्यचूा िोक करू नकोस. 

३. आपले अवस्ित्ि भिूकाळाििी िोिे ि पढेुिी रािणार आि.े  

४. आत्म भाि रूप आि.े त्यामळेु त्याच कवधिी अभाि िोि नािी.अिा आत्म्याला कोण मारणार? 

५. आत्मा अविनािी,व्यापक आवण आवण अव्यय आि.े  
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६. िो न जन्म घेणारा, वनत्य, िाश्वि, परुाण आि.े  

७. त्याचे विभाजन िोि नािी. िो जळि नािी, वभजि नािी,िा बदलि नािी. 

८. मरिे िे िरीर आत्मा नव्ि-े अग्नी, िाय,ू जल त्याबाबि वनरुपयोगी ठरिाि. 

९. िो कांिीच करीि नािी. अकिाड आि.े  

१०. िो अव्यक्त आि.े त्यांि कोणिेिी विकार {बदल] िोि नािीि-संभिि नािीि.  

११. म्िणनू त्याविर्षयी सांगणे फार कठीण आि.े  

१२. कांिींना आत्मित्ि आश्चयडिि ् वदसिे. कांिींना आश्चयडिि ् ऐकू येिे. कांिी त्यासंबधी आश्चयड’ म्िणनू संबोधिाि. परंि ु

कोणीिी पणूड ज्ञािे नसिाि. 

१३. आत्मित्ि सिड दिेाि आि.े आवण त्याने सिड व्यापले आि.े  

१४. म्िणनू आपला मतृ्य ूिोि नािी. केिळ दिे बदलिो. निा धरण िोिो. 
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कृष्णाला भोग आवण ऐश्वयड यासाठी कमे करणे पटि नािी. अिांना िो ‘अपहृि’ चिेस(्म्िणजे जयांची बदु्धी चोरीस गेली आि)ेअसे 

म्िणिो.  

कमडमागी िा प्रकृिी ित्िाच ेम्िणजेच भौविक वचिंन करणारा असिो.  

ज्ञानमागी िा चिैन्य म्िणज ेआत्मा िा ईश्वर या ित्िाचा िोध घेि असिो. यािील गणुांच ेवमलन िा गीिेचा मागड आि.े  

अजुडन िा जसा नराचा अििार आि ेत्यामळेु त्याची समस्या िी िी एका नराची आि.े त्याच ेवििेचन आवण समस्या या त्याच्या विविष् 

जीिनािी वनगडीि आििे. परंि ुगीिेिील ित्िज्ञान अवखल मानिजािी साठी आि.े  

आपले सारे जीिन आवण वचिंन ि ेिरीर कें वद्रि आि.े िे आत्मकें द्रीि ििे. आत्मा िचे माझे खरे स्िरूप आि.े िरीर ि ेकेिळ साधन 

आि.े जीिनाि िरीर िक्ती उत्तम असलीच पाविजे. परुुर्षोत्तम व्िायच ेअसेल िर िरीराला सांभाळलेच पाविजे. जयाच ेिारुण्य वनरोगी (चांगले) 

नसिे त्याच ेम्िािारपणिी वनरोगी (चांगले) नसिे आवण अध्यात्मिी वनरोगी (चागंले) नसिे. 
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जयाच्याजिळ िरीरिक्ती उत्तम आि ेआवण भौविकिक्तीिी उत्तम आि ेिो परुुर्षोत्तम. जग माणसाच्या सदििडनािर चालि नािी. िे 

बळािर चालिे. िा वसद्धािं आि ेआवण िो आपल्या संस्कृिीने मान्य केलेला आि.े 

जीिन ि ेएक रणांगण आि.े िेथे लढायच ेअसिे. जो ह्या रणांगणाि विमंिीने उिरिो त्याच ेदिेालय चमकून उठिे. 

