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• विनामू य वितरणासाठी उपलब्ध. 

• आपले िाचून झा यािर आपण ह ेफ़ॉरिडा करू 

शकता . 

• ह ेपुस्तक िेबसायट्िर ठेिण्यापुिी ककिा 

िाचनाव्यवतररक्त कोणताही उपयोग करण्यापुिी य सावहत्य 

प्रवतष्ठानची लेखी परिानगी घेण ेआिश्यक आह े

 

  



| |श्रीगुरु:शरणं | |  

संपूर्ा  जगदेि नंदनिनं सिेऽवप कल्पद्रुमा :  गाङ्गंिारर  

समस्तिाररवनिहा: पुण्या समस्ता:विया: |   

िाच: संस्कृतप्राकृत: श्रुवतवशरो िारार्सी मेवदनी   

सिाा िावस्र्वतरस्य िस्तूविषया दृषे्ट परब्रह्मवर् | | 

 

हे परब्रह्मरुपी सद्गरुो, आपल्यासाठी संपूर्ा विश्व म्हर्जे एक नंदनिनच 

आहे. सिा  िृक्ष आपर्ास कल्पिकृ्षच आहेत. सिा  जलाशय गंगा आहेत 

ि आपल्या सिा  विया अत्यंत पवित्र आहेत. आपली िार्ी संस्कृत 

असो कीं प्राकृत ती मला िेदासम वशरोधाया  आहे. सिा  भूमी 

आपल्यासाठी िारार्सीच आहे. कारर् आपर् सदैि ब्रह्मभािात 

असता.  



 

 

 

 

 

 

 

अनंत कोटी ब्रह्मंडनमयक भगवमन योगीरमज सदु्गरू 
वममनरमवजी गुळवणी महमरमजमंचे वणणन श्रीमद् आद्य 

शंकरमचमयमांच्यम यम सुयोग्य शबदमंखेरीज करतमच येत 
नमही. तयमंनी घडवलेली हह कलमकृती तयमंच्यमच चरणी 

समदर समर्णण . 



 

 

 

  



श्रीमद्भगवद्गीते ववषयी 

लेख १ ला  

  

भगवद्गीतेववषयी फेसबकुवर बऱ्याच पोस्ट्स येऊन गले्यात. 

त्यात फक्त व्यथा व्यक्त केली गलेी कीं आपल्याच समाजात भगवद्गीते 

ववषयी फारशी आस्था विसत नाही. ते असेलही तसे. पण तो ववषय 

इथे नाही. इथे भगवद्गीतेची थोडी ओळख करून द्यावी असे वाटते. ते 

अविक महत्वाचे आह.े कारण जी गोष्ट मावहतीच नाही त्याबद्दल 

आस्था कशी वनमााण व्हावी? म्हणनू हा एक छोटासा प्रयत्न.  

 मला स्वत:ला असा अनभुव आला आह े कीं 

शाळेत असताना भगवद्गीतेतला १२ वा अध्याय वशकवला जाई. पण 

त्यावळेी वशक्षकाांनी अशी व्यथा बोलनू िाखवल्याचे स्मरते कीं 

यदु्धभमूीवर इतका वळे कसा काय वमळाला समजत नाही. कारण 

सगळी गीता वाचायला अडीच तीन तास तरी सहज लागतात. 

 माझ्याही मनात ते ववचार तसेच घर करून बसले गलेे. तसे 

होते कारण आपले गरुुजीनी ज े साांवगतलां ते ववद्याथी प्रमाण मानत 

असतात. ज्या काळात ही गोष्ट घडली तो काळ खपू पवूीचा आह.े 

कारण आज माझ ेवय आह े७८ वष.े त्यानांतर माझ्या मलुानी १२वीत 



असताना हाच प्रश्न उपवस्थत केला. आज नक्की आठवत नाही पण 

समुारे १९७९मध्ये त्याने ववचारले. कारण त्याांनाही त्याांच्या वशक्षकाांनी 

असेच साांवगतले पण आता फरक असा होता कीं अडीच तीन तासा 

ऐवजी सात तास कसे काय वमळाले असतील असा झाला होता. 

म्हणज े विवसेंविवस गरैसमज वाढतच जाणार असे विसते. पण 

त्याच्या प्रश्नामळेु मी अस्वस्थ झालो.  

१९६७मध्ये महाराजाांची (गळुवणी महाराजाांची) िीक्षा 

परमभाग्याने मला वमळालेली होती. मला असे प्रश्न पडले कीं मी 

त्याना अांतरातनू प्रश्न ववचारीत असे. तसा तो ववचारला व मग सद्गरुूां नी 

केलेल्या मागािशाना प्रमाण े सगळा अभ्यास सरुु झाला. ते वषा होते 

१९८०. तेंव्हा पासनू महाभारताच्या वाचनातनू अनेक गोष्टी समज ू

लागल्या. मला स्वत:ला त्या वाचनातनू ज ेसमजले ते जसे समजले 

तसे इथे माांडणार आह.े सद्गरुूां नी मळू महाभारताचा अभ्यास व गीतेचा 

अभ्यास करवनू घतेला. भगवद्गीता लहानपणापासून वाचत 

असल्यामळेु व हा अभ्यास सरुु केल्यानांतर झालेल्या सरावामळेु 

सगळी गीता वाचायला फक्त १ तास लाग ू लागला. महाभारत 

वाचल्यावर पवहली गोष्ट लक्षात आली कीं भगवद्गीता ही ग्रांथ रूपाने 

यदु्ध सरुु झाल्यावर ११व्या विवशी(म्हणज े मागाशीषा एकािशीला) 

प्रकावशत झाली.  

तसे काां झाले याचे कारण असे कीं, जेंव्हा ितृराष्ट्राने 

यदु्धाला परवानगी विली तेंव्हा कावताक मासातल्या वद्य पक्षात कौरव 



पाांडव आमने सामने कुरुके्षत्रावर जमा झाले. ह ेमहायधु्ि फार भयांकर 

होणार असल्याचे व्यासाांना जाणवले. ह े महायधु्ि टाळण्याचा 

अखरेचा प्रयत्न करावा म्हणनू महषी व्यास यदु्धसरुु होण्यापूवी म्हणजे 

आिल्या विवशी हवस्तनापरूला ितृराष्ट्राचे मन वळवण्यास आले. 

व्यासाांचे यथोवचत स्वागत झाले. आसनस्थ झाल्यावर व्यास 

ितृराष्ट्राला काय म्हणाले ते पढुच्या लेखात पाहू. 

 

  



श्रीमद्भगवद्गीते ववषयी 

लेख २ रा  
 महषी व्यास यदु्धसरुु होण्यापवूी म्हणज े आिल्या 

विवशी हवस्तनापरूला ितृराष्ट्राचे मन वळवण्यास आले. ह े आपण 

मागच्या म्हणज े पवहल्या लेखात वाचले. आता व्यासाांचे यथोवचत 

स्वागत झाले व आसनस्थ झाल्यावर, 

 व्यास ितृराष्ट्राला म्हणाले, “ ितृराष्ट्रा तूां अजनूही यधु्ि 

टाळू शकतोस. राजा म्हणनू तझुी आज्ञा झाल्यावर ियुोिनाने जरी तझु े

ऐकले नाही तरी भीष्ट्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कृतवमाा, शल्य, 

इत्यािी तझु्या सहाय्यास िावनू येतील. कारण त्याांच्यापैकी 

कोणालाही ह ेयदु्ध नको आह.े त्याांच्यावर ते लािले गलेे आह.े मला 

तर भीषण सांहार विसत आह.े तूां तो टाळावास असे मला वाटते. 

वशवाय योगही चाांगले विसत नाहीत. वक्रीमांगळाने मघा नक्षत्र व्यापले 

आह.े तेरा तेरा विवसाांचे िोन पक्ष आले आहते. येत्या अमावास्येला 

सयूाग्रहण आह.े अरुां िती नक्षत्र ववस्ाांना डावलनू पढुे गलेे आह.े ह े

सवा कुयोग आहते यावरून सषृ्टीत भयानक सांहार सांभवतो. ते टाळणे 

ह े मिूाावभवषक्त राजाचे कताव्य आह,े म्हणनू तझु्याकडून मी तशी 

अपेक्षा करीत आह.े”  



ह े सवा अत्यांत थांडपण े ऐकत असलेला ितृराष्ट्र व्यासाांना 

म्हणाला, “अशा कुयोगामळेु जर नरसांहार सांभवत असेल तर तो मी 

विलेल्या आज्ञेमळेु कसा टळणार? ह े मला समजत नाही, वशवाय 

पररवस्थती आताां माझ्या हातात रावहलेली नाही. ियुोिनाने सवा 

पररवस्थती स्वत:च्या आिीन करून घतेली आह.े अशावळेी मी 

त्याला यदु्ध थाांबवण्याची ववपरीत आज्ञा केली तर त्याचा तेजोभांग 

होऊन त्याचा मलाच त्रास होईल. वशवाय ियुोिनावर माझ ेमनापसनू 

प्रेम आह.े त्यामळेु मला तसे करवणार नाही.”  

इथे ितृराष्ट्राला थाांबवीत व्यास म्हणाले,  

“राजा! थाांब! ियुोिनावर प्रेम असल्याचा बहाणा करू 

नकोस. तसे असते तर मला काही वाईट वाटले नसते, कारण 

प्रजवेरील वनरपेक्ष प्रेमामळेु केलेल्या गोष्टीसदु्धा भगवांताला 

आवडतात. ििुवैाने ियुोिनावर तझु े जराही प्रेम नाही. केवळ 

आपल्या कुवासना भागवण्यासाठी तूां आजवर ियुोिनाचा वापर 

करीत आला आहसे. तूां तझुी सवा कपट कारस्थाने व ववकृतभोग 

लालसा तपृ्त करून घणे्यासाठी सोयीस्कर शरीर म्हणनू त्याचा वापर 

करीत आला आहसे. राजन ्! मी ज ेकुयोगाचे वणान केले आह ेत्याची 

ववपरीत बािा “काल, कमा व स्वभाव” याांच्या माध्यमातनू स्वाथी, 

अिमी, कपटी इत्यािी िवुातानी जीवाांना होते. असा शास्त्राचा 

अवभप्राय आह.े सिाचारी, ईश्वरभक्त, वनरपेक्ष, वनस्वाथी व प्रजवेर खरे 

प्रेम करणाऱ्या जीवाांना कुयोग बािेची सांभावना फार कमी असते व 



झालीच तर ती ववपरीत नसते. ितृराष्ट्रा! आपल्या पापकमााच्या 

कारवाया अव्याहत चाल ू ठेवण्यासाठी तूां स्वत:च्या शरीर ऐवजी 

पापाने बरबटलेले ियुोिनाचे शरीर अत्यांत कू्ररपण े वापरीत आहसे. 

असे असताना प्रेमाचा कसला बहाणा करतोस? अरे ह्या यदु्धाची 

पररणीती अत्यांत वाईट होणार आह.े ियुोिनाच्या वाट्याला शारीररक 

व मानवसक क्लेशाांसह राज्यत्याग व िहेत्याग करावा लागले. तर 

तझु्या वाट्याला पतु्रववयोगाचे मानवसक क्लेश, राज्यात्यागाचे 

मानवसक क्लेश, ज्या भीमाची तलुा अत्यांत भीती वाटते त्या 

भीमाकडून पिोपिी अपमान, अवहलेना इत्यािी क्लेश सांभवतात. ह्या 

सवा क्लेशाांपासनू मकु्त व्हावे असे जर तलुा वाटत असेल तर तूां 

आजही वन:स्वाथा बदु्धीने वासुिवेाचे स्मरण करून सदु्बद्धीची याचना 

कर. ह्या नश्वर राजवभैवाचा मनातनू त्याग कर. अव्यवभचारी भक्तीने 

प्रजाकल्याणाचा हते ूमनात िारण करून यधु्ि बांिीची आज्ञा ि!े राज्य 

पाांडवाांच्या हवाली कर. त्याांमळेु तूां सम्राट राहशील व सवा प्रजचेे 

कल्याण होईल.”  

महषी व्यास ह ेसाांगत असताना ितृराष्ट्राचे काही वगेळेच 

ववचार चाल ूहोते. त्याच्या मनात भीष्ट्माांचे सरसेनापतीपि घर करून 

होते. भीष्ट्म म्हणज े साक्षात ् िमा-मवूता. ते इच्छा मरणी व अवजांक्य. 

सरसेनापती म्हणनू ते कौरवाांचे रक्षण करणारच. कृपाचाया, अश्वत्थामा 

ह े िोघहेी वचरांजीव आहते. कणाा जवळ इांद्राचे अमोघ वज्र आह.े 

जयद्रथाने वशवाकडून वर प्राप्त करून घतेला आह.े द्रोण िमावन् 



आहते. सवाात महत्वाचे म्हणज ेियुोिनाने ११अक्षौवहणी सैन्य मोठ्या 

कुशलतेने वसद्ध केले आह,े तर पाांडवाांचे फक्त ७ अक्षौवहणी सैन्य 

आह,े मग माझा पराभव कसा शक्य आह?े अिमा तर पाांडवाांना 

करावा लागणार आह.े त्याांनाच आपल्या गरुूां ना, वपतामह भीष्ट्माांना, 

कृपाचायाांना, आपल्या मामाला, अशा सगळ्याच वडीलिाऱ्याांना 

माराव ेलागणार आह.े म्हणजे अिमा सगळा त्याांच्याकडूनच होणार. 

