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सङ्कटसमाधान ेभागिद्गीता 

 

विष्णुपदसाऊः 

 

साराांश 

सङ्कटसङ्कुलं वि मानिजीिनम्। सङ्कटवििीनािस्थां कुत्रावप न परिदशृ्यन्ते। एकः सङ्कटः 

समावितश्चेदपिः समायावत। समविजीिने व्यविजीिने च सङ्कटाः वनिविवछछन्नरुपेण सवन्त। 

कमममार्गमनां भविमार्गमनां ज्ञानमार्गमनाञ्च सिेषां सङ्कटाः सवन्त। सामावजकजीिने 

पारििारिकजीिने िावियजीिने कममजीिने सिमत्रैि विद्यते सङ्कटाः। पिन्तु सङ्कटसमाधाने 

अस्माकं कतमव्यं ककम् अवस्त? ककं िा तत् उपायम्? तवस्मन् विषये इदम् शोधपत्रम्। विविधेषु कममषु 

वनष्कामकमम एि सिमदा आश्रयनीयः। ितममानसमाजव्यिस्थायाम् लक्ष्यते यत् स्िस्ि- कतमव्यकममषु, 

आश्रमोवचतधमामचिणे िा जनाः पिाङ्मुखाः। अतः तेषां कृतेऽवप िाताममवस्त अत्र। आधुवनकयुगस्य 

िणमभेदसङ्कटमोचनस्य उपायम् अवप अत्रावस्त।िणमव्यिस्था जन्मानुसारिणी न, कमामनुसारिणी 

भिेत्। एतेन सत्कममण्यनुरुध्य शुद्र अवप ब्राह्मणत्िं लभते। अज्ञानेन आछछन्नाः जनाः केिलं िदवन्त मां 

न स्पृश प्रभृतयः। एतेन समाजस्य गवतः विध्िस्ता भिवत। अतः सिमभूतेषु ब्रह्मदशमनं कुयामत्। 

ब्रह्मदशमनस्योपायमवप िणमनम् अवस्त। सभ्यतायाः ध्िंसस्य मूलकािणम् हिसंा। अत्र हिसंा 

परित्यगस्योपायाः िर्णमतम्। षडरिपुषु कामः क्रोधः च अस्माकं शत्रुस्िरूपः। स्िस्थमनसा कामः 

क्रोधः च वनयवन्त्रतः भिवत। अतः मनः स्िस्थाय ककम् ककम् किणीयम् तस्योपायम् िर्णमतम्। 

मोक्षप्राप्तेरुपायः िर्णमतः। व्यििािेण रिपुः जायते। केन सि कीदशृं व्यििािं कतमव्यम् तदवप िर्णमतम्। 

सिेषां मानिानां कृते एिमेि िाताममवस्त यत् मनवस धममविद्वषेभािना न स्यात्। एतेन जनानां तथा 

िािस्य विकाशः भविष्यवत। एतावन विषयाण्याधारिकृत्य मम शोधकायमम्।  

 

कूटशब्द: सङ्कटसमाधाने भागिद्गीता, मानिजीिनम्, कमममार्गमनां 

 

प्रस्तावना: 

अवस्मन् युग े विश्वस्यैकयिद्धत्िं मित्त्िपुण ंितमते। समाजे विश्वे यावन भूतावन सवन्त, तावन 

आत्मित् भाियन्तु। विद्यमानाः सिे सुवखनः स्युः, सिे वनिोवगणः भिन्तु, कोऽवप दःुखं न 

प्राप्नुयात्। विश्वे अथिा व्रह्माण्डे य े प्रावणनः सवन्त त े सुवखनः भिन्तु – इवत भािनायाः 

आिश्यकता ितमते। पिन्तु आधुवनकयुगे एतस्याः भािनायाः विलोपं परिदशृ्यते। एतदथं 

मानिजीिनं सङ्कटसङ्कुलं भिवत। एकः सङ्कटः समावितश्चेदपिः समायावत। 

समविजीिन ेव्यविजीिने च सङ्कटाः वनिविवछछन्न रुपणे सवन्त। एतत् सङ्कटं वनिािणाथं 

भागिद्गीता पथवनदशेकरुपणेावस्त। समाजस्य अभ्युदय े परििािस्य मिद्योगदान ं भिवत। 

सिेषां प्रावणनां प्रिृवतः सुखाथाम न तु दःुखाथाम। सामावजकविकासस्य, सभ्यतायाः समुन्नतेः, 

