
गीतेचा िन ाम कमयोग 

लोकमा   बाळगंगाधर  िटळक  यांनी  भगव ीतेवर  गीतारह   या  नावाचे  भा  

िलिहलेले आहे.  ात  गीतेतील  िन ाम कमयोगाचे  ितपादन आह.◌े  ते ा  िन ाम 

कमयोग  णजे काय हे   करावयाला पािहजे. 

िन ाम कमयोगाची काही  गृहीतकृ  आहेत व ती अशी  ‐ कम करणे समाजात 

राहणाया  ेक  ी ा  ीने अटळ गो  आहे. कोणतीही  ी समाजात  रा न 

आपले कम टाळू शकत नाही. येथे कम  णजे काय हे   करावयास पािहज.◌े िन ाम 

कमयोगा ा संदभात कम या सं ेचा अथ असा केला जातो जी कृती करणे, न करणे अथवा 

अ था करणे हे क ा ा मनावर अवलंबून असते  ा कृतीला कम असे  णतात. कम 

णजे  कोणतीही  हालचाल  असा  एक  ापक  अथ  या  सं ेचा  आहे.  पण  िन ाम 

कमयोगा ा संदभात कम  णजे कृती होय. कम  ीने  े े ने केलेली कृती होय असे 

िन ाम कमयोगाचे  ितपादन आहे. 

‘िन ाम’ श ाची उ ी सं ृ तातील ‘नी’अिधक  ‘काम’ या श ापासून 

झालेली आहे. याचा अथ असा की मनु ाने  कुठ ाही फळाची इ ा न बाळगता कम 

करणे होय. फळाची आशा न बाळगता केले जाणारे कम  णजे िन ाम कमयोग होय. 

ी कमफळािवषयी  नेहमी आस  असतो. आिण फळािवषयी ही आस ी 

मनु ाला  बंधनात अडकवते.  िन ाम कमयोग असे सांगतो की  ीने आपले  ेक 

कम  िन ाम बु ीने करावे.  िन ाम बु ीने कम करणे  णजे कम संबंधीचा  िन ाह 

अथवा अना था िन ाम कमयोगाला अिभ ेत नाही. आपले कम आपण वाटेल तसे केले 

तरी  चालेल  ते काटेकोरपणे आपण  केलेच  पािहजे असाही अथ  िन ाम कमयोगाला 

अिभ ेत नाही. कमयो ाने आपले ठरिवलेले कम पूण उ ाहाने आिण काटेकोरपणे करणे 

अिभ ेत आहे आपण करीत असले ा कमाचे काहीही फल िनमाण झाले तरी  ाची पवा 

कर ाचे आप ाला कारण  नाही असा  िन ाम कमयोगाचा अथ  होत  नाही. कमाचे 

यथोिचत फळ आहे ते िनमाण झालेच पािहजे आिण  ासाठी कमयो ाने कसोिशने  य  

करायला पािहजे असे  िन ाम कमयोगाचे  ितपादन आहे. याव न  िन ाम कमयोग 



णजे आपण करीत असले ा कमाचे फळ आप ाला  िमळालेच  पािहजे अशी  ा 

कमफळा संबंधीची आस  न ठेवणे  णजे खराखुरा िन ाम कमयोग होय. 

ने आपला अिधकार ठरिवले ा कम कर ापुरताच मयािदत ठेवावा, कम 

फळावर आपली मुळीच स ा नाही, अशा भूिमकेतून कम करणे  णजे िन ाम कमयोग 

होय.  वेग ा श ात सांगावयाचे झा ास मनु ाने आपले कम कत बु ीने करायला 

पािहज.◌े मा ावर सोपिवलेले जे काम आहे ते पार पाडणे माझे नैितक कत  आहे आिण 

ते कत  मला पूण करायला पािहजे.  णून मी माझे कत  करेल अशी भूिमका मनु ाची 

असायला पािहजे जर एखादी  ी असे  णेल की मी केले ा कमा ा फळावर जर 

माझा अिधकार पोहचत नसेल तर मी माझी कत  करणार नाही. कमयोग असे सांगतो की 

असा ह  मनु ाने कधीच क  नये. िन ाम कमयोगाने वर केलेले  ितपादन गीते ा एका 

ोकात उ म  कारे सांिगतले आहे ‘‘कम ेवािधकार े मा फलेषु कदाचन मा कमफल 

हेतुरभुमा मातेसंगुस म.’’ 

याचा अथ असा की तुझा अिधकार कम कर ापुरताच मयािदत आहे कम फळावर 

तू कधीही आपला अिधकार सांगू शकणार नाही. कमफल  ा  करणे हा  हेतू  ठेवून  तू 

कदािप कम करता कामा नये मी माझे कम करणार नाही असा ह  तू कधीही धरता कामा 

नये. 