आपली बदु्धी आवण ििडणकू यांच्याि सलोखा ििा.केिळ पषु्कळ विर्षयांच ेज्ञान असले म्िणजे बदु्धी आि ेअसे नािी. सयुोग्य बवुद्धमान 

िो की जयाच्या जीिनाि आवण ितृ्तीि िी प्रविवबंवबि िोिे. त्याच्या बोलण्याि, चालण्याि, पािण्याि इिकेच नव्ि ेिर सिड कृिीि िेजवस्ििा 

आवण वदव्यिा वदसिे.  

वस्थिप्रज्ञ बाजीराि पेििे  

बाजीराि पेिव्याचं्या त्याकाळाि वठकवठकाणी लढाया चाल ूिोत्या. त्याकाळाि बाजीरािांच्या आईची कािीयाते्रला जाण्याची इच्छा 

झाली. त्यािेळी बाजीराि पणु्याि नव्ििे. अवधकाऱ्यांना िी गोष् कळिाच त्यानंी बाजीरािांच्या आईला समजािले की 'सध्या काळ चांगला 
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नािी आि.े कािी फार दरू आि ेआवण मध्ये मोंगलांच ेराजय लागिे. िेव्िा कािीयाते्रला न गेल्यास चांगले िोईल. आपल्या येथील िंकर 

आवण कािीचा िकंर एकच आि.े एकच भगिान सिडत्र असिो'. ि ेसिड ऎकून बाजीरािांच्या आईने कािीयाते्रचा विचार सोडून वदला.  

त्यानंिर कािी वदिसांनी बाजीराि पणु्याि आले. त्यांना ि ेकळिाच त्यांनी आईला सांवगिले की 'िलुा कािीयाते्रला जायच ेआि ेना? 

िर खिुाल उद्याच वनघ आवण कािीविशे्वश्वराच ेदिडन घेऊन ये. बघ ूया कुणाची िाकद आि ेिलुा त्रास दणे्याची'.  

बाजीरािांची आई िीथडयात्रा करायला गेली. सोबि सैन्य दवेखल नव्ििे. परंि ु वठकवठकाणच्या राजांनी विच े स्िागि केले, िसेच 

कोणत्यािी प्रकारचा त्रास िोऊ नये यासाठी सोबि स्ििःचे सैन्यिी वदले, आवण आपल्या राजयािनू दसुऱ्या राजयाि विला सांभाळून 

पोिचविले.  

कारण विला थोडासािी त्रास झाला असिा िर गाठ बाजीराि पिेव्यांिी िोिी. 

िरीर दिेालय आि े(िी अगदी िरच्या प्रिीची कक्षा आि)े. पण कोणाचे? जयाने प्रथम त्याला रणांगण समजनू िक्तीपजून केले त्याच.े 
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मतृ्य ूनसिो. असिे िे फक्त सारे पररििडन. या पररििडनािनु पद्धििीर विकसन साधिे. या साऱ्या वस्थत्यंिरािनू अविनािी आत्म्याच े

अवस्ित्ि केिळ साक्षी स्िरूप आि.े  

स्िधमड पालन अिश्य करािे. त्यामळेु िोणारे सखु वकंिा दःुख सिन करािे. 

मिमंद गझनी जेव्िा सोमनाथ लटुण्यासाठी आला िेव्िा पषु्कळ श्रद्धािान माणसे सोमनाथ आवण प्रभासपट्टनच्या आजबूाजलूा रािाि 

िोिी. लटूमार करणाऱ्यांनी पषु्कळ ब्राह्मण बाटविले, पषु्कळ जाणिी जाळली आवण सोमनाथ िोडून फोडून लटूमार केली. 

िी लटूमार झाली त्यािेळी िेथील समाज श्रद्धािान िोिा. त्याचा सोमनाथािर विश्वास िोिा. परंि ुश्रदे्धच ेसंगोपन करिाना त्यांनी भौविक 

िक्तीची उपेक्षा केली िोिी. त्यांना असे िाटि िोिे की, िक्तीने माणसू राक्षस बनिो. माणसान ेभगिंिािर विश्वास ठेिनू जगले पाविजे. 