पाप पाप म्हणतात ते आिी पाांडवाांच्या वाट्याला जाणार. मला 

काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. अशा ववचारात ितृराष्ट्र गप्प 

बसनू रावहला.  

महषी व्यासाांबरोबर चचाा करायला वमळाली त्यातनू 

ितृराष्ट्राने स्वाथाासाठी अविक ज्ञान वमळवण्यासाठी एक मोघम प्रश्न 

ववचारला, “ ह ेमहष!े कुमहूुता तर उभय पक्षाला आह.े यदु्ध तर अटळ 

आह.े यदु्धाचा शवेट कुणाच्या तरी एकाच्याच ववजयाने होणार. तो 

कोणाचा असेल?”  

यावर महषी व्यास म्हणाले, “राजन!् तझु्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर 

असे आह ेकीं ‘िमा एव हतो हवन्त| िमो रक्षवत रवक्षत:||’ त्यामळेु तूां 

प्रत्यक्षच पहा ह ेकसे घडते ते. मी तलुा यदु्ध सांपे पयांत विव्यदृष्टी प्रिान 

करतो. त्या विव्यदृष्टीने तूां कुरुके्षत्रावरच काय पण ववश्वातल्या 

कोणत्याही वठकाणची घटना पाहू शकशील.”  

इथे ितृराष्ट्र गोंिळाला. भगवान श्रीकृष्ट्णाांच्या ववश्वरूपाचे 

िशान घणे्यासाठी ितृराष्ट्राने भगवान श्रीकृष्ट्णाांकडे विव्यदृष्टीची 



याचना करताना ‘ तझु ेरूप पवहल्या नांतर आणखी काही पाहण्याची 

इच्छा नाही !” असे म्हटले होते. वनिान आयषु्ट्यात भगवांताशी एकिा 

तरी खरे बोलल्याचे पणु्य गाठी असाव ेम्हणनू ितृराष्ट्राने ितूापण ेती 

विव्यदृष्टी सांजयाला िणे्याची ववनांती महषी व्यासाांना केली. महषी 

विेव्यासाांच्या मनात वनिान यदु्धातला भयानक सांव्हार कळून हा 

यदु्धबांिीची आज्ञा िईेल तरी पढुील अनथा टळेल. वनिान भीष्ट्म 

पतनानांतर जरी यदु्ध थाांबवण्याची इच्छा झाली तरी खपू होईल. म्हणनू 

व्यासाांनी सांजयला विव्य दृष्टी विली व आपल्या आश्रमात परतले.  

महषी विेव्यासाांनी सांजयाला जी विव्य दृष्टी विली होती त्या 

दृष्टीचे सामर्थया अफाट होते. त्या दृष्टीमळेु मानवी मनात प्रकट होणाऱ्या 

भावाांचेही ज्ञान होणार होते. मनोवगेाने दृष्ट्य व घडून गलेेले अदृश्य 

प्रसांगही विसणार होते. बसल्या जागवेरून सांजय भलूोकातील घटना 

अवलोकू शकणार होता. ह े ितृराष्ट्राला समजल्यावर ितृराष्ट्रान े

सांजयाला िसुऱ्या विवसापासून सांपणूा भलूोकात समतल भमूी कुठे 

कुठे आह,े उपयकु्त खवनजे कोणत्या वठकाणी आहते. चाांगली शेती 

कोणत्या वठकाणी होऊ शकते इत्यािी मावहती ववचारण्यास सरुुवात 

केली. ितृराष्ट्र मनाशी ह े पक्के समजनू होता कीं सरसेनापती भीष्ट्म 

असल्यामळेु मला काहीच काळजी करण्याचे कारण नाही. मी 

वजांकणार व सम्राटपिी राहणार ह्या भ्रमात तो ववववि मावहती 

सांजयाच्या विव्यदृष्टीतनू काढून घते होता. म्हणज े यदु्ध सांपल्यावर 

आपल्याला आपले वभैव वाढवता येईल. ह्या भ्रमात तो मागाशीषा 



िशमीपयांत सांजयला यदु्धा बद्दल काहीच ववचारीत नव्हता. मागाशीषा 

िशमीला रात्री बऱ्याच उवशरा एक सेवक भीष्ट्म रणाांगणात पडले 

अशी बातमी घऊेन हवस्तनापरूच्या राजवाड्यात ितृराष्ट्राकडे आला. 

त्यावळेी ितृराष्ट्राच्या पायाखालची वाळू सरकली. तो पाांढराफटक 

पडला. आवण तसाच कोसळला. तो शदु्धीवर येईपयांत पहाट होत 

आली होती. शदु्धीवर आल्यावर त्याने सांजयाला पाचारण केले. सांजय 

उजाडता उजाडता आला. सांजय येताच ितृराष्ट्राने अत्यांत उद्वगेाने 

नक्की काय व कसे घडले ह े समजनू घणे्यासाठी “िमाके्षते्र कुरुके्षते्र 

समवतेा ययुुत्सवः | मामकाः पाण्डवाश्चैव वकमकुवात सांजय ||” असा 

प्रश्न ववचारला. आवण मग सांजयाने पवहल्या विवसापासनूचा वतृ्ताांत 

त्याला वनविेन केला. व्यासाांनी तो ग्रवथत केला. ती ही भगवद्गीता त्या 

विवशी ग्रवथत झाली म्हणनू ‘गीता’ जयांती’ मागाशीषा शदु्ध 

एकािशीला येते. आताां ती रणाांगणावरच साांवगतली गेली कीं कसें ह े

पढुें पाहू. 

 

 



श्रीमद्भगवद्गीते ववषयी 

लेख ३ रा  

 

गीता जयांती मागाशीषा शदु्ध एकािशीला येत असल्यामळेु 

अनेकाांचा समज असा आह ेकीं यदु्ध एकािशीला सरुु झाले. पण तसे 

नाही. ह े िसुऱ्या लेखात सववस्तर वलवहले आह.े यदु्ध मागाशीषा 

प्रवतपिलेा सरुु झालेले आह.े यदु्धाची आचारसांवहता उभयपक्षाांच्या 

सरसेनापतींच्या अनुमतीने ठरली गलेी होती. कौरवाांचे सरसेनापती 

वपतामह भीष्ट्म होते तर पाांडवाांचे सरसेनापती िषृ्टद्यमु्न होते. यदु्धाची 

सरुुवात सयूोिया नांतरच होणार होती. यदु्ध उभयपक्षयाांच्या 

सरसेनापतींच्या ववशेष सांकेता खरेीज सरुु होणार नव्हते. त्यात अनेक 

वनयम ठरले गलेे होते. त्यातले काही असे कीं अवतरथीने अवतरथी 

बरोबर, महारथीने महारथी बरोबर, रथीने रथी बरोबर, अिारथीने 

अिारथी बरोबर, पिातीने पिाती बरोबर यदु्ध करावयाचे. रणभमूीच्या 

मयाािा ठरवल्या गेल्या होत्या व जो रणभमूीच्या बाहरे जाईल 

त्याच्याशी यदु्ध करावयाचे नाही, तसेंच ज े यदु्ध सामगु्री परुवणारे 

वाहक वगरेै आहते त्याांच्यावर प्रहार होता कामा नये इत्यािी अनेक 

वनयम ठरवले गलेे होते. आताां गीता ही रणभमूीवर साांवगतली गलेी 



वकां वा कसे हा प्रश्न आह.े तर महाभारत असे साांगते कीं गीता 

रणभमूीवरच साांवगतली गली. कशी ते समजनू घणे्या सारख े आह.े 

कुरुके्षत्रावर पाांडवसेना व कौरवसेना ब्राह्ममहुुताापासनुच व्यहूरचनेत िांग 

झाली होती. आता ब्राह्ममहूुता म्हणज े आजच्या काल मापनाच्या 

पररमाणात पहाटे साडेतीनच्या आसपास समज.ू महाभारतात वणान 

आह े कीं उजडेासाठी मोठ मोठे पवलते तयार केले गलेे होते. 

त्याप्रकाशात िोन्ही बाजनूे तयारी होत होती.  

 भीष्ट्माांना मध्यावर ठेवनू कौरवसेना रणमिैानाकडे 

वनघाली होती. त्याांत जल्लोष नव्हता पण समदु्राच्या लाटा जशा 

भरतीच्यावळेी फोंफावत पढुें येतात तसा तो सेनासागर पढुे पढु े

सरकताना विसत होता. वीस हजार रथी, िहाहजार हत्ती, साठलक्ष 

पायिळ, याांनी घरेलेले उांच विप्पाड, गोरेपान, तेजस्वी भीष्ट्म 

भास्करासारख ेमध्यभागी तळपत होते. त्याांचे लखलखणारे पाांढरेशभु्र 

वशरोभषूण, चकाकणारे पाांढरेशभु्र कवच, झळझळीत पाांढरेशभु्र 

कवटवस्त्र, भरिार छातीवर रुळणारी पाांढरीशभु्र िाढी, टपोरे तेजस्वी 

तीक्षण व अांत:करणाचा विे घणेारे नेत्र, गांभीर व करारी चेहरा, 

आजानबुाहुांमध्ये िरण केलेले ते भव्य िनषु्ट्य, असा ववशाल मनाचा 

तो एक मरेुपवातच भासत होता.  

 त्याच्या समोरूनच ‘वज्रव्यहू’रचनेत यवुिव्र 

महाराजाांचे आमन झाले. भगवान ्श्रीकृष्ट्ण अजुानाच्या रथाचे सारर्थय 



करीत होते. भगवान ्श्रीकृष्ट्ण व रथावर ध्वजिारक हनमुांत याांच्यामळेु 

रथ अत्यांत विव्य विसत होता. िोन्ही सेना एका वववववक्षत अांतरावर 

येऊन आमने सामने वस्थर झाल्या. यवुिव्राने ती प्रचांड सेना पावहली 

व त्या मानाने आपली सेना खपूच कमी असल्याचे जाणवनू त्याच्या 

मनात नकळत ववचाराांचे काहूर माजले. त्याच्या चेहऱ्यावर 

काळजीची छटा उमटली. ती नेमकी अजुानाच्या नजरेने वटपली. अजुान 

साविानतेने यवुिव्रा जवळ आला. सेनाबळ व अजये वपतामह समोर 

असताना आपण ववजयाची आशा ठेवावी काय? असा प्रश्न त्याने 

अजुानाला ववचारला! तत्क्षणी बवुद्धमान ् व सांयमी पाथा म्हणाला, “ 

यदु्धात केवळ बल व पराक्रम याांनी ववजय प्राप्त होत नाही महाराज. 

सत्यवन्ा, िमावन्ा, सज्जनता व उत्साह याांनी बळ व पराक्रम 

कायाावन्वत झालेल्याांनाच यदु्धात ववजय प्राप्त होतो. अिमा, भोगचे्छा, 

लोभ, मोह, िपा, अहांकार व हाव याांचा िमााविव्त वनरपेक्ष त्याग वजथे 

असतो वतथेच ववजयाला वास्तव्य कराव े लागते. आपल्या सेनेत 

ववजयिमा भगवान ्श्रीकृष्ट्ण स्वत:च आहते. त्यामळेु महाराज आपण 

वनःशांक मनाने भगवान ् श्रीकृष्ट्णाांच्या मागािशाना प्रमाणें युद्ध करू. 

त्यात ज ेहोईल ते आपल्या कल्याणाचे असेल. मग जय वा पराजय 

याांच्या ववचाराला वाव कुठला?”  

अजुानाच्या या उत्साहविाक बोलण्यामळेु यवुिव्र 

महाराजाांचा चेहरा क्षात्रतेजाने एकिम चमकू लागला. सळसळत्या 



रणोत्साहाने त्याांचे बाहू स्फुरण पावले. इतक्यात यवुिव्राांनी 

िनषु्ट्याला मस्तक लावले व ते नीट रथात ठेवले. अांगावरचे कवचही 

उतरवले. रथातनू खाली उतरले. यवुिव्राांच्या या कृतीमळेु अजुानच 

काय पण सवाच गोंिळले. अजुानाने भगवान ् श्रीकृष्ट्णाांकडे पावहले. 

श्रीकृष्ट्णाांचा सांकेत जाणनू अजुान पिाती होऊन यवुिव्राांच्या मागोमाग 

चाल ू लागला. ते पाहून भीम, नकुल व सहिवे ह े पण त्याांच्या मागे 

वनघाले. यवुिव्र हात जोडून भीष्ट्माांच्या रथाकडे चाल ू लागला. ह े

पाहून कौरवसेनाच काय पण त्याांचे सवा सेनापातीसदु्धा गोंिळले. 