वरील  िववेचनात  ीने आपले ठरिवलेले कम कसे करावे  ाचे उ म  कारे 

मागदशन कर ात आलेले आहे. पण   असा  िनमाण होतो की मनु ाने कोणते कम 

करावे अथात कत  कोणते आिण कत  कोणते  हे कसे  ठरवावे?  गीतेचे  यासंबंधी 

मागदशन फारसे समाधानकारक नाही. गीता  णते की  ेकाने आपले ठरिवलेले कम 

करावे. ठरिवलेले कम अथातच िनयत कम होय. पण कम िनयत होते कसे? याचे गीतेत असे 

उ र िदले आहे की  ेकाने आपला वण आिण आ म यानुसार आपली जे कम आहेत ते 

कम  ाने  करावे.  जसे  िव ेचे  दान  करणे  हे  ा ण  वणाचे  काम  आहे,  परकीय 

आ मणापासून  देशाचे  संर ण करणे  हे  ि य  वणा ा  ीचे  िनयत कम आह.◌े 



िव ा ास आिण गृह था मा ा पूवतयारीसाठी असलेले िश ण व यो ता  ा  करणे हे 

चारी आ मातील  ीचे िनयत कम आहे. 

या िनयत कमाला गीतेत धम  टले आहे. आिण  ेकाने आपले समाजातील  थान 

ल ात  घेता जो धम ठरत असेल  णजेच जे कम  िनि त होत असेल  ते कत बु ीने व 

अनास  बु ीने पार पाडावे असे यासंदभात गीतेचे मागदशन आहे. 

ेकाने आपला धम पाळावा अथवा आपले िनयत कम करावे हे  णणे सोपे आहे. 

पण  ावेळेस दोन िनयत कमात पर र िवरोध िनमाण होतो ते ा कोणता धम पाळावा हा 

 िनमाण होतो. उदाहरणाथ रो ाचा जीव वाचवणे हा डॉ रचा धम आहे तसेच  ा ा 

यातना नाहीशा करणे हे ही  ाचे नैितक कत  आह.◌े समजा एखा ा मरणास  अथवा 

मृ ू अटळ असले ा  ी ा यातना नाही ा कर ाचा एकमेव माग जर  ाचे जीवन 

संपु ात आणणे हा असेल तर अशा प र थतीत काय करणे डॉ राचे िनयत िकंवा नैितक 

कत  ठरते. 

अजुना समोरही दोन कत ाम े  िववाद  िनमाण झाला असताना कोणते कत  

आपण करावे असा   उप थत झाला  होता. अथात  पु धम  पाळावा की  ि य  धम 

पाळावा. अशी सम ा अजुनासमोर िनमाण झाली होती.  ाचा पु धम जर  ाने आचरणात 

आणायचे ठरिवले असते तर  कीयांची ह ा करणे पु धमा ा िव  आहे आिण  णून 

यु  करणे  ाचे नैितक कत  ठ  शकत न ते. पण अजुन  ि य होता आिण  ि य धम 

सांगतो की  ि याने यु  भूमीतून पळ न काढता आपले  ाण पणाला लावून यु  करावे. 

ते ा  ि य  धम  पाळावा की  पु धम  पाळावा असा  पेच अजुन समोर  होता आिण  या 

प र थतीत काय करणे अजुनाचे नैितक कत  ठरत होते हे   कर ासाठी  ीकृ ाने 

गीता सांिगतली. 

सामा   माणसा ा  जीवनात  जे ा  अशा  दोन  कत ाम े  िववाद  िनमाण 

झा ामुळे कत  कत ाचा   िनमाण होतो ते ा  ाला  ाचे उ र  तः शोधून काढावे 

लागते. कारण  ीकृ ासारखा  मागदशक  ेक  सामा   ीला  नेहमीच  उपल  

नसतो.  ेकाला जर  तः ाच  बु ीने आपले कत  कोणते  हे ठरवायचे झाले  तर 



ेकाने आपले िनयत कम करावे असा सामा   पाचा उपदेश उपयोगी ठ  शकत 

नाही. एकूण  िवशेष प र थतीत आपले  नैितक कत  काय आहे  हे ठरिव ासाठी  ा 

िनि त मागदशनाची सामा   ीला आव कता असते ते िनि त मागदशन गीते कडून 

जरी अपेि त असले तरी  ाची पुरती मा  होत नाही. 

असे जरी असले तरी  ीने आपले कत  कसे करावे यासंबंधी गीतेचा उपदेश 

अितशय मोलाचा आहे.  ी जर आपले कत  अनास  बु ीने करेल आिण तसा सतत 

अ ास ठेवेल तर  ा  ी ा  िठकाणी मनाचे संतुलन अथवा सम   िनि तच  िनमाण 

होईल. सम   णजे सुख आले असता  रळून न जाणे आिण दुःख झाले असता हताश न 

होणे होय. जो माणूस सुख आिण दुःख या दो ी मुळे िवचिलत होत नाही  ा ा िठकाणी 

सम  िनमाण झाले असे  णतात. आिण या सम ालाच गीतेत योग िकंवा  थत  असे 

टले आहे. ही सम याची अथवा योगाची अव थाच मानवाला जीवनात खरे समाधान 

आिण शांती  ा  क न देऊ शकते.  ेक  ीला  ा समाधानाची जीवनात िनतांत 

आव कता असते व  णून  ते  ा  कर ासाठी  िन ाम कमयोगाचा उपदेश अ ंत 

मोलाचा ठरतो.  ेक  ीने िन ाम बु ीने  णजे फळािवषयी आस ी न बाळगता 

कत ा क रता कत  पाळले पािहजे अथात  िन ाम भावनेने कम करणे हाच गीतेचा 

मु  उपदेश आहे. 

 

**************************************************************** 