निाणां कक्रयाकलापस्य, सामावजकव्यिस्थायाश्च मित्िपूणमम् इवतिृतं गीताया ंप्राप्यते। 
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सम्प्प्रवत भाितीयजनानामाचाि-विचािधममकमामदीनां 

ज्ञानाथं गीताध्ययनं पिमािश्यकमवस्त। श्रीमद्भागिद्गीता 

भाितीयसंस्कृतेः मूलरुपा, प्राणभूता, गुणभूताश्च। गीतेयं 

सिामसाम् उपवनषदां सािम् अवप ितमते। गीतायाः स्थानं 

भाितीयदशमनग्रन्थेषु वशखिे ितमते। ज्ञानगरिमावन्िता गीता 

आत्मनः स्िरुपम् अिबोधयवत, वस्थतप्रज्ञता वसद्धयवत, 

वनष्कामकममयोगं वनष्पादयवत, ज्ञान-कमम-भविमागमस्य 

सन्धानं प्रदशमयवत। श्रीमद्भागिद्गीतायां बििः कल्याणकिाः 

मोिाज्ञानविनाशकाः सत्सरुपाः उपदशेाः भगिता 

प्रवतपाकदताः। अत्र सिोपवनषदां सािः मनोज्ञया प्रणाल्या 

साधुतिं विविछयते। श्रीकृष्णः गोस्िरूपाणामुपवनषदां 

दोग्धा पाथमः गोदोिनकाले स्तनन्धयत्िेन समुपवस्थतो ित्सः, 

सुवधयश्च तस्य गोदोिस्य दगु्धामृतस्य भोिािः। 

गीता समग्रस्यावप पिूमिर्तमनो िाङ्मयस्य सािम् 

उपस्थापयवत। अतः गीता लोकवप्रया अभित्। कवथतं च –  

 

सिोपवनषदो गािो दोग्धा गोपालनन्दनः। 

पाथो ित्सः सवुधभोिा, दगु्धं गीतामृत ंमित्।। 

 

न केिलं तत्, गीतायाः भाषाशलैी तादशृी मनोिमा, 

प्रसादगुणयुिा, ज्ञानविज्ञानसमवन्िता च यत् 

स्िल्पवशक्षाप्रबुद्धोऽवप मानिा अस्याः सामान्यमथमम् 

अिगन्तुं शकु्निवन्त। उिं च –  

 

गीता सुगीता कतमव्या ककमन्यैः शास्त्रविस्तिैः। 

या स्ियं पद्मनाभस्य मुखपद्माद ्विवनःसृता।। 

 

जीिनं समस्यामयम् अवस्त। कमममार्गमनां भविमार्गमनां 

ज्ञानमार्गमनाञ्च सिेषां सङ्कटाः सवन्त। सामावजकजीिने 

पारििारिकजीिने िावियजीिने कममजीिने सिमत्रैि विद्यते 

सङ्कटाः। पिन्तु सङ्कटसमाधाने अस्माकं कतमवं्य ककम् 

अवस्त? इत्यवस्मन् विषय े ियं कदिािात्रौ वचन्तयामः। 

समस्यामेतेषा ंसमाधानाय गीतायाः भूवमका वशखिे ितमते। 

समाजे वस्थतानां प्रावणनां कृते कमम एि अवनिायमम्। कमम 

विना ककमवप न वसध्यवत। प्रकृवतजगुणैः िशितीनः प्रावणनः 

कमम विना स्थातुं न शकु्निवन्त-  

 

न वि कवश्चत् क्षणमवप जातु वतष्ठत्यकममकृत्। 

कायमते ह्यिशः कमम सिमः प्रकृवतजैगुणःै 1 ।। 

 