पाांडव यदु्धावाचनूच शरण येतात कीं काय असे त्याांना वाटले. महामना 

िमावन् यवुिव्राांची बदु्धी त्याना कशी समजणार? सवा पाांडव 

भीष्ट्माांच्या रथाजवळ आले. भीष्ट्म वनश्चल उभ ेहोते. ियुोिन ताांतडीने 

पिाती होऊन वतकडे िाांवला. यवुिव्राांनी भीष्ट्माांच्या चरणी वांिन 

केले. इतर पाांडवाांनी त्याचे अनुकरण केले.  

भीष्ट्म अत्यांत प्रसन्न झाले. त्याांनी अांत:करणपवूाक 

पाांडवाांना “ववजयी व्हाल!” असा आवशवााि विला.  

यवुिव्राांनी तत्काळ “आपण यदु्धभमूीवर असताना ह ेकस े

शक्य होईल?” असा सचूक प्रश्न केला.  

तेंव्हा भीष्ट्म म्हणाले, “तूां म्हणतोस ते खरे आह.े पण माझा 

आशीवाािही वततकाच खरा आह.े माझीही एक प्रवतज्ञा आह ेती पूणा 



होई पयांत तलुा िम िरावा लागले. ती पणूा झाली कीं मी माझ्या यदु्ध 

वनवतृ्तीचा मागा तुला साांगने. त्यासाठी तलुा पाथाासह माझ्याकडे याव े

लागले. पाथा ज े करू शकेल ते इतर कोणीही करू शकणार नाही. 

पाथााला वकतीही अवप्रय असले तरी मी साांगने ते करावचे लागले. 

आज तमु्ही सवाजण माझा आवशवााि मागण्यास आला आहात 

त्यामळेु मी प्रसन्न आह.े अन्यथा तमुची िडगत नव्हती. आताां 

आनांिाने परत जा. तमु्हा सवा पाांडवाांना मी पनु्हा ववजयाचा आशीवााि 

ितेो.” असे बोलनू भीष्ट्माांनी त्याना परत पाठवले.  

 यवुिव्र आपल्या भावांडाांसह गरुु द्रोणाचायाांजवळ 

आला. त्याांना वांिन केले. यदु्धाची परवानगी मावगतली. गगनापेक्षाही 

गहन हृियाच्या द्रोणाचायाांनी त्याांना ववजयाच्या आवशवाािासह 

यदु्धाची परवानगी विली.  

तेंव्हाां यवुिव्राांनी त्यानाही ते कसे शक्य होईल? असा प्रश्न 

ववचारताच विलखलुास हसत तें म्हणाले, “तझुी शांका रास्त आह ेपण 

ियुोिनाच्या अथािास्यत्वामळेु मी केवळ अिमााच्या बाजनूे यदु्ध 

करीत असल्यामळेु व िमारूपी श्रीकृष्ट्ण तमुच्या बाजलूा असल्यामळेु 

ववजय तमुचाच होईल. तूां जराही शांका बाळग ूनकोस!” असे म्हणनू 

आपल्या मतृ्यचूा मागा म्हणजे िषृ्टद्यमु्न असल्याचे साांगनू परत एकिा 

काय वाटे्टल ते झाले तरी ववजय तमु्हालाच प्राप्त होईल असा 

आवशवााि िऊेन पाांडवाांना परत पाठवले.  



आपल्या रथाकडे परत जाताना अजुानाच्या मनात जी 

घालमले सरुु झाली ती वपतामह भीष्ट्म व गरुु द्रोणाचाया याांनी त्याांना 

विलेल्या ववजयाच्या आशीवाािामळेु. त्याचा पररणाम अजुानाच्या 

मनावर काय व कें व्हाां झाला ते पढु े पाहू. अथाात तो पररणाम 

ितृराष्ट्राच्या मांत्र यदु्धाचा पररणाम होता.  

 

  



श्रीमद्भगवद्गीते ववषयी 

लेख ४ था  

लेखक:- अववनाश म.नगरकर 

 आपल्या रथाकडे परत जाताना 

अजुानाच्या मनात जी घालमले सरुु झाली ती वपतामह 

भीष्ट्म व गरुु द्रोणाचाया याांनी त्याांना विलेल्या ववजयाच्या 

आशीवाािामळेु. त्याचा पररणाम अजुानाच्या मनावर 

काय झाला व कें व्हाां झाला ह े आपण समजनू घेणार 

आहोत. आजचे ह े वणान म्हणजे गीतेतल्या पवहल्या 

अध्यायात सांजयाने िसुऱ्या श्लोकापासनू सरुु केलेले ते 

साडेववसाव्या श्लोकापयांत आह.ेपण ते प्रत्यक्ष घडत 

होते म्हणनू अजुान व श्रीकृष्ट्ण याांच्या सांवािात येत नाही.  

पाांडव आपल्या वज्रव्यहू रचनेत परतले. 

भगवान ् श्रीकृष्ट्णाांना वांिन करून आपआपल्या रथात 

आरूढ होऊन यदु्ध सज्ज झाले. उभय सेनेत वस्थरस्थावर 



झाल्यावर वपतामह भीष्ट्म आपल्या रथाांत उभे रावहले. 

प्रवतपक्षाच्या सेनासागराकडे आपली तीक्षण व िारिार 

नजर टाकली आवण आपल्या आजानबुाहूत वसांहनाि 

नामक शांख िारण करून िीघाश्वास घेऊन मखुाजवळ 

नेऊन फुां कला. त्याच्या वननािाने रथच काय पण 

रणभमूीही थरथरली. त्या पाठोपाठ इतराांच्या शांखाांचे व 

इतर वाद्याांचे ववववि ध्वनी उमटून रणोत्साहाला उिाण 

आले.  

 प्रवतपक्षाचा शांखनाि पणूा ववरण्याच्या 

आतच अजुानाचे सारर्थय करणारे भगवान ्श्रीकृष्ट्ण उभ े

रावहले. त्याांनी आपल्या ववशालबाहूांच्या लाांबसडक 

बोटे असलेल्या पांजात हांसासारखा गबुगबुीत पाांचजन्य 

नामक शांख घेतला. आपल्या गलुाबी अिराांजवळ 

आणला. त्यावेळी पवूकेडे मखु असलेल्या भगवान ्

श्रीकृष्ट्णाांचे मखु अत्यांत तेजस्वी विसत होते. तशा 

वस्थतीत अत्यांत ववलोभनीय विसणाऱ्या भगवांताांनी शांख 

फुां कण्यासाठी शांखाचे टोक वक्षवतजाच्या वर उचलले व 



आवेषाने शांख फुां कला. त्याच्या तीव्र वननािाने सांपणूा 

िरणीच काय पण आकाशही हािरते आह े कीं काय 

असे वाटू लागले. अनेक पिाती त्या ध्वनीच्या 

तीव्रतेमळेु मचू्छाना येऊन खाली पडले.  

भगवान ् श्रीकृष्ट्ण आपल्या शांखाचा वननाि 

वाढवीत असतानाच पाथााने आपला िवेित्त नामक 

शांखाचा ध्वनी वननािवला. त्या िोघाांच्या ध्वनी 

वननािामळेु ब्रह्मकटाहाचे आताां तकुडे होणार कीं काय 

असेच वाटू लागले. प्रचांड हलकल्लोळ माजला. 

सैवनक, अश्व, गज, सगळे जागीच स्तब्ि झाले. त्या 

गोंिळात भीमाने आपल्या पौंड्रक नामक शांखाच्या 

वननािाची भर टाकून जण ू आता प्रलयच होणार 

असल्याचा सांकेत विला. पाठोपाठ िमाराजाने 

‘अनांतववजय’, नकुलाने ‘सघुोष’ व सहिवेाने ‘पषु्ट्पक’ 

असे आपापल्या शांखाांचे वननाि त्याांत वमसळून सवा 

वननािाची तीव्रता इतकी वाढवली कीं ती ब्रह्मकटाह 

भेिनू गेली. भगवत्स्मरणात असलेला शेषही िचकला.  



ितृराष्ट्रपतु्राांच्या अांत:करणाचा थरकाांप 

उडाला. पाांडवाांच्या शांखाांचे नाि ववरतात न ववरतात 

तोंच यवुिव्राांचा रथ भरघाव वनघाला व िोन्ही 

सैन्याांच्या मिोमि येऊन वस्थरावला. यवुिव्राांनी 

आपल्या घनगांभीर आवाजात घोषणा केली, “ज्याांना 

अजनूही पक्ष बिलायचा असेल त्याांना पणूा मभुा आह.े 

कौरव पक्ष अन्याय्य लढ्यासाठी उभा आह ेतर आमचा 

पक्ष न्याय्य लढ्यासाठी उभा आह.े ज्याांना ह े योग्य 

वाटते त्याांनी आमच्या पक्षात यावे व अयोग्य वाटते 

त्याांनी कौरव पक्षास जाऊन वमळावे!”  

यवुि्ीराांची ही आगळी वेगळी घोषणा करताांच 

काही क्षण वनरव शाांततेत गेले. इतक्यात ियुोिनाला 

िक्का बसला! कारण त्याचा सावत्र भाऊ, ितृराष्ट्राचा 

िासीपतु्र ‘ययुतु्स’ु रणवशांग फुां कीत विमाखाने छाती पढेु 

काढून व ताठ मानेने पाांडवाांच्या पक्षात आला. त्याला 

इतर सवा परुुषाथाांपेक्षा िमा हा परुुषाथा अविक 

महत्वाचा वाटला. ययुतु्सचु्या सांरक्षणाची जबाबिारी 



सवाच्या सवा िाताराष्ट्राांना मारणाऱ्या भीमावर पडली. 

ययुतु्सचु्या या कृतीने पाांडवसेनेचा आत्मववश्वास वाढला 

तर कौरवसेनेत नाही म्हटले तरी स्वकृतीचा न्यनूगांड 

वनमााण झालाच. ययुतु्स ु पाांडवसेनेत स्थीरस्थावर होत 

होता तोंवर एकवार सवा प्रवतस्पिी योिध््याांवर नजर 

टाकावी ह्या हतेनूें अजुानाने भगवान ्श्रीकृष्ट्णाांना आपला 

रथ उभय सेनेच्या मध्यें घेण्याची ववनांती केली. अजनू 

सयूोिय झालेला नव्हता. सयूोियाला अवकाश होता. 

अजुान जेंव्हा सगळी प्रवतस्पिी सेना न्याहाळू लागला 

तेंव्हा त्याची अवस्था कशी बिलत गेली ह े आपण 

पढुील लेखात पाहू.  
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ययुतु्स ु पाांडवसेनेत स्थीरस्थावर होत होता तोंवर एकवार 

सवा प्रवतस्पिी योिध््याांवर नजर टाकावी ह्या हतेनूें अजुानाने भगवान् 

श्रीकृष्ट्णाांना आपला रथ उभय सेनेच्या मध्यें घणे्याची ववनांती केली. 

भगवान श्रीकृष्ट्णाांनी रथ उभय सेनासागराच्या मध्यावर आणताांच 

अजुानाने प्रथम कोणाकोणाला वटपायच े ह े न्याहाळायला सरुुवात 

केली. ियुोिन, िःुशासन इत्यािी पाहता पाहाता कृतवम्याावर नजर 

गलेी. मग शल्यमामा, गरुुकृपाचाया, गरुुद्रोणाचाया, त्याांचा पतु्र 

अश्वत्थामा आवण मग वपतामह भीष्ट्माांवर अजुानाची नजर वस्थरावली. 

आपल्या प्रातःस्मरणीय आजोबाांना पाहून अजुानाच्या मनाांत 

कालवाकालव सरुु झाली. भीष्ट्माांचा पोलािा सारखा विप्पाड 

पाांढऱ्याशभु्र वस्त्राांतला िहे ज्या रुबाबात िनषु्ट्य सरसावनू उभा 

असलेला पाथााने पावहला, तेंव्हा त्याच्या मनात प्रथम भीष्ट्माांचा 

“ववजयी व्हाल!” हा आवशवााि आठवला. अजुानाला मी साांगने तसे 

आचरण करण्यास साांग वगरेै सगळा सांवाि आठवला. याचा अथा 

भीष्ट्म स्वखषुीने मरण पत्करणार होते! तसेंच आपले गरुु द्रोणाचायाही 

जाणनू बजुनू मतृ्य ू स्वीकारणार होते. स्वखषुीने आत्मिान करायला 



वनघालेल्या ह्या महामनस्क वडीलिाऱ्या मांडळींनी अजुानाच्या मनात 

चाांगलीच कालवाकालव वनमााण केली. त्याचे सवाांग शहारले. 