त्याकाळी भौविक िक्तीची उपेक्षा करून विला त्याजय समजनू केिळ श्रद्धा ठेिली पाविजे असा िेडेपणा भक्तीच्या नािािर चालला िोिा 

आवण आजिी चाल ूआि.े 

इवंद्रयांच्या आिडी-वनिडीिर किडव्य अिलंबनू नसािे. कारले खायच ेकी नािी ि ेठरविणारी जीभ कोण विने फक्त चि सांगािी.  
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स्िधमाडि श्रेष्ठ-कवनष्ठ असे नसिे. िारिम्य आवण वििेकाणे आपल्या त्या-त्या िेळेच्या भवुमकेनसुार ‘सयुोग्य’ वनिड करून किडव्य 

पालन केले पाविजे. िाच खरा ‘स्िधमड’  

कमड मित्िाच ेनसनू कमाडचा ििे ूठरविणारी बदु्धी मित्िाची असिे.  

कमड करिांना बदु्धी कामनेिनू मकु्त ििी. व्यापक वििाची ि द्रष्पेणावच भािना आिश्यक आि.े याने ‘आत्मिान’ िोिो. फक्त स्िि:परुिे 

न पाििा व्यापक सम बदु्धीने कायड करणे म्िणजे ‘योग’ 

नैसवगडक गरजा ि कामना यािील फरक नेि समजनू घ्यािा. इवंद्रयांना कामनासक्त न िोऊ दणेे िा संयम पाळला केई, वस्थिप्रज्ञिा येिे.  

माझा येथले कांिीच नािी. अिी सिज प्रितृ्ती असलेली बदु्धी आत्म्यािी जोडिे. िी ‘चनमभम’ िोिे. विरक्ती िा सिज भाि झाला पाविजे. 

कुणाच ेकांिी घणेे िी चोरी आि.े अथाडि ‘िेन त्यके्तन भनू्जीथा:’ त्याने माझ्यासाठी जे वदलंय िे सोडून इिर माझे कांिीच नािी.  

आपण पािुणे आिोि. यजमान दिे नािी िी िस्ि ूमाझी किी िोणार? 

इवंद्रयांची ओढ विर्षयांचचेकेडे जबरदस्ि असिे. गीिाई म्िणिे, ‘आिंील न सटेु गोडी िी जळे आत्मदिडने’ 
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चनरहंकाररता िी दसुरी आिश्यकिा आि.े जीिनािील घटनांच्या कडे त्रयस्थ ितृ्तीने पािणे त्यासाठी सिज ितृ्ती व्िायला ििी. जर 

माझे कुणीच आवण कांिीच नािी, मग लाभ- िानी चा प्रश्न येिोच कोठे? 

ऑवफसच ेका ंआटोपल्यािर त्या संबंवधि गोष्ी आपण जेथल्या िेथे ठेििो. अगदी िसे जीिनाि आचरण ििे. नाना सिबे फडणिीस 

घरच्या कामाची दौि िेगळी ठेिीि आवण सरकारी कामाची िेगळी. इिके ‘वनमडमत्ि’ ििे.  

मात्र एक गोष् वनवश्चि की, घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेिी माझा काय सिभाग ििा? ि ेअिश्य विचाराि घ्यािे.  

अिा अवलप्तिेने आपण आपल्या पलीकडे जाऊन कसे पिािे ि ेजम ूलागिे. जीिनाि कोठे ‘मी’ डोकाििा कामा नये.  

अि ंिनू्यिेनेच ‘आत्मदिडन िोिे. आवण मग िी आिील गोडी जाळून जािे वनत्य िपृ्तीची भािना सिजी येिे. बदु्धीला स्थैयड येिे. िीच 

‘वस्थिप्रज्ञिा.’  