पिन्तु अधुनायतनयुगे मानिाः कममविमुखं भिवन्त। न केिलं 

सिमकािस्य सिायप्रार्थमषु जनेषु, अन्येष ुजनेषु अवप एतादशृं 

परिलक्ष्यते। जनाः श्रमविमुखा अवप भिवन्त। बििः जनाः 

कममफललाभस्य आशायाः विमुखाः सवन्त, वनष्फललाभस्य 

कािणात्। पिन्तु तेषां कृते गीतायाः िचनम् अिश्यम ् एि 

स्मिणीयम्। 

कममण्येिावधकािस्ते मा फलषेु कदाचन। 

मा कममफलितेभुूममाम त ेसङ्गोऽस्त्िकममवण 2 ।। 

 

अतः अनासिभािेन कमम कतमव्यम्। कमम विना शिीिवनिामि ं

न भिवत। मानिाः मनसा कमामवण साधयवन्त। मनः चञ्चलः। 

अतः सिामग्रे मनः संयम्प्य कमेवन्द्रयेन कममयोगं पालनीयम्। 

तदिंु गीताया ंभगिता – 

  

यवस्त्िवन्द्रयावण मनसा वनयम्प्यािभतेऽजुमनः। 

कमेवन्द्रयैः कममयोगमसिः स विवशष्यते 3 ।। 

वनयतं कुरु कमम त्िं कमम ज्यायोः ह्यकममणः। 

शिीियात्रावप च ते न प्रवसद्धयेदकममणः 4 ।। 

 

मानिाः दिेाः च कतमव्यपरिपालनेन कल्यानं लभन्ते –  

 

दिेान् भाियतानेन ते दिेा भाियन्तु िः। 

पिस्पिं भाियन्तः श्रेयः पिमिाप्स्यथ 5 ।। 

 

अनेकसमये एिम् अवप परिदशृ्यते यत् ज्ञानिन्तः जनाः 

स्िप्रशंसायां वनिताः भिवन्त। ते अज्ञानीनां कृते कटुभाषणेन 

प्रदषुण ं कुिमवन्त। पिन्तु एिं न कुयामत्। एतवस्मन् विषये 

गीतायाम ्उिम् –  

 

न बुवद्धभेद ंजनयेदज्ञानां कममसवङ्गनाम्। 

जोषयेत् सिमकमामवण विद्वान् युिः समाचिन् 6 ।। 

 

अवस्मन् संसािे भाितीयिणमव्यिस्था िैकदककालाद ् आिभ्य 

प्रचवलता अवस्त। िैकदककाले िणमभेदसङ्कटः नासीत्। पिन्तु 

आधुवनकयुगे िणमभेदः सङ्कटरुपेन उपवस्थतं भिवत। िणवेत 

शब्दस्य अवभप्रेताथमः ‘िणो िृणुतेः’(वनरुि)। प्राचीनकाले 

आयमऋषयः गुणकममविभागानुसािं िणमभेदव्यिस्थां 

प्राचलायन्। मनुष्यः स्िजीिनवनिामिाथं यां कामवप िवृतम् 

आश्रयते, तदनसुािमेि तस्य िणमवनणमयः। यः कश्चन् तत ्कमम 

कुयामत् स त ं िणमम् आश्रयते्। स्िकममणैि ब्राह्मणो िैश्यत्िं 

शुद्रत्िं च लभते। एिमेि सत्कममण्यनुरुध्य शुद्र अवप 

ब्राह्मणत्िं लभते। तदा िणमव्यिस्था जन्मानुसारिणी नासीत्, 

कमामनुसारिणी आसीत्। अतः मनुना उिम् –  

 

शुद्रो ब्राह्मणतामेवत ब्राह्मणाश्चेवत शुद्रताम्। 

क्षवत्रयाज्जातमेिं तु विद्याद ्िैश्यात् तथैि च 7 ।। 

 

भगिान् श्रीकृष्णः िणमभेदव्यिस्थायाः मुख्यप्रितमकः 

आसीत्–  

 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 366 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 
चातुिमण्यं मया सृि ंगणुकममविभागशः। 

तस्य कतामिमवप मां विद्धध्यकतामिमव्ययम् 8 ।। 

 