हातातल्या गाण्डीविनषु्ट्या वरची पकड सैल झाली. स्वत:ला कसेबसे 

साांवररत भगवान श्रीकृष्ट्णाांना तो म्हणाला, ‘ह े केशवा! महामना 

वपतामह, आचाया द्रोण, मामा, श्वशरु, नात ू ह े सवा आमच्याच 

कुळातले. आम्हाला ववजयाचा आवशवााि िऊेन स्वत: मरण 

पत्करण्यास वसद्ध झालेल्या वपतामहाांच्या अथाांग मनाचा थाांगच 

लागत नाही. अशा महान ् वपतामहाांना व गरुुां ना मारून आम्ही 

राज्यसखु भोगाव ेह ेमाझ्या मनात येइनासे झाले आह.े िसुरे असे कीं 

ह ेएकटे मारून थाांबताच येणार नाही. हा सगळा गोतावळा वनपटावा 

लागले. त्याांत ह े सगळे तरणबेाांड नात ू मारायचे, मग त्याांच्या 

कुलवस्त्रयाांचे वाकडे पाऊल पडायचे, म्हणज ेआिी त्याांना मारल्याच 

िोष माथी घ्यायचा आवण नांतर याांच्या वस्त्रयाांच्या व्यवभचाराचा िोष 

कुळाला जडवनू घ्यायचा! श्राद्ध घालायला कोणी उरणार नाही अशी 

वस्थती होणार. म्हणज े कुळात अिमा वाढणार. त्याांत काय लाभ 

आह?े वपतामह भीष्ट्माांसारख्या, द्रोणाचाया, कृपाचाया इत्यािीं सारख्या 

िमावन्ाांना मारून राज्यसुख उपभोगण्याचे मनाला इतके तापिायक 

वाटू लागले आह ेकीं त्यापेक्षा ितृराष्ट्राने वनरोप पाठवनू कळवले होते 

तसे वभक्षा मागण े काय वाईट?” असे म्हणनू विग्मढू झालेला अजुान 

गाण्डीव िनषु्ट्य रथातच ठेऊन उवद्वग्न होऊन बसला.  



 भगवान ् श्रीकृष्ट्ण क्षणभर आवाक् झाले! त्याांना 

अजुानाची कींव आली. आपल्या कणखर वाणीने ते अजुानाला 

म्हणाले, “नको त्या वठकाणी अवसानघात करून बसण े तझु्या 

सारख्या ववजयी ववराला शोभत नाही. मोठ्या ज्ञानाच्या गोष्टी बोलनू 

अस्थानी स्वत:चे िौबाल्य प्रकट करू नकोस.” त्यावर अजुान म्हणाला, 

“नाही भगवांता ह ेमानवसक िौबाल्य नाही. हा िमाववचार आह.े एकतर 

ववशाल हृियाच्या वपतामहाांच्या रक्ताने हात बरबटवनू घ्यायचे. मग 

प्रचांड सांहार करून आपल्याच लोकाांच्या रक्ताने हात बरबटवनू 

घ्यायचे. गरुूां च्या रक्ताने हात बरबटवनू घ्यायचे. त्यापेक्षा वभक्षा मागनू 

उिरवनवााह केलेला काय वाईट?” त्याचवळेी भगवान ् श्रीकृष्ट्णाांच्या 

चेहऱ्यावर उमटलेला उपहासगभा हास्याचा भाव पाहून अजुान वरमनू 

म्हणाला, “ ह ेभगवांता, माझी मन:वस्थती वद्विा झालेली आह.े माझ्या 

मनात वनमााण झालेला िमासांभ्रम कृपया िरू कर. मी तलुा शरण आलो 

आह.े मला तूां गरुुस्थानी आहसे. तूां केलेल्या उपिेशाने माझी वद्विा 

मन:वस्थती वनवश्चतच नाहीशी होईल.” 

असे अजुानाने म्हटल्यावर भगवांताांनी केलेला उपिशे व 

अजुानाचे प्रश्न आपण पढुील लेखात पाहू.  

 

  



श्रीमद्भगवद्गीते ववषयी 

लेख ६ वा  

भगवान ् श्रीकृष्ट्णाांच्या चेहऱ्यावर उमटलेला उपहासगभा 

हास्याचा भाव पाहून अजुान वरमनू म्हणाला, “ ह े भगवांता, माझी 

मन:वस्थती वद्विा झालेली आह.े माझ्या मनात वनमााण झालेला 

िमासांभ्रम कृपया िरू कर. मी तलुा शरण आलो आह.े मला तूां 

गरुुस्थानी आहसे. तूां केलेल्या उपिशेाने माझी वद्विा मन:वस्थती 

वनवश्चतच नाहीशी होईल.” 

असे अजुानाने म्हटल्यावर भगवान ् श्रीकृष्ट्णाांनी ह े जाणले 

कीं उपप्लव्यात सांजय वशष्टाईच्या माध्यमातनू ितृराष्ट्राने केलेल्या 

मांत्रयदु्धाचा हा पररणाम आह.े याचे वनराकरण केल्या खरेीज गत्यांतर 

नाही. ह ेजाणनू भगवान ्श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “ह ेनरोत्तम पाथाा, वववकेी 

परुुष अशाप्रकारचा ववचार अस्थानी करीत नाहीत. कारण त्याांनी ह े

नक्की केलेले असते कीं स्विमााचरण ह े वनरपेक्षतेने व कताव्यबदु्धीने 

ईश्वरासाठी करावयाचे असते. व्यवक्तगत सौख्यासाठी नाही. तलुा 

तझु्या क्षात्रिमााप्रमाण े यदु्ध करण े अटळ आह.े आताां तूां कोणत्याही 

कारणाने परत वफरलास तर तूां भ्यालास हाच त्याचा अथा होईल. तझुी 

ववजय नामावभिान प्राप्त झालेली कीती लयास जाईल. ह ेतर होईलच 

पण तूां असेच गहृीत िरून चालला आहसे कीं तूां त्याांना मारणारा व ते 

मरणार आहते. तमु्हा पाांडवाांना ववजय वमळावा म्हणनू भीष्ट्म, द्रोण, 



कृपाचाया इत्यािी महायोदे्ध इथे आले आहते असे तलुा वाटते काां? 

शवेटी ह े यदु्ध आह.े काहीही घडू शकते. समज तूां ह े युद्ध केलेच 

नाहीस तर ह ेकाय अमर होणार आहते काां? यदु्ध म्हणज ेएक घोर कमा 

आह ेह ेमलाही मान्य आह.े पण ह ेक्षवत्रयोवचत ्िमायदु्ध आह.े म्हणज े

यदु्धाचा कताा तूां नसनू िमा आह.े तूां केवळ वनवमत्तमात्र आहसे. ह्या 

यदु्धाच्या वनवमत्ताने िोघाांनाही फायिाच आह.े मतृ्यनूांतर स्वगाभोग व 

ववजयानांतर राज्यभोग! पण पळून जाण्याने तलुा यातले काय प्राप्त 

होणार आह?े तुझी अपकीती तर होईलच पण पिोपिी अपमान 

होईल. अिमा घडणार तो वगेळाच. वभक्षा मागायला गले्यावर 

अपमानास्पि भीक मात्र वमळेल. कारण वभक्षा मागण े हा काही 

क्षात्रिमा नाही. स्विमााचे थोडेसे पालनही महाभयापासनू मकु्त करते. 

ह े यदु्ध काही अचानक उद्भवलेले नाही. ितूा ितृराष्ट्राच्या कपट 

बदु्धीमळेु ह ेउद्भवले आह.े िमा व अिमा याांचा सत्याच्या वनश्चयात्मक 

बदु्धीने सािक बािक ववचार करूनच आपण सवाांनी हा यदु्धाचा 

वनणाय घेतला आह.े त्यावेळी आप्त स्वकीय, भीष्ट्म, द्रोण इत्यािी सवा 

लक्षात घऊेनच योजना आखण्यात आल्या आहते. तो वनश्चय म्हणजे 

सत्य व सत्य म्हणज े‘ईश्वर’! मग आता प्रत्यक्ष भीष्ट्म समोर आल्यावर 

तझु्या मनाांत ज े भाव उमटले आहते ते क्षणभांगरु आहते. सत्य ह े

शाश्वत तर असत्य ह ेअशाश्वत. बदु्धी वस्थर कर म्हणज ेह्या सांभ्रमातून 

बाहरे येशील. जडाच्या िशानाने भाांबावनू जायचे काय कारण आह?े 

विेाांचे अध्ययन करून तूां काय फक्त मांत्रच आत्मसात ् केलेस? मग 



त्यातल्या उपवनषिाांनी साांवगतलेल्या आत्मज्ञानाचे काय? अरे बाबा 

विे ह े वत्रगणुात्मक आहते. त्यातील सत्य फक्त उपवनषि े प्रवतपािन 

करतात. बाकी विे सगळे रज-तमात्मक सुख-िःुखािीचे वणान 

करतात. सखुासाठी स्वगााविफळाांचे कमा प्रवतपािन करतात. म्हणनू तूां 

त्या मोहात टाकणाऱ्या ववषयाांच्या आिीन होऊ नकोस. जो 

ववषयाांच्या आिीन न होता कमा करतो त्याला स्वगाािी भोगाांची 

आसक्ती वनमााण होत नाही. तो वनत्यमकु्त असतो. फलापेक्षा न ठेवता 

कताव्य पालनासाठी जर तूां यदु्ध करशील तर कोणत्याच पापाची तलुा 

बािा होणार नाही. तझु्या मनाांत ज ेद्वांद्व वनमााण झाले आह े ते केवळ 

विेाांत वणान केलेल्या वत्रगणुात्मक ववषयाांमळेु झालेले आह.े तूां जर 

विेाांत साांवगतलेला आत्मानात्म वववके स्वीकारून त्या 

आत्मानात्मवववकेाचा ध्यास िरशील व ववषयरूप द्वांद्वाचा त्याग 

करशील तर तझुी बदु्धी लगेच वस्थर होईल. अरे तहानलेला जीव 

जलाशया जवळ जाऊन जसे तहान भागण्या परुते पाणी वपतो सगळा 

जलाशय काही पीत नाही तद्वत ्विेातनू फक्त शाश्वत तत्त्व स्वीकाराव.े 

कमाफलाची आसक्ती न िरता कमा करण्याचा कमायोग विेाांनी 

प्रवतपािन केलेला आह.े विेातल्या पषु्ट्पासम मिरु प्रलोभन 

िाखवलेल्या वचनाांनी बदु्धीला मोह उत्पन्न होतो ह े खरे पण त्या 

मोहात न अडकता तूां जर मन व बदु्धी याांचे ऐक्य सािशील तर तझु्या 

वचत्ताला समत्व प्राप्त होईल. हचे तर योगाचे सार आह.े त्या समत्वाने 

तूां वस्थतप्रज्ञ होशील.”  



अजुानाने वस्थतप्रज्ञ म्हणज े काय ह े ववचारले. भगवान ्

श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “वस्थतप्रज्ञ म्हणज े स्वाथाबदु्धीचा त्याग करून 

तत्त्वाविव्त वववकेाने प्राप्त झालेले उवचत कमा करण.े आत्ता तझु्या 

मनात वपतामह भीष्ट्म, गरुु द्रोणाचाया इत्यािींचा तुझ्या हातून होणारा 

मतृ्य ूकल्पनू ज ेमोह, माया, ममता इत्यािी भाव वनमााण झाले आहते 

ते तूां स्वत:ला श्रे् िनिुार व जतेा समजनू झालेले आहते. जेंव्हा 

वस्थतप्रज्ञता नसते तेंव्हाच अहांकारािी ववकार स्वाथाबदु्धीने उत्पन्न 

होतात. स्वाथाामळेुच ववषयसुख घ्यावसेे वाटते. त्यालाच काम उत्पन्न 

होण े असे म्हणतात. कामामळेु बवुद्ध ववचवलत होते. मग त्या 

कामाच्या वसवद्धच्या आड येणाऱ्या कोणत्याही कारणाने क्रोि उत्पन्न 

होतो. मग मोहग्रस्तता येते. म्हणजचे ईश्वराचा ववसर पडतो. ईश्वराचा 

ववसर म्हणज े स्मवृतभ्रांश. स्मवृतभ्रांशाने बवुद्धनाश. बवुद्धनाशाची 

पररणीती प्राण नाशात होते. परब्रह्मा खरेीज काहीच सत्य नाही. 

त्याच्या वठकाणी वस्थर केलेल्या बवुद्धला वस्थतप्रज्ञ असे म्हणतात. 

त्यालाच ज्ञान म्हणतात. ज्ञानी व अज्ञानी यातला फरक हाच कीं ज्ञानी 

परुुष परमशे्वराला किीच ववसरत नाही तर अज्ञानी मनषु्ट्य वमर्थया जग 

किीच ववसरत नाही. त्यामळेु ज्ञान ह ेससवाश्रे् व पववत्र आह.े ज्ञानी 

परुुष कशानेच मोहग्रस्त होत नाही. तो परब्रह्माशी तािात्म्य पावतो.” 

इतके साांगनू भगवान ्श्रीकृष्ट्ण थोडे थाांबले.  