वस्थिप्रज्ञ अिस्था सखु आवण द:ुखाि वनष्कम्पिा आणिे. आपल्या ितृ्ती वनष्कलंक िोऊ लागिाि. अिी सिज वस्थिी वनत्य असणे 

यालाच ‘समाधी’ म्िणिाि.  
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ज्ञानदिे म्िणिाि िो विश्वाचा िोिो. विश्वमय िोिो. ‘विचरे विश्व िोऊनी विश्वामाजी’ ि ेश्रेष्ठिम अिस्था प्राप्त िोिे.  

बदु्धीने आत्म्याि वस्थरािणे यालाच ‘ब्राह्मीवस्थिी म्िणिाि. जयाला िी वस्थिी लाभली, िी कायम राििे. गीिाई म्िणिे,’पाििा न चळे 

पनु्िा’ िी वनत्य सोबि राििे. िाच िर जीिनाचा उद्दिे आि.े  

ब्रह्माचा अनभुि िा ज्ञानाचा, आपल्या विश्वात्मकिेचा आवण आनंदाचा अनभुि आि.े याचा स्पिड झाल्यािर िो घसरि नािी. अथाडि 

मरणानंिर सदु्धा त्या वनविडकार ब्रह्म अिस्थेिच राििो.  

‘कमडणी एि अवधकार: िे [४७] –ि ूकमड कोणिे ि कसे करायच ेिे ठरि ूिकिोस. कमड करणे, ना करणे वकंिा विपरीि करणे िझु्या 

स्िाधीन आि.े फळािर मात्र िझुा अवधकार नािी. फल ि ेकमाडचा स्िाभाविक पररपाक आि.े  

गीिेची सिाडवधक मोलाची विकिण म्िणजे, आपल्या कमाडच्या फळांची अपेक्षा आपण न करणे िचे इष् आि.े एक प्रकारे िीच विकिण 

आपल्याला आपल्या कायाडप्रिी वनस्िाथी बनिि,े आपले कायड ईश्वरचरणी अपडण करायचा विचार दिेे, आवण जीिनयाते्रचा आनंद कोणिीिी 

अपेक्षा न करिा उपभोगायला विकििे. 
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वनस्िाथीपणा िी अध्यावत्मक उद्धाराची पविली पायरी आि,े असे गीिा सांगिे. कारण जेव्िा मनषु्य या पािळीपयांि पोिोचिो िेव्िा 

अिमं विलोप पाििो. जीिन ि ेकोणत्यािी प्रकारच ेयि वमळिण्याचा लढा नािी. िमु्िी उच्च पािळीिर पोिोचिा आवण अवंिमि आत्मा 

ब्रह्मािी एकरूप िोिो- वपडंापासनू ब्रह्मांडाकडे. 

किाड त्याचा ििे,ू त्याची साधने,ि आपल्या िािी नसणाऱ्या आकवस्मक गोष्ी यांना गीिा ‘दिै’ म्िणिे. त्यािर फळाची वनष्पत्ती 

अिलंबनू असिे. म्िणनू त्यािर आपला अवधकार चालि नािी.  

सभुावर्षिे  

• नासिो विद्यिे भािो, नाभािो विद्यिे सि:[१६] 

• अजो वनत्य: िाश्विोऽयं परुाणो, न िन्यिो िन्यमनो िरीरो [२०] 

• िासांवस जीणाडवन यथा वििाय, निानी गणृ्िवंि नरोऽपरावण| 

िथा िरीरावण वििाय जीणाडन्यन्यावन संयावि निानी दिेी||(२२) 
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• जािस्य वि धिृो मतृ्योधृडिं जन्म मिृस्य च [२७] 

• ििो िा प्राप्यवस स्िगां,वजत्िा ि भोक्ष्यसे मविम| 

• िस्मादवुस्िष्ठ कौंिेय, यदु्धाय कृिवनश्चय:|| [३७] 

• स्िल्पमप्यस्य धमडस्य त्रायिे मििो भय:|[४०] 

• कमडण्येिावधकारस्िे मा फलेर्ष ुकदाचन|  

मा कमडफल ििेभुूडमाड िे संगोऽस्िकमडवण|| {४७} 

• िासनेच्या आसक्तीने क्रोध िोिो…आवण मग ..संमोि..मग स्मवृिनाि..मग बवुद्धनाि ..आवण अखेर प्रणश्यवि…!! 