पिन्तु आधुवनककाले िणमव्यिस्था जन्मानसुारिणी जन्ममुला 

िा। यः ब्राह्मणकुले जन्मं लभते पिन्तु विप्रप्रवतकुलम् आचािं 

परिपालयवत सोऽवप ब्राह्मणः। यः शुद्रकुल ेजन्म ंलभत ेपिन्तु 

विप्रानुकुलम् आचािं परिपालनेन अवप सः ब्राह्मणः न 

भिवत, शदु्ररुपेण वतष्ठवत। एतेन समाजस्य िावनः भिवत। 

आपस्तम्प्बधममसूत्रेऽवप एतद ्एि विशदीकक्रयते यद ्धममचयमया 

िणोत्कषं लभते, अधममचयमया च िणामपकषमम् भिवत।  

 

धममचयमया जघन्यो िणमः पूिं पूिं िणममापद्यते 

जावतपरििृतौ। 

अधममचयमया पूिो िणो जघन्यं िणममापद्यत े

जावतपरििृतौ 9 ।। 

 

अतः एिमेि आशयः यत् सिे स्िगुणानुसािं योग्यतानुसािं 

िा कमम कुयुमः। कमम विना कोऽवप जीवितुं नैि शक्नोवत। 

कममणा समाजस्य कल्यानसाधनं भिवत।  

आधुवनकसभ्यतायाः ध्िंसस्य मूलकािणम् भिवत हिसंा। 

अतः हिसंा िजमनीया। ‘अतः श्रुयते यत्- अहिसंा पिमो 

धममः।’ अवस्मन् भाितिषे प्राचीनकालाद ् आिभ्यः 

अहिसंायाः मित्त्िं ितमते।‘न हिसंा इवत अहिसंा’ इवत 

विग्रिानुसािेण हिसंेवत शब्दः वनष्पद्यत।े सामान्यरुपेण 

जनाः प्राणीिननं हिसंारुपेण विविछयते। मनसा, िाचा, 

कममणा नैि कस्यावप अवितवचन्तनं, कटुभाषणम,् अवप्रयम् 

आचिणमेि अहिसंा भिवत। अथामत् सिमविधहिसंापरित्याग 

एि अहिसंा इवत। अहिसंायाः मित्त्िम् उपस्थाप्य मनुना 

उिम् –  

 

अहिसंा सत्यमस्तेयं शौचवमवनद्रयवनग्रिः। 

एिं सामावसकं धमम चातुिमण्यऽेब्रिीन्मनुः 10 ।। 

 

अहिसंया जीिनयापनेन मनसः कि ं दिूीभूत ं भिवत। 

हिसंात्यागेन मनवस प्रेमभािना आयावत येन िािवितं 

विश्ववितं सम्प्पादवयतुं शकयत।े अतः गीतायाम् उिम् –  

 

अहिसंा सत्यमक्रोधत्यागः शावन्तिपैशुनम्। 

दया भूतेष्िलोलुप्त्िं मादमिं ह्रीिचापलम् 11 ।। 

 

अहिसंया शत्रिः अवप वमत्रावण भवितुं शकु्निवन्त। कुजनाः 

अवप सिलाः भिवन्त। हिसंात्यागेन असम्प्भिावन कायामवण 

अवप वसद्धध्यवन्त। सांसारिकदःुखानाम् 

आत्यवन्तकवनिृवतपूिमकं शाश्वतसुखप्रावप्तरुपाय दशमनम् 

अस्माकं प्रधानं लक्ष्यम्। सांसारिकसुखदःुखभोगः एि 

बन्धनम्, तवन्निृवतश्च मोक्षः। िेदाकदषु सिेषु अवप शास्त्रेषु 

पिमपुरुषाथमः मोक्ष एि। गीतायाम् पिमात्मादशमनमेि 

मोक्षः। पिमात्मा भिवत िासुदिेः।  

अतः गीतायाम् उिम ्– 

 

िहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानिान् मां प्रपद्यते। 

िासुदिेः सिमवमवत स मिात्मा सुदलुमभः 12 ।। 

 