 



श्रीमद्भगवद्गीते ववषयी 

लेख ७ वा  

परब्रह्मा खरेीज काहीच सत्य नाही. त्याच्या वठकाणी वस्थर 

केलेल्या बवुद्धला वस्थतप्रज्ञ असे म्हणतात. त्यालाच ज्ञान म्हणतात. 

ज्ञानी व अज्ञानी यातला फरक हाच कीं ज्ञानी परुुष परमशे्वराला किीच 

ववसरत नाही तर अज्ञानी मनषु्ट्य वमर्थया जग किीच ववसरत नाही. 

त्यामळेु ज्ञान ह े ससवाश्रे् व पववत्र आह.े ज्ञानी परुुष कशानेच 

मोहग्रस्त होत नाही. तो परब्रह्माशी तािात्म्य पावतो.” इतके साांगनू 

भगवान ् श्रीकृष्ट्ण थोडे थाांबले. ह े आपण सहाव्या लेखात पावहले. 

आताां पढुे काय झाले ते पाहू.  

ह े ऐकून अजुान म्हणाला, “ह े भगवांता परब्रह्माशी 

तािात्म्यता सािण े हाच जर जीवाचा प्रिान हते ू असेल तर त्या 

वनश्चयाला मी तयार आह.े त्यासाठी मला या यदु्धाच्या भरीस का 

पाडत आहात? आताां माझा अविकच गोंिळ झाला आह.ेकारण 

कृष्ट्णा तूां कमा प्रवतृ्ती साांगतोस कीं कमा वनवतृ्ती साांगतोस हचे मला 

समजनेासे झाले आह.े तेंव्हा एक काय ते वनवश्चत साांग कीं जेण ेकरून 

माझ्या मनाचा गोंिळ नाहीसा होईल!”  

भगवान ् श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “अजुाना! वववहतकमाप्रवतृ्तीच्या 

आिारे कमा करून कमा वनवतृ्ती सािायला मी साांगत आह.े वववहत 

िमााचरणाच्या आिारे कताव्य म्हणनू केलेल्या कमााचे फल ईश्वराला 



अपाण करण ेम्हणज ेवनष्ट्काम कमा. हीच कमावनवतृ्ती. सवा वववहत कमे 

ईश्वराला अपाण करून शोक, मोह रवहत राहून िमायदु्ध करणे म्हणजचे 

नैष्ट्कम्या! स्विमााचरण ह े इह व परलोकीच्या सवा भयाांपासनू मकु्त 

करणारे आह.े हाच योग मी पवूी वववस्वान मनलुा साांवगतला होता. 

वववस्वानाने इक्षवाकुला साांवगतला होता. मग परांपरेने तो काांही काळ 

चालला पण पढुे परांपरा खांवडत झाल्याने तो लपु्त झाला. तूां माझा 

परमसखा म्हणनू मी तुला हा आज परत साांवगतला आह.े”  

अजुान म्हणाला, “ह ेकसे शक्य आह?े वववस्वानाचा काळ 

उलटून अनेक वष ेहोऊन गलेीत. तझुा जन्म तर अलीकडचा. त्यमळेु 

ह ेसगळे ववसांगत वाटते. त्याचा खलुासा करून मला वनःसांशय कर!” 

भगवान ्श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “अजुाना! तझु ेव माझ ेयापवूी अनेक जन्म 

होऊन गलेे आहते. तूां प्रकृवतच्या आिीन झाल्यामळेु तझु्या वठकाणी 

ववस्मतृी, शोक, मोह इत्यािी जीविशनेे प्राप्त होणारे िमा वनमााण झाले 

आहते. तसे ते माझ्या वठकाणी नाहीत. मी अजन्मा, अववनाशी व 

प्रकृतीचा वनयांता आह.े मी जन्माला आलो असे अववद्यनेे ग्रासलेल्या 

जीवाांना वाटते. मी चराचरातल्या सवा जीवाांना यथाथा जाणतो. त्याांचे 

वनयांत्रणही मीच करतो. मी तझुे व माझ ेपवूीचे सवा जन्म जाणतो तसे तूां 

जाणत नाहीस. मी अनािी, अनांत, वनगुाण, सवासाक्षी, सवागामी, 

सवाांतयाामी असल्याचे जाणनू ज ेमत्पर होतात त्याांना जीविशचेे पाप 

वा पणु्याच े स्वाभाववक गणुिमा लागत नाहीत. सामवुहक सहजीवन 

सरुळीत व सखुावह व्हाव े या उद्दशेाने मी गणुकमााविव्त चातवुाण्या 



वनमााण केला आह.े ते जरी गणुकमााविव्त असले तरी जो वनरपेक्षतेने 

माझ्या स्मरणात राहून माझ्या मननात माझ्यासाठी स्विमााचरण करतो 

त्याला माझी प्राप्ती होते. असा मनषु्ट्य जरी इतर सांसारी मनषु्ट्यासारखा 

कमााचरण करताना विसत असला तरी त्याने मनातनू सांसाराची 

आसक्ती सोडलेली असते. प्रारब्ि प्रमाण माननू ववविवशात ् ज े

वमळेल त्यात तो सांतषु्ट असतो. त्याने अद्वतै भावाने द्वेष व मत्सर रवहत 

होऊन सवा कम ेमला अपाण करण्याची हतोटी साध्य केलेली असते. 

म्हणनू त्याला कम े करूनही नैष्ट्कम्या सािलेले असते. तो मत्परतेने 

गरुुां ना शरण जाऊन गरुुमखुातून वमळणाऱ्या परोक्षज्ञानाने ववचारप्रवण 

होऊन आत्मसखुाचा प्रत्यय घतेो. ते आत्मज्ञान. त्या ज्ञाना इतके 

पववत्र काहीच नाही. म्हणनू तूां स्वत: ज्ञानरूपी खड्गाने सांशयाचा नाश 

कर. सांकल्प ववकल्प रवहत सन्यस्त हो! वनष्ट्काम कमायोग आचरून 

यदु्ध कर!” अजुान म्हणाला, ‘एकिा सन्यस्त हो म्हणतोस व लगचे 

कमायोगी हो म्हणतोस तर नक्की काय करू?’  

 भगवान ् श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “अजुाना! याचा अथा 

असा कीं मनात जय-पराजय, मी मारणारा व ह े मरणारे वकां वा ह े

मारणारे व मी मरणारा, असे जे सांकल्प अथवा ववकल्प वनमााण होतात 

त्याांच्याकडे पणूा िलुाक्ष कर. कताव्यबदु्धी जागतृ कर. ईश्वरीय काया 

करण्यास तत्पर हो. ही वचत्ताची समवस्थती म्हणजे साक्षीरुप 

ज्ञानवस्थती. थोडक्यात म्हणजे अहांकार रवहत होऊन वववहत व वनयत 

कमा करण े म्हणजचे नैष्ट्कम्या. कमा व कतृात्व मला अपाण करून यदु्ध 



कर कीं तोच सांन्यास. सांन्यास म्हणज े मी कताा या जाणीवचेा त्याग 

करून ईश्वरकताा व मी वनवमत्तमात्र ह्या जाणीवतेनू सिाचाराने फळाची 

अपेक्षा न ठेवता केलेले कमा. तोच कमासांन्यास! बाह्यिहेाची रहाटणी 

अपररहाया असल्यामळेु ती स्विमाानसुार सिाचाराने व वनष्ट्काम बदु्धीने 

करावी. तोच कमायोग व कमासांन्यास. त्यानेच माझी म्हणज ेपरब्रह्माची 

प्राप्ती होते. त्या साठीच सद्गरुुकृपा लागते.  

आताां योगाभ्यासाववषयी थोडे समजनू घ.े योग म्हणजे 

सवच्चिानांि रूपाशी ऐक्य सािण.े आपण स्वत:च स्वत:शी शत्रतु्व 

कसे करतो ते ऐक. अहांकारानें स्वत:ला ह्या सवच्चिानांिरुपाहून वभन्न 

समजण े ह े शत्रतु्व आह.े अनांत जन्माांच्या िहेिारणमेळेु िहे म्हणज े

‘मी’ ही ववपरीत कल्पना आपल्या मनाांत खोल रुजलेली असते. 

त्यामळेु तो िहेाहांकार या सवच्चिानांिरुपाहून स्वत:ला वभन्न 

समजण्यामळेु फोफावत जातो. हा िहेाहांकार घालवण्यासाठी गरुुभक्ती 

व ईश्वरभक्ती आवश्यक असते. इथनूच योगाभ्यास सुरु होतो. 

गरुुवाचनावर वन्ा व श्रद्धा ठेवल्यास योगसािनेत कष्ट होत नाहीत. 

मनाला प्रसन्न वाटेल अशा पववत्रस्थानी िभाासनावर मगृावजन व 

मगृावजनावर ितूवस्त्र घालून समतल आसन घालावे. त्यावर 

आसनस्थ होऊन त्याग करण्यास अत्यांत कठीण अशा अहांकाराचा 

त्याग करून त्याग जमण े कठीण असते म्हणनू िलुाक्ष करून 

सद्गरुूस्मरण कराव.े मनात येणाऱ्या सवा ववचाराांकडे िलुाक्ष कराव.े 

हळूहळू वचत्त एकाग्र कराव.े मग ध्यानाचा अभ्यास करावा. ध्यान जम ू



लागले कीं तन-मन िोन्ही ववसरून सद्गरुू स्मरण होईल अशा 

अभ्यासाप्रत याव.े मग श्रीगरुूकृपेने ज ेघडेल त्याचा अनभुव घ्यावा. 

त्यात श्वासावर ववजय प्राप्त होईल. सािना करता करता अचानक 

शरीराांतगात हालचालींना जोर येईल. पण न घाबरता सािना चाल ू

ठेवावी. हळूहळू असा योगी मन व बदु्धी याांचे ऐक्य सािनू माझी 

वनगुाण वनववाकार वनराकार वनश्चल वनिोष वनत्य व सवच्चिानांि 

स्वरुपाची अनभुतूी घतेो. ही वनःशब्ि अवस्था असते. ह्या वस्थती 

पयांत येण्यासाठी आहार ववहारािी वनयम काटेकोर पाळाव ेलागतात. 

वनयमाांचे पालन करताना ‘मी वनयमाांचे पालन करतो’ अशी अहांकारी 

िारणा ठेवल्यास योगवसद्धी प्राप्त होत नाही. सद्गरुु माझ्याकडून ह ेसवा 

करवनू घते आहते अशी अव्यवभचारी िारणा झाली पावहज.े तरच 

उपयोग होतो.” इतके साांगनू भगवान ्श्रीकृष्ट्ण अजुानाच्या चेहऱ्यावरचे 

भाव न्याहाळू लागले. 
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सद्गरुु माझ्याकडून ह े सवा करवनू घते आहते अशी 

अव्यवभचारी िारणा झाली पावहज.े तरच उपयोग होतो.” इतके साांगनू 

भगवान ्श्रीकृष्ट्ण अजुानाच्या चेहऱ्यावरचे भाव न्याहाळू लागले. 

 ह े ऐकून अजुान म्हणाला, “ह े भगवांता! मनाच्या 

चांचलत्वामळेु मला ह ेजरा कठीणच विसते. मला माझी योग्यता तेवढी 

विसत नाही.” तेंव्हा भगवांत म्हणाले, “अरे योग्यतेची काय खाण 

असते कीं काय? आपणच वनश्चय करून मनाला ह्या अभ्यासाची 

गोडी लावली कीं मन वतथे रम ू लागते. ह्या मनाचे तेच तर ववैशष््टय 

आह ेकीं ते एकिा अनभुवलेले सखु पनु्हा पनु्हा अनभुवण्याची इच्छा 

वनमााण करते म्हणनू त्या मनाला ह्या ब्रह्म रसाची गोडी एकिा वनमााण 

केलीस कीं तझु े काम झाले. म्हणनू तूां त्याला माझ्या भक्तीची गोडी 

चाखव. वनगुाण वनववाकार परब्रह्माच्या वठकाणी मन एकाग्र करणे 

सरुुवातीला अहांकारी ववचाराांनी व मनाच्या चाांचल्यामळेु कठीण जाते 

पण सगणुोपासनेच्या अभ्यासाने ते साध्य होते. जन्मजन्माांतरीच्या 

सांवयीमळेु विसेल तेच सत्य मानायची मनाची फार परुातन सांवय आह.े 

ती एकाएकी बिलत नसते. आज आत्ता मी जरी तुला सगणुात विसत 

असलो तरी मी सगणुही नाही वा वनगुाणही नाही. माझ ेस्वरूप शब्ि, 

रूप, रस, गांि, स्पशा याांच्या अतीत असे अनावि आह.े ते शब्िाांत 



साांगता येत नाही. ते ज्याचे त्याला अनभुवाव ेलागते. जडस्वरूपाचा 

‘जड व ववनाशी प्रत्यय’ नाहीसा झाला म्हणज े ‘सत्-वचत-्आनांि’ 

याांचा प्रत्यय येतो. हा प्रत्यय आला म्हणज े म्हणज े अध्यात्म, 

अविभतू, आवििवै व अवियज्ञ ह ेसवा मीच असल्याची अनुभतूी येते.  