(मरणच…) 

• “ध्यायिो विर्षयान्पुंस: सङ्गस्िेर्षपूजायिे| 
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सङ्गात्सञ्जायिे काम: कामात्क्रोधोऽवभजायिे|| ६१|| 

• क्रोधाद्भिवि सम्मोि: सम्मोिात्स्मवृिविभ्रम:| 

स्मवृिभं्रिाद ्बवुद्धनािो बवुद्धनािात्प्रणश्यवि||६३.||” 

 

गीिा सांगिे, क्रोधामळेु संभ्रम िोिो. संभ्रमामळेु स्मरणिक्ती जािे. स्मरण िक्ती गेल्याने वििेकबदु्धी नष् िोिे. आवण वििेकबदु्धी 

नष् झाल्याने विनाि िोिो.  

 

पण एक संयमी आत्मा, जो या सगळ्याच्याि िािरि असिो आपलुकी वकंिा घणृा या दोन्िीपासनू अवलप्त, त्यालाच वचरंिन 

िांिी प्राप्त िोिे. (गीिा, श्लोक ६३). 
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यािर स्िामी वचन्मयानंद (वचन्मय वमिन) सांगिाि, एका संभ्रमी मिीमळेु चांगले-िाईट यािला फरक ओळखण्याची क्षमिा 

गमािली जािे, जयालाच सोप्या भारे्षि सदस्दवििेकबदु्धी म्िणिाि. जी बिुिेक िेळा आपल्याि एक पररमाण ियार करिे आवण मनाला 

सािध करिे. आजच्या या श्री ज्ञानेश्वरी जयंतीला माऊलीला िंदन करून आ्हाला धस्थतीत होण्याि ेआशीिााद द्यािेत अशी प्राथाना 

करुया. 

 

िरर ॐ|| 

श्री ज्ञानशे्वरी जयंिी  

२७/०९/ २०२१ 
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अण्णा (श्री. मधुकर सोनवणे) यांची 

ई साहित्यवरील इतर पुस्तके 

हललक/टॅप करताच उघडतील 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ishavasyopnishad_madhukar_sonavane.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kathopnishad_madhukar_sonavane.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kaivalyopnishad_madhukar_sonavane.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mandukyopnishad_madhukar_sonavane.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/prashnopnishad_madhukar_sonavane.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bruhad_aranyak_upnishad_madhukar_sonavane.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/amrutanubhav_dnyaneshwar_madhukar_sonavane.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/goodh_bharatach_shodh_ms.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kenopnishad_madhukar_sonavane.pdf
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ई साचहत्य प्रचतष्ठानिे हे िौदािे िषभ. 

मधुकर सोनिणे (अण्णा) यांिे  हे दिावे पुस्तक. 

 

अण्णा ह े८२ िषाांि ेतरुण आहते. िय फ़क्त सांगण्यापरुते, एक आकडा. बाकी त्यांि ेिैतन्य त्यांना तरुणांति गणती करायला लािील 

असे.  लहानपणापासनूि त्यांनी अध्यात्ममागा धस्िकारला.  नेटका प्रपंि करतानाि त्यांनी आपला अभ्यास ि सािना सरुू ठेिली. 