भगिान् अस्य जगतः िीजस्िरुपः – ‘यच्चावप सिमभूतानां 

िीजं तदिमजुमन’ 13, ‘िीजं मां सिमभतूानां विवद्ध पाथम 

सनातनम्’ 14 । साधकेषु याित् पयमन्तम् अिवमवत भािः 

स्थास्यवत ताित् पयमन्तं साधकः भोगीरुपेण वििाजते। यथा- 

अिम् योगी इत्यनेन योगस्य भोगः प्रवतपाद्यते। अि ं ज्ञानी 

इत्यनेन ज्ञानस्य भोगः प्रवतपाद्यते। अि ं प्रेवमकः इत्यनेन 

प्रेमस्य भोगः दशृ्यते। यः योगस्य भोगी सः कदावप विषयस्य 

भोगी अवप भवितुं शक्नोवत, यः ज्ञानस्य भोगी सः कदावप 

अज्ञानस्य भोगी अवप भवितुं शक्नोवत। एिमेि यः प्रेमस्य 

भोगी सः कदावप अनुिागस्य भोगी अवप भवितुं शक्नोवत। 

भोगस्य प्रिृतयः संस्कािाः च एतेषां कािणं भिवन्त। यदा 

साधकानां मनसः एतेषां विनाशः भिवत तदा ‘िासुदिेः 

सिमम’् इवत अनुभिं भिवत। एतेन मोक्षप्रावप्तः भविष्यवत। 

अतः भगिता श्रीकृष्णेनोिम् –  

 

सिमधमामन् परित्यज्य मामेकं शिणं व्रज। 

अि ंत्िां सिमपापेभ्यो मोक्षवयष्यावम मा शचुः 15 ।। 

 

धममविद्वषेम ् अिलम्प्व्य साम्प्प्रदावयककलिाकदिवप 

आधुवनकसमाजस्य सङ्कटाः विचिवन्त। एतस्मात् कािणात् 

एि िािस्य विभाजनं भिवत। समाजेषु वस्थतेषु जनेषु अवप 

धममविद्वषेभािना परिदशृ्यते। साधनद्वािेन एि ईश्विः 

लभ्यते इवत श्रीिामकृष्णेन सिमधमममतानुसािं उद्घोवषतम्। 

एतवस्मन् विषये गीतायाम् उिम् –  

 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैि भजाम्प्यिम्। 

मम ित्मामनुितमन्ते मनुष्याः पाथमः सिमशः 16 ।। 

 

अतएि सिेषां मानिाना ंकृते एिमेि िाताममवस्त यत् मनवस 

धममविद्वषेभािना न स्यात्। एतेन जनानां तथा िािस्य 

विकाशः भविष्यवत। गीतािचनानुसािं सिमधममविद्वषें 

विस्मृत्य पिस्पिमैत्रीभािनया धमामचिणेन जगवत शावन्तः 

आगवमष्यवत। व्यििािविषये अवप सुिातामम् अवस्त 

गीतायाम्। केन सि कीदशृ ंव्यििािं कतमव्यम् तवस्मन ्विषये 

गीतायाम् उिम् – ‘समः शत्रौ च वमत्रे च17।’ अथामत ्यथा 

वमत्रेण सि सुव्यििािं कतमव्यं तथा शत्रुना सि अवप। 
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व्यििािेण रिपुः जायते। अतः सिेषां कृते सुव्यििािं 

किणीयम्।  

जागवतकभोगाय सम्प्पदसंग्रिस्य इछछाया ं च विचािशीलः 

जनः अवप कतमव्यकमम विस्मृत्य पापकमम कुिमवन्त। पापकायमस्य 

मूलकािणः भिवत कामः। पिन्तु मानिाः तस्य(कामस्य) 

विषये अिगन्तुं नैि शकु्निवन्त। कामस्य प्रभािेन िलपूिमकात् 

पापाचिण े समथामः भिवन्त। एतवन्मन ् विषये 

दयुोधनस्योवियमथा –  

 

जानावम धम ंन च मे प्रिृवत 

जामनाम्प्यधम ंन च मे वनिृवतः। 

केनावप दिेेन हृकद वस्थतेन 

यथा वनयुिोऽवस्म तथा किोवम 18 ।।  
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