 ह ेऐकून अजुानाने ववचारले, ‘िवेा मला ह ेसाांगा कीं 

ब्रह्म, अध्यात्म, कमा, अविभतू, आवििवै, अवियज्ञ म्हणज े नक्की 

काय?” भगवान ्श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “ज ेपणूा आह,े ज्याला जन्म-मतृ्यू 

नाही, ज े अक्षय आह,े ज े वनत्य व पररपणूा आह,े विसत नसले तरी 

उत्पत्तीचे प्रेरणा स्थान आह,े ज े वस्थर आह े ते ब्रह्म. अशा ब्रह्माची 

वनरांतर जाणीव ठेवण ेह ेअध्यात्म! स्वत: न विसता ब्रह्म जो आकार 

वनमााण करते व ज्याच्यामळेु व्यवहार वनमााण होतो ते कमा. 

पांचमहाभतूाांच्या सांसगााने ज ेजडत्व वनमााण होते व नांतर नाश पावते ते 

अविभतू. शरीरग्रामाांत (म्हणजे शरीराांत) जो चैतन्यपरुुष, ज्याला जीव 

अशी सांज्ञा विली जाते व जो स्वत:चे शरीर समजनू अहांकाराने सखु 

वा िःुख याांचा अनभुव घतेो ते अवििवै, जीव जेंव्हा भक्तीने मला 

शरण येऊन गरुुकृपेने आत्मवनविेन करतो त्यावळेी अवििवैाचा 

म्हणजचे अहांकाराचा उपशम करणारा मी म्हणज े अवियज्ञ. माझे 

सावक्षत्व जीवाला प्रपांच भासवण्यास कारणीभतू होते असे जीवाला 

वाटते परांत ु तसे नसनू त्या जीवाच्या अज्ञानभ्राांतीचा तो पररणाम 

असतो. याच अज्ञानभ्राांतीमळेु वकत्येकजण मला मानतच नाहीत. ते 

असरुी प्रवतृ्तीचे असतात. मला त्याांचा वा इतर कोणाचाही द्वषे नाही 



अथवा कोणी वप्रयही नाही. मी सवाांच्या बाबतीत सम आह.े तथावप 

अव्यवभचारी भक्तीने व अनन्यभावाने मला भजणाऱ्याांचे मला साांकडे 

पडते. मग मी त्याांच्या योगके्षमाची काळजी घेतो. तसे पहाशील तर 

माझी भक्ती अगिी सोपी आह.े त्यासाठी माझ ेअखांड स्मरण करण,े 

िहे आपला नसनू माझा असल्याची भावना करण,े माझ ेसगणु चररत्र 

वाचण,े सत्कृत्य करून त्याचे कतृात्व स्वत:कडे न घेता मला अपाण 

करण.े इत्यािी नानाववि मागाांनी माझी प्राप्ती सहज सोपी होते. अजुाना 

सिाचाराने तूां ज े करशील, ज े भोगशील ते सवा मला अपाण कर. 

त्यायोग े तुला कोणतेही पाप लागणार नाही. अशाप्रकारे जो माझ्या 

प्रेमाांत पडतो त्याच्याच प्रेमाांत मी पडतो. अगिी िरुाचारी जरी 

अनन्यभावाने मला शरण आला तर मी त्याला तत्काळ सन्मागाात 

आणनू माझ्या प्राप्तीचा मागा सुगम करून ितेो. पवूा वासना व कल्पना 

ह ेया जन्माच ेमळू आह.े तलुा जर ह्या जन्म-मतृ्युच्या फेऱ्यातनू मकु्त 

व्हावसेे वाटत असेल तर मत्पर हो! माझी भक्ती कर. वचत्तात अखांड 

माझ े ध्यान, मनात माझ े स्मरण, बवुद्धत माझ्या आवस्तक्यभावनेची 

वस्थरता व अांत:करणाांत वनववाकल्पता असा मत्परायण झालास कीं 

तलुा कोणत्याच कमााचा िोष लागणार नाही. तूां यदु्ध करूनही वनष्ट्पाप 

राहशील व अांती मलाच येऊन वमळशील.” भगवान ् श्रीकृष्ट्ण इतके 

साांगनू थोडे थाांबले. 
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अजुान म्हणाला, “िवेा, ह ेकरण्यासाठी आपल्या ववभतूींची 

स्थाने साांगा म्हणज े ववववि प्रकारच्या व्यवहारात आपले अनसुांिान 

ठेवण े सोपे होईल.” भगवान् श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “अजुाना! अरे, मी 

आज जरी तुला सगणुात विसत असलो तरी मी अनाविअनांत, 

सवाव्यापी, अजन्मा, जन्म-मतृ्यरुवहत, दृश्यादृश्य ववश्वाचा म्हणजचे 

अवखल ब्रह्माांडाचा स्वामी आह.े ह ेसवा दृक् प्रत्ययी व भास्मान ्होणारे 

ववश्व म्हणजे लोकालोक पवाताच्या अलीकडचे व पलीकडचे असे 

सवा ववश्व म्हणज ेअथाांग जलाशयावर उमटणाऱ्या तरांगा सारख ेआह.े 

म्हणजचे मी सवात्र परीपणूा आह.े तर कोणत्या कोणत्या म्हणनू ववभतूी 

साांग?ू तथावप तझु्या समािानासाठी काही ववभतूी साांगतो. ऐक, बवुद्ध, 

ज्ञान, क्षमा, सत्य, मन इत्यािी सकू्षम भाव मीच आह.े स्थलूभावाांत 

चांद्र-सयूा, मरुद्गण, इांद्र, ब्रह्मिेव, ववष्ट्ण,ू शांकर, बहृस्पती, कावताकेय, 

सागर, ॐकार, अश्वत्थ, नारि, वचत्ररथ गांिवा, कामिेन,ु कवपल 

इत्यािी मीच आह.े काल, मवहन्याांमिला मागाशीषा, ऋतुांमध्ये वसांत, 

अशा माझ्या अनेक ववभतूी आहते. त्यामळेु त्या वकतीही साांवगतल्या 

तरी कमीच होतील. थोडक्यात काय तर सांपणूा ववश्व मी फक्त एका 

अांशाने व्यापनू उरलो आह.े त्यामळेु तूां भिेरवहत दृष्टीने माझ्याकडे 



पाहायला वशक.” ह े ऐकून अजुानाच्या मनात आले कीं श्रीकृष्ट्ण जर 

परब्रह्म आह े तर याचा प्रत्यय येईल असे ववश्वरूप िशान िणे्याची 

ववनांती करावी. त्यामळेु आपल्याला वनःशांकपण े श्रीकृष्ट्ण साांगतील 

त्याप्रमाण े वागण्याचे िैया तरी येईल. असा ववचार करून अजुान 

भगवान ् श्रीकृष्ट्णाांना म्हणाला, “िवेा! तूां विलेल्या ज्ञानामळेु माझा 

आप्तेष्टाांबद्दलचा मोह जरी गेला असला तरी तझु े ववश्वव्यावपत्व काही 

कळलेले नाही. ते तझु ेववश्वव्यावपत्व पाहण्याची माझी इच्छा आह.े मी 

जर त्या योग्यतेचा तलुा वाटत असेल तर तेवढा अनगु्रह तूां माझ्यावर 

कर.” अजुानाला चमाचक्षुांनी ते विसणार नसल्यामळेु श्रीकृष्ट्णाांनी त्याला 

विव्यदृष्टी प्रिान करून आपले ववश्वरूप प्रकट केले. अजुान जेंव्हा त्या 

विव्यदृष्टीने ते रूप न्याहाळू लागला तेंव्हा त्याला श्रीकृष्ट्णाांना अनांत 

मस्तके, अनांत मखु,े अनांत हस्त, अनांत पाि व अवतप्रचांड ववशाल व 

तेजस्वी शरीर विस ू लागले. मस्तकावर असलेले गगनचुांबी अगवणत 

मकुुट, सशुोवभत तेजस्वी व चांद्रासम शीतल अनेक मखु.े अजुान 

अवाक् होऊन पाहतच रावहला. पाहता पाहता त्याचे लक्ष हळूहळू 

इतर मखुाांकडे जाऊ लागले. िवक्षण ेकडील मखु ेभयांकर व उग्र विसत 

होती. अजुान क्षणकाल चरकला. पण िैयााने पाहू लागला. त्याला त्या 

मखुाांमध्ये कौरव व पाांडव याांचे सैन्य वगेाने ओढले जाऊन ववक्राळ 

िाढाांखाली वचरडले जात असल्याचे विस ूलागले. त्याांतच द्रोणाचाया 

व भीष्ट्माांनाही वछन्न वभन्न होताना पाहून त्याची सहनशीलता सांपली. 

त्याला स्वत:च्या मतृ्यचूी शांका येऊन त्याने भगवांताला ‘ह े काय 



िाखवत आहात? मला वभववण्याचा तर आपला हते ूनाही नाां?’ असे 

ववचारले. भगवान् म्हणाले, नाही माझा ह े िाखवण्यामागचा हते ू

इतकाच आह े कीं प्रत्यक्षात यदु्ध करताना तूां वनवमत्त मात्र होणार 

आहसे. सवा सषृ्टीचा उत्पत्तीकताा व सांव्हारकताा जो काल तो कालही 

मीच आह.े ह ेमी तलुा विव्यदृष्टी िऊेन िाखवीत आह.े अरे िवेाांनाही 

अगम्य व अप्राप्त असे ह ेमाझ ेअपवूा िशान तूां केवळ माझा परमवप्रय व 

आवडता भक्त आहसे म्हणनू तलुा वनभाय, वनवरै होऊन युद्ध करता 

याव े यासाठी िाखवत आह.े” तेंव्हा अजुानाने ते उग्र िशान असह्य 

होऊन पनु्हाां मळूरूपाांत प्रकट होण्याची ववनांती केली. भगवान ् मळू 

रूपाांत प्रकट होताच अजुानाने श्रीकृष्ट्णाांची मनःपवूाक क्षमा मावगतली. 

अजुान म्हणाला, “ ह े श्रीकृष्ट्णा! तझु े सामर्थया व योग्यता न जाणता 

पवूीपासनू मी तझु्याशी थट्टामस्करी करीत आलो. तुझ्याशी प्रत्येक 

गोष्टीत स्पिाा करीत आलो. त्याबद्दल मला क्षमा कर! मी तलुा 

मनापासनू वांिन करतो.” असे म्हणनू अजुानाने श्रीकृष्ट्णाला वारांवार 

वांिन केले. तेंव्हा भगवान ्श्रीकृष्ट्ण त्याला म्हणाले, “अरे अजुाना! तूां 

आवण मी काही वगेळे नाही. तूां माझा परमभक्त म्हणनू मी तलुा ह े

ववश्वरूप िशान विले आह.े एरव्ही ह ेरूप विेाध्ययनाने, तपाने, यज्ञाने 

अथवा तत्सम कोणत्याही सािनाने विसण े शक्य नाही. ते फक्त 

अनन्यभक्तीनेच साध्य होते.” 
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ववश्वरूपिशान झाल्यावर क्षमायाचना करून अजुानाने 

श्रीकृष्ट्णाला वारांवार वांिन केले. तेंव्हा भगवान ् श्रीकृष्ट्ण त्याला 

म्हणाले, “अरे अजुाना! तूां आवण मी काही वेगळे नाही. तूां माझा 

परमभक्त म्हणनू मी तलुा ह े ववश्वरूप िशान विले आह.े एरव्ही ह ेरूप 

विेाध्ययनाने, तपाने, यज्ञाने अथवा तत्सम कोणत्याही सािनाने विसणे 

शक्य नाही. ते फक्त अनन्यभक्तीनेच साध्य होते.”  

ह े ऐकून अजुानाने ववचारले, “ह े श्रीकृष्ट्णा! तझु्या सगणु 

स्वरूपाची भक्ती श्रे् कीं वनगुाण ववश्वरुपाची भक्ती श्रे् ह े मला 

समजाऊन साांग!” भगवान ् श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “अजुाना! िहेिारी 

मनषु्ट्याला माझ्या सगणु स्वरूपाच्या वठकाणी मन एकाग्र करण ेसोपे 

असल्यामळेु प्रेमपवूाक भक्ती करण ेसहज शक्य होते. ह ेतूां स्वत:च्या 

उिाहरणा वरून समजनू घ.े िहेिारी जीवाला माझ्या अव्यक्त व 

अतींवद्रय ववश्वरूपाची भक्ती अशक्य नसली तरी सहज साध्य नाही. 

वनगुाणाचे ध्यान कसे करणार? वनगुाणाचे पजून कसे करणार? ज ेविसत 

नाही, भासत नाही, अनुभवास येत नाही वतथे मन वस्थर कसें करणार? 