त्यांच्यामागे सरस्ितीिी कृपा आधण माउलींिा आधशिााद आह.े त्यामळेुि ते अखंड अभ्यास, मनन, धितंन ि लेखन करत असतात. ई 

साधहत्यच्या अध्यात्म धिभागात िारही िेद, संपणूा महाभारत, रामायण, गीता, ज्ञानेश्वरी, सिा संतसाधहत्य ि इतर सिा िमाांसह अनेक पसु्तके 

आहते. पण उपधनषद ेनव्हती. याधिषयी एकदा सहज अण्णाकंडे बोललो असता त्यांनी उपधनषदांि ेमराठी श्लोकानिुाद करण्यािा संकल्पि 
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सोडला. ि श्रािणाच्या पाि सोमिारी ५ उपधनषद ेप्रधसद्ध केली. धकती उपधनषद ेआहते ते अजनू समजलेले नाही. त्या उपधनषदांपैकी धकती 

होतील ते ईश्वराच्या इच्छेिरि. तोि या संकल्पाला बळ दईेल आधण पणुात्िाला नेईल. मराठी भाषेत असा प्रयोग प्रथमि होत आह.े 

मधकुर सोनिणे ऊफ़ड  अण्णांसारखे जयेष्ठ लेखक आपली पसु्िके ई सावित्यच्या माध्यमािनू जगभरािील मराठी िाचकांना विनामलू्य 

दिेाि. असे लेखक जयांना लेखन िीच भक्ती असिे. आवण त्यािनू कसलीिी अवभलार्षा नसिे. मराठी भारे्षच्या सदुिैाने गेली दोन िजार िरे्ष 

किीराज नरेंद्र, संि ज्ञानेश्वर, संि िकुारामांपासनू िी परंपरा सरुू आि.े अखंड. अजरामर. म्िणनू िर धदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ूगणपलेु 

(९पसु्तके), डॉ. मरुलीिर जािडेकर(९), डॉ. िसंत बागलु (२०), शभुांगी पासेबंद(१४), अधिनाश नगरकर(४), डॉ. धस्मता दामल(े८), डॉ. 

धनतीन मोरे (३२), अनील िाकणकर (९), फ्राधन्सस आल्मेडा(२), मिकुर सोनािणे(१०), अनंत पािसकर(४), मि ूधशरगांिकर (८), अशोक 

कोठारे (५० खंडांि ेमहाभारत), श्री. धिजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथा), मोहन मद्वण्णा (जागधतक कीतीि ेिैज्ञाधनक), संगीता जोशी (आद्य 

गझलकारा, १७ पसु्तके), धिनीता दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नंधदनी दशेमखु (५), डॉ. सजुाता िव्हाण (११), डॉ. िषृाली 

जोशी(२७), डॉ. धनमालकुमार फडकुले (१९), CA पनुम संगिी(६), डॉ. नंधदनी िारगळकर (१३), अकुंश धशंगाडे(१४), आनंद दशेपाडें(४), 
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नीधलमा कुलकणी (२), अनाधमका बोरकर (३), अरुण फडके(३) स्िाती पािपांडे(२), साहबेराि जिंजाळ (२), अरुण धि. दशेपांडे(५), 

धदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरंुिती बापट(३), अरुण कुळकणी(८), जगधदश खांदिेाले(४) पंकज कोटलिार(५) डॉ. सरुुिी नाईक 

(३) डॉ. िीरेंद्र ताटके(२), आसािरी काकडे(३) असे अनेक जयेष्ठ ि अनभुिी लेखक ई सावित्यच्या द्वारे आपली पसु्िके लाखो लोकांपयांि 

विनामलू्य पोिोचििाि.  

अिा सावित्यमिूीचं्या त्यागािनूच एक वदिस मराठीचा सावित्य िकृ्ष जागविक पटलािर आपली ध्िजा फडकिील याची आम्िाला खात्री 

आि.े याि ई सावित्य प्रविष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी चळिळ आि.े अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रिाि आििे. त्या त्या व्यासपीठांिनू 

निनिीन लेखक उदयाला येि आििे. आवण या सिाांचा सामवूिक स्िर गगनाला वभडून म्िणिो आि.े  

आवण गं्रथोपजीविये । वििेर्षीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्ादृष् विजयें । िोआिे जी । 

 