जडिहेाला वनगुाणाचे प्रेम उत्पन्न होण ेकठीण असते. सगणुोपासनेत ती 

अडचण राहात नाही. सगणुोपासनेने माझ्या ववषयी प्रेम उत्पन्न होण े



सोपे जाते. प्रेम उत्पन्न होऊन िहेिारी जीव मत्पर होऊन सवा कमे 

मला अपाण करू लागला कीं मीच त्याच्या वचत्तात, मनाांत व बदु्धीत 

वस्थरता उत्पन्न करतो. त्याला फारसे कष्ट पडू न ितेा त्याला या 

भवसागरातनू पार करतो. मग तसा िहेिारी हळूहळू माझ्या वनगुाण 

सवाव्यापी स्वरूपाचा अनभुव घऊे लागतो. िहेात असतानाच त्याला 

वनववाकल्प होऊन माझी प्राप्ती होते. अजुाना, परमात्मा आपल्या 

भक्ताांसाठीच सगणु स्वरूप िरण करतो. वनगुाण स्वरूपाचे वनःसांविग्ि 

ज्ञान होण्यासाठी सगणुस्वरूपाला फार महत्व आह.े या स्वरूपाला 

के्षत्र व मला के्षत्रज्ञ असे सांबोिले जाते. विेाांतिशाना खेरीज इतर 

िशानकार त्याला यथाथा जाण ू शकत नाहीत. म्हणनू ब्रह्मसतू्र फार 

महत्वाचे आह.े के्षत्र ह े सववकार आह.े त्याांत प्राणपञ्चक, 

अांत:करणपञ्चक, ववषयपञ्चक, ज्ञानेंवद्रयपञ्चक, कमेंवद्रयपञ्चक, 

पञ्चमहाभतेू व सत्व-रज-तम ह ेतीन गणु के्षत्राांत अहांकाराने म्हणज ेहा 

माझा िहे ह्या भावनेने कायाावन्वत झालेले असतात. ते क्षेत्रज्ञाच्या 

वठकाणी नसतात. आत्मानात्म वववकेाने ते कळते. प्रकृवत पासनू 

कायारूप पिाथा होतात. तर परुुष हा साक्षीरूपाने काया-कारण-

रुपािीच्या प्रभावाने उत्पन्न झलेल्या गणुाांचा भोग घतेो. प्रकृतीमळेु 

उत्पन्न झालेला गणुसांग अहांकारी जीवाला बऱ्यावाईट जन्मास 

कारणीभतू होतो. परुुष वनःसांग असतो. याचा अथा के्षत्र व के्षत्रज्ञ 

याांच्या सांयोगामळेु जड व चैतन्यरूप सषृ्टी वनमााण होते. त्याांत अनांत 

प्रकारे क्षेत्रवभन्नता आह े पण क्षेत्रज्ञ एकच आह.े क्षेत्रज्ञ म्हणजे 



आत्मतत्त्व ज े सवात्र सिा सम व अववनाशी आह.े प्रकृतीला तसे 

स्वतांत्र अवस्तत्व नाही. ह ेदृढवनश्चयाने जाणता आले कीं परमपि प्राप्त 

होते. आताां तूां म्हणशील कीं वनःसांग आत्म्याला सांग कसा होतो. के्षत्र-

के्षत्रज्ञ म्हणज े काय? गणु म्हणज े काय वकती व त्याांचा बांि कसा? 

वशवाय परुुष गणुातीत कसा? तो कोणत्या लक्षणाांनी जाणावा? 

इत्यािी प्रश्न तझु्या मनाांत उत्पन्न होण े अगिी स्वाभाववक आह.े तर 

काना-मनाला एक करून ऐक. आत्मतत्त्व ह े सवाव्यापी अखांड 

असल्याने के्षत्र त्यापासनू म्हणज े के्षत्रज्ञापासनू वभन्न नाही. समदु्र व 

त्यावरचे तरांग जसे वभन्न नसले तरी त्या तरांगाांना आपण तरांगच 

म्हणतो समदु्र नाही. तसेच ह ेआह.े समदु्रावरच तरांग व लाटा उत्पन्न 

होतात व त्यातच ववलय पावतात. तसेच ह े ववश्व भासमान होणारे व 

क्षेत्रज्ञात ववलीन होणारे आह.े ज ेशाश्वत नाही पण विसते व भासते ते 

सवा के्षत्र, ज े शाश्वत असनू विसत जरी नसले तरी सवााचे चैतन्य त े

के्षत्रज्ञ असे समज. गणु म्हणशील तर ते सत्व, रज व तम. अज्ञान व 

ववके्षप यामळेु के्षत्र स्वत:ला माझ्या पासनू म्हणज ेके्षत्रज्ञापासनू वभन्न 

समज ूलागते. त्यामळेु गणुाांचा बांि वनमााण होतो. आता गणुातीताचे 

लक्षण ऐक. आत्मानात्मवववेकाने परब्रह्माला जाणनू प्राक्कमााचा द्वषे 

न करता प्रारब्िभोग भोगताना माझ्या स्मरणात राहून सखु-िःुखावि 

समान मानणारा तो गणुातीत. मान-अपमान, सखु-िःुख, सांतोष-खिे, 

वप्रय-अवप्रय, पाप-पणु्य, वनांिा-स्ततुी इत्यािी कोणत्याही प्रकारच्या 

द्वांद्वाची बािा न होता माझ्या स्मरणात ववक्षेप उत्पन्न होऊ न ितेा कमा 



करणारा गणुातीत असतो. त्याला स्वत:च्या इच्छा नसतात पण 

माझ्यासाठी तो सवा वववहत कम ेतत्परतेने करीत असतो. तो गणुातीत 

व आत्मज्ञानी असतो. 
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अजुाना वरैाग्याखरेीज वचत्ताांत आत्मज्ञान दृढ होऊ शकत 

नाही. वरैाग्य म्हणज ेसांसाराची अवनत्यता स्मरणात ठेऊन ‘मी आवण 

माझ’े याचा पणूा त्याग करून सतत आत्मानात्म वववकेात राहण.े 

सांसाराचा वकृ्ष उलटा आह.े अश्वत्थ म्हणज ेजे अशाश्वत आह ेतो हा 

सांसार. ज े विसते भासते ते कालाांतराने नासते. ह्या अशाश्वत 

सांसाराचेमळू माया. अजुाना! श्व: म्हणज ेक्षणोक्षणी बिलणारा! म्हणनू 

अश्वत्थाचे ह े रूपक आह.े मायेचे महत्तत्व वर आवण वत्रगणुात्मक 

वासनाांच्या फाांद्या खाली आहते. वासनाांचेमळू मायेत आह े म्हणनू 

मळुावर घाव घालण्यासाठी ज्ञानरूप खड्ग वापराव ेलागते. ज्ञानाला 

पोषक िवैी सांपत्ती म्हणज ेसत्वगणुातील सत्य, तप, िया व पाववत्र्य ह े

मखु्य. त्याला पोषक क्षमा, शाांती, सरलता, आमवनत्व, अिांभ, 

ववरक्ती, वनभायत्व, अध्ययनाची आवड, कावयक-वावचक-मानवसक 

अवहांसा इत्यािींची आवश्यकता असते. याला मारक असते ती असरुी 

सांपत्ती. त्याग कसला करायचे ते समजण्यासाठी ऐकून ठेव. िांभ, 

मानीपणा, गवा, ताठा, अहांकार, क्रोि, पैशनु्य (म्हणज ेचहाडी-चगुली 

करण्याची वतृ्ती), स्वाथा, हाव इत्यािी तमोगणु आहते. त्यातही काम-

क्रोि-लोभ ह े वत्रगणु म्हणज े नरकाचे द्वारच समज. अजुाना तूां िवैी 

सांपत्ती घऊेन जन्माला आलेला आहसे. त्यामळेु िमाशास्त्र प्रमाण 



माननू त्याप्रमाण ेवतान कर. शास्त्रवववहत नसलेले व स्वत:च्या स्वाथी 

सोयीने ववषयसुखासाठी केलेले वतान इह व पर अिोगतीला कारण 

होते.”  

 अजुानाने ववचारले, “िवेा मग शास्त्रवविीला सोडून 

केलेले तुझ ेयजन सावत्वक राजस कीं तामस?” श्रीभगवान ् म्हणाले, 

“अजुाना, जीवाकडून कोणतेही कमा श्रदे्ध वशवाय घडत नसते. रजोगणुी 

व तमोगणुी श्रद्धा अि:पतनाला कारण होतात. सावत्वक श्रद्धावान ्पण 

शास्त्रवविी न जाणणारा व सावत्वक आहार ववहार करणारा माझ ेयजन 

करील तर तेही फलिायी होते. वनरपेक्ष, वनःस्वाथी, अहांकार नसलेला, 

माझ्याववषयी आस्था असलेला सिाचरणी म्हणज े सावत्वक. तप 

म्हणज े वनःस्वाथा बदु्धीची माझ्या स्मरणात सतत जोपासना करण.े 

प्रत्यपुकाराची अपेक्षा न ठेवता तसेच िान करतो ही भावनाही न 

ठेवता केलेले िान म्हणज े सावत्वक िान. त्यामळेु सावत्वक कमा ह े

ईशस्मरणात ब्रह्मापाण करण्याच्या वक्रयेमळेु तप व पाववत्र्य उत्पन्न 

होऊन इह-पर कल्याण सािनू मोक्ष िणेारे असते.” अजुान म्हणाला, 

“िवेा आता एक गोष्ट मला समजावनू साांगा कीं त्याग आवण सांन्यास 

यात काय फरक आह?े शास्त्रवविीत सवाकमा ह े वविी वनषिेासह 

प्रवतपािन केले आह.े सांन्यासाचे सदु्धा अनेक वनयम आहते. 

मतमताांतराांच्या गलक्यात पूवीच्या श्रवणाचा गोंिळही डोक्यात 

आहचे. त्यामळेु तो िरू व्हावा हीच नम्र प्राथाना आह.े ” भगवान् 

श्रीकृष्ट्ण म्हणाले, “ अजुाना, अरे सांन्यास आवण त्याग यातला गवभात 



अथा साांगतो. गरुुां कडून िीक्षाप्राप्त सािक घर कुटुांब याांच्यासह 

वनयतकमााचा त्याग करून जीवन ब्रह्मापाण करण्याच्या प्रवक्रयेत येतो. 

असा सािक बाह्यत: सांन्यासी विसत असला तरी सांसार मोहातनू 

वनवतृ्त झालेला नसेल तर तो खरा सांन्यासी नाही. गहृाविकाांच्या ववषयी 

जरी ववरक्ती असली आवण पांचववषयातल्या कोणत्याही रुचीबाबत 

जर ववरक्ती नसली तरी तो सिोष असतो. पांच ववषय पणूा त्यागनू तसेच 

आपण ववषय त्याग केला वह भावनाही मनात न ठेवता जो मत्परायण 

होतो तो खरा सांन्यासी. म्हणज े अपररग्रह मखु्य. अपररग्रह म्हणजे 

माझ्या वशवाय काहीच नको असण.े माझ्या स्मरणाांत िहेिारण ेपरुता 

व्यवहार करून प्रारब्िवशात ्ज ेप्राप्त होईल त्यात सांतषु्ट असण.े काया 

क्लेशाच्या भयाने केलेला त्याग म्हणजे राजस त्याग. मोहावशतेने 

केलेला त्याग तामस. 

अजुाना! बदु्धीमान,् शभुाशभुाचा द्वषे न करणारा, फलापेक्षा 

न ठेवता आवस्तक्यबदु्धीने केवळ कताव्य म्हणनू कमा करणारा खरा 

त्यागी असतो. कमाफळाचा त्याग हा सांपणूा मानवसक असतो. म्हणज े

आपण कमा केले असा अवभमान त्याला नसतो. मी व माझ े ही 

िरणाच लोप पावलेली असली तरच ते घडते. कमाफलाचा त्याग न 

करणाऱ्याला बऱ्या-वाईट कमााचे फळ भोगावच लागते. कमा उत्पन्न 

होणारी साांख्यशास्त्राांत जी पाांच कारण े साांवगतली आहते ती ऐक. 

अवि्ान म्हणज ेिहे, कताा म्हणज ेजीव, करण म्हणज ेकमा, पथृक्चेष्टा 

म्हणज े ववववि वक्रया व पाांचव े िवै. शरीर, मन, वाणी, न्याय्य वा 



अन्याय्य कृती व हते ूह ेपाांच. कमााचे प्रेरक तीन. पवहले ते ज्ञान म्हणजे 

जीवाला ज ेसमजते ते. िसुरे म्हणज ेज्या वस्तचूे ज्ञान होते ती वस्त.ू 

वतसरे म्हणजे पररज्ञाता म्हणजे जाणणारा. कमााची अांग े तीन. पवहले 

अांग कताा, िसुरे कारण व वतसरे वक्रया! ज्ञान, कताा व कमा याांचेही 

सावत्वक, राजस व तामस असे तीन भिे आहते. समदृष्टीचे ज्ञान 

सावत्वक, भिेदृष्टीचे ज्ञान राजस व स्वाथाबदु्धीचे ज्ञान तामस. वववियकु्त 

वनयतकमा प्रीती वा द्वेष न ठेवता कताव्यभावनेने वनरहांकार वतृ्तीने कमा 

करणारा सावत्वक कताा. ‘मी’पणाने व फलापेक्षा ठेवनू कमा करणारा 

राजस कताा! पररणामाचा ववचार न करता स्वाथाबदु्धीने स्वसामर्थयााच्या 

जोरावर केलेले अन्याय्य कमा करणारा तो तामसकताा!  

अजुाना थोडक्यात म्हणज ेअहांकार रवहत, वनःस्वाथाबदु्धीने, 

वनरपेक्षवतृ्तीने व कताव्यतत्परतेने जो सवा कम े ब्रह्मापाण करतो तो 

िहेत्यागानांतर कोणत्याच कमाबांिनात अडकत नाही. ब्रह्म-ईश्वर-

आत्मतत्त्व ह े जरी वगेळे नसले तरी काल, कमा व स्वभाव याांच्या 

माध्यमातनू काया घडतच असते. ब्रह्मच ईश्वराच्या रूपाने सवा 

प्रावणमात्राांच्या हृियाांत वास करून आत्मतत्त्वाच्या माध्यमातून चैतन्य 

उत्पन्न करून शरीर चालवते. आत्मतत्त्वच शरीरभावाच्या आवश्यक 

गोष्टी जाण ूशकते. म्हणनू गणुकमा ववभागने स्विमा हा स्वभाव होतो. 

त्यामळेुच शरीर प्रकृती स्वभावाच्या माध्यमातनू कायाावन्वत होते. जर 

तूां माझ्या स्मरणात असशील तर बदु्धी जो वनणाय िईेल तो माझा वनणाय 

असेल व जर तूां अहांकाराने वनणाय घशेील तर तो प्रारब्िभोग असेल. 



त्यामळुें माझ्या स्मरणात तूां जर यदु्ध करशील तर तलुा कोणतेही पाप 

लागणार नाही. पण जर तूां अहांकाराने मी यदु्धच करणार नाही असे 

म्हणशील तर प्रकृती तझु्याकडून ते करवनू तर घईेलच पण वर 

पापाचा िनी होशील. तूां माझा परमवप्रय भक्त असल्यामळेु मी ह ेगहु्य 

ज्ञान तलुा साांवगतले आह.े आताां तझुा तूां नीट ववचार करून तलुा ज े

योग्य वाटेल ते तूां कर. अजुाना अरे! माझ्या भक्ताने जरी आपला हा 

सांवाि श्रवण करून मनन केले तर तो सदु्धा उद्धरून जाईल. इतकेच 

नाही तर तो मला वप्रय होईल.” ह े ऐकून अजुान भगवान ्श्रीकृष्ट्णाांना 

नमस्कार करून म्हणाला “ ह े िवेावििवेा, मी अगिी वनःशांक व 

वनःसांिहे झालो आह.े तूां साांगशील तेच मी आता करणार आह.े” ह े

बोलता बोलता अजुानाचे नेत्र पाणावले, कण्ठ सद्गि झाला. कपाळावर 

घमाववांि ू जमा झाले. अांगावर रोमाांच उभ े रावहले. थोडक्यात म्हणज े

अजुानाचे अष्टसावत्वक भाव जाग े झाले. त्याची भावसमािीच 

लागली. त्याला भानावर आणण्यासाठी भगवांताने त्याला आवलांगन 

िऊेन उठवले. तत्क्षणी भानावर आलेला अजुान यदु्धासाठी सज्ज 

झाला.  
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अजुान भगवांताांच्या उपिशेा नांतर यदु्धास उभा रावहला. 

त्याला आनांि झाला वगरेै वणान गीतेत आलेले आह.े आता हा 

उपिशे झाल्या नांतर यदु्ध सरुु झाले. असे महाभारत साांगते. कारण 

त्यावळेे पयांत सयूोिय झालेला नव्हता. सयूोिय होण्या पवूीच हा 

सांवाि झाला. त्यात सांजय उवाच, येत नाही. अकरावा अध्याय येत 

नाही. कारण तो भगवांताच्या लीलेतला व काळाचा सांकोच करून 

केलेला प्रकार होता. यदु्ध भमूीवर इतर कोणालाही ते समजलेले नाही. 

साांगण्याचा हते ू असा कीं ह्या सगळ्या सांवािाला फार फार तर 

अिाातास लागलेला आह.े तेवढा वळे त्याांना सहजच वमळाला आह.े 

कारण यदु्धाची जी आचार सांवहता ठरली होती त्याांत िोन्ही बाजूांनी 

सरसेनापती जोवर ववशेष अनमुती िते नाहीत तो वर युद्ध सरुूच 

होणार नव्हते. हा एक भाग िसुरे असे कीं गीतेत ग्रवथत केलेले 

अजुानाचे श्लोक फक्त ८४ आहते व श्रीकृष्ट्णाचे श्लोक ५८४ आहते. 

गीतेत एकूण ७१० श्लोक आहते. माझ्या सारख्या सामान्य मनषु्ट्याला 

गीता वाचायला १ तास परुतो. म्हणज े एक श्लोक ५.०७ सेकां िात 

वाचनू होतो. त्यामळेु ५८४+८४= ६६८ श्लोक ५७ वमवनटात वाचनू 

होणार. भगवान ्श्रीकृष्ट्ण आवण अजुान याचा हा सांवाि आह ेत्यामळेु 



तेवढा वळे तर त्याांना नक्कीच वमळाला असणार. असो साांगण्याचे 

तात्पया काय कीं गीता रणाांगणावर साांवगतली गेली. प्रश्न ववचारणारा 

बवुद्धमान ् अजुान होता व उत्तर िणेारे साक्षात ् परब्रह्म होते. त्यामळेु 

खपूच कमी वेळ लागला असणार. यदु्ध सरुु झाले त्यावळेी ितृराष्ट्र 

ववजयाच्या िुांिीत होता. पण जेंव्हा भीष्ट्म रणाांगणावर पडल्याचे 

त्याला समजले तेंव्हा त्याला अशी गरज भासली कीं ह ेकाय व कसे 

घडले म्हणनू त्याने सांजयाला पाचारण करून उद्वगेाने ववचारले, “ 

िमाके्षते्र कुरुके्षते्र .....” हा पवहला श्लोक येतो. मग सांजय साांगायला 

सरुुवात करतो. ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीत अठराव्या अध्यायात 

“म्हणौवन श्रीव्यासाांचा हा थोरु| ववश्वा जाला उपकारु| ज ेश्रीकृष्ट्ण उक्ती 

आकारु| ग्रांथाचा केला ||१७०८||” असा उल्लेख केला आह.े कारण 

ह ेसगळे व्यासाांच्यामळेु घडले आह.े त्याांनी सांजयाला विव्यदृष्टी विली 

होती. सांजयाने ती हकीकत एकािशीला ितृराष्ट्राला साांवगतली ती 

व्यासाांनी ग्रवथत केली. त्यामळेु उपरोक्त सवा लेखाांमध्ये गीतेचा भावाथा 

घऊेन सांवाि वलवहलेला आह.े माझ्या सारख्या अप्रबदु्ध मनषु्ट्याने ते 

वलवहले आह.े उद्दशे आपल्या िमाग्रांथाची मावहती व्हावी हा आह.े 

त्यातनू ज्ञानेश्वर महाराज कीं ज ेप्रत्यक्ष मानवीरुपात अवतरलेले परब्रह्म 

ते स्वत: असे म्हणतात “या गीताथााची थोरी| स्वयें शांभ ू वववरी| जथे 

भवानी प्रश्न ुकरी| चमत्कारौवन ||७०|| तेथ हरु म्हण ेनेवणजे| िवेी जसैें 

काां स्वरूप तझुें| तैसें हें वनत्य नतून िवेखजे| गीतातत्व ||७१||हा विेाथा 

सागरु| जया वनवद्रताचा घोरु| तो स्वयें सवशे्वरु| प्रत्यक्ष अनुवािला ||७२ 



|| ऐसे जें अगाि| जथे वडेावती विे| तेथ अल्प मी मवतमांि| काई होये 

||७३|| परी एथ असे एकु आिारु| तेणेंवच बोले मी सिरु| ज ेसानकूुळ 

श्रीगरुु| ज्ञानिवेो म्हण े||७५||” त्यामळेु माझ्या सारखा य:कवश्चत ्मनषु्ट्य 

काय वलहू शकणार? पण सद्गुरुां च्या आिारेच मीही हा खारीचा वाटा 

उचलण्याचा प्रयत्न केला आह.े  

आपण सवाांनी मन:पवूाक वाचले. ह्याचा आनांि आह.े 

जमले वततका गरैसमज िरू करण्याचा प्रयत्न केला आह.े पण मानवी 

त्रटुी राहू शकतात. त्यामळेु लेखनात कुठे कमी जास्त आढळल्यास 

क्षमा करावी. काही सचूना असल्यास कृपया वनःसांकोच वलहाव्या ही 

ववनांती 

~~~लेखन सीमा ~~~~ 

 

 



प्रकाशकाचे दोन शब्द 

 

 

२०१६ हे िषा ई सावहत्यासाठी फ़ारच 

उत्साहाने सरुू झाले. या िषााची सरुुिातच मळुी वलओ 

टॉलस्टॉय, पॉल ब्रन्टन, आवर् मनसु्मतृीने होत आहे. 

धमााकडे पहाण्याचे तीन विविध दृष्टीकोन यांत आहेत. 

२०१५ मध्ये ई सावहत्य मधून संत ज्ञानेश्वर, संत 

तकुाराम, संत नामदेि, संत बवहर्ािाई, संत 

कान्होपात्रा, संत चोखामेळा, गीतारहस्य, भगिदग्ीता, 

अशा अनेक मौल्यिान ग्रंर्ांची ई वनवमाती करण्याचा 

योग आला. २०१६ ची सरुुिात बायबल, मनसु्मतृी 

पासून झाली आवर् त्यात कुरार्, बौद्धमत, जैनधमा, 

ज्यू, पारशी, िेद, उपवनषदे अशा विविध धमाशास्त्ांची 

भर पडािी असा योग वदसतो आहे. योग वदसतो असे 

यासाठी म्हर्तो की ही पसु्तके गेल्यािषीही आम्ही 

कुठे मदु्दाम शोधायला गेलो नव्हतो. श्री विजय पांढर,े 



डॉ. श्री अशोक धांडे, श्री अविनाश नगरकर, श्री अरुर् 

फ़डके, श्री रत्नाकर महाजन, श्री फ़्रावन्सस आल्मेडा, 

श्री मधकुर सोनािरे्, श्री अशोक कोठार,े श्री अरुर् 

काकतकर या ि इतर अनेक विद्वानांनी हे सावहत्य 

मोठ्या विश्वासाने आमच्या हाती सोपिलं. आवर् 

आम्ही फ़क्त पोस्टमनवगरी केली. आमच्या सदैुिाने 

प्रचंड मोठ्या िाचकिगााने या सावहत्याचा आस्िाद 

घेतला. या महानभुािांच्या श्रमाचे काही प्रमार्ात चीज 

झाले.  

ई सावहत्य प्रवतष्ठान वनमाार् झाले निीन 

सावहवत्यकांसाठी एक व्यासपीठ म्हर्नू. ते तसेच आहे. 

आवर् तसेच राहील. साधारर् ८० टक्के पसु्तकं ही 

निसावहवत्यकांचीच असतील. पर् समुार े िीस टक्के 

पसु्तकं नािाजलेली, िाचकवप्रयही असािीत. म्हर्जे 

िाचकांचा ओघ िाढता आवर् िाहता रहातो. 



मराठीतल्या महान प्रकाशकांच्या 

तलुनेत ई सावहत्य अगदीच नगण्य आहे. आवर् 

त्यांच्याशी तलुना िा स्पधाा करण्याचा मानसही नाही. 

परतूं दजााच्या बाबतीत मात्र आम्ही तोडीस तोड राहू. 

हे िषा अत्यंत दजेदार कर्ा, कादबंरय्ा आवर् काव्य-

विनोद-शास्त् पसु्तकांचे असेल याची आम्ही ग्िाही 

देतो. 

आपर् या सावहत्य यज्ञात यर्ाशक्ती 

इंधन परुिािे ही विनंती. आपल्या ओळखीच्या दहा 

वकंिा अवधक मराठी साक्षरांचे ई मेल पते्त आमच्याकडे 

पाठिा. आम्ही तमु्हाला आमचे VIP सभासद करू. 

यावशिाय या कामात इतर अनेक तरह्ांनी आपर् 

सहभागी होऊ शकता. िेबसाईटला भेट तर देतच रहा. 

खंबीरपरे् पाठीशी उभे रहा. मग बघाच काय काय 

चमत्कार घडतील ते. 

 



आपले विश्वासू 

टीम ई सावहत्य 


