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अल्प पररचय 

मी मधकुर हिठ्ठलराि सोनिणे. आिा ८२ िर्ड चाल ूआि.े माऊलीच्या सििासाि ियाच्या ७-८ व्या िर्ाड पासनू आि.े  

३६ िर्े रेल्िेि कायडरि िोिो. शेिटी कोंकण रेल्िेि रे्प्यटुी चीफ इिंहजनीअर म्िणनू सेिाहनितृ्त झालो.  

हिनािंक ३ जानेिारी २०१५ रोजी नाहशक येथे पजू्य िलाई लामा यािंचा सत्सिंग झाला. त्यािंना गीिेची इिंग्रजी अनिुािाची 

प्रि हिल्यािर त्यािंनी आनिंिाने म्ििंटले, “ Don’t leave this path. God Bless You, ॐ महणपद्मे ि िं ” 

सोबिच्या अनभुि अमिृ अिंिरिंग या काव्यमय भाष्याचे कायड मागील गढुी पार्व्याला माऊलीच्या आिशेाने सरुु झाले 

साधारण सिा महिने पणूड िोण्यास लागले. अनभुि अमिृ या ग्रिंथाचे लेखन ज्ञानििेािंनी १२९० िे १२९२ या काळाि केले. त्याची अपिूड गोर्ी 

आि.े परिंि ुज्ञानेश्वरीिर जसे हिपलु आशय िशडक ग्रिंथ आििे िसे यािर मला आढळले नािीि. या काव्यमय भाष्याने ि सारग्रिण िाचनाने 

हजज्ञासूिंना नक्कीच फायिा िोईल. माऊलीच्या सििासाचा ि मागडिशडनाचा लाभ घरे्ल ि ेखात्री आि.े शेिटी आपल्या कल्याणासाठीच ि ेमिान 

ित्िज्ञान आपल्यापयंि िऊेन माऊली सिंजीिन समाधीि आि.े आपण जाणकार आिािंि मी थोरे् हलहिले आपण जास्ि समजनू घ्या.  

सस्नेि  

अण्णा 

{मधकुर हि, सोनिणे } 

नाहशक-पिंचिटी  
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अर्पणर्विका 

हजच्या पे्ररणेने मी ि ेकायड करू शकलो त्या माझ्या हिििंगि हप्रय पत्नीस ि ेलेखन अपडण करीि आि.े 

 

सौ. सरोहजनी म. सोनिण े

एकिा अनभुि अमिृ सिज पाििािंना म्िणालीस, ‘ि ेआि ेछान पण चटकन समजि नािी, िे समजले अस ेहलहिले िर सलुभ िोईल.’ 

मला माऊलीनेिी गढुी पार्व्याला िसाच आिशे हिला. आिश्यक ग्रिंथािंची उपलब्धी झाली ि े काव्यानिुाहि भाष्य पणूड झाले पण त्याचा रसास्िाि घ्यायला ि ू

नव्ििीस. पणिचू्या आगमनाने गेल्या चैत्र शदु्ध पनुिेला सिजी आनिंिाश्र ूझरल ेआहण म्िणालीस, आिा मी जायला मोकळी झाले. आर्ाढाच्या िद्य 

त्रयोिशीला १८ जलुाई रोजी ‘झाकलीये घटीचा हििा, नेहणजे काय जािला कें व्िा?’ या ओिीनसुार ज्ञािीगरुू सिंि नामििेािंच्या सामाधीहिनी शािंिपणे ििे 

सोर्लास. पिंचािन्न िर्े समथडपणे साथ हिली, त्या माझ्या हिििंगि अधांहगनी सौ. सरोहजनी हिला ि ेलेखन सद्भािे समपडण. 

अहस्ित्िाच्या शाश्विपणाने ि ूयाने सखुािशील ि जेथ ेअसशील जशी असशील िेथे समाधानी िोशील. 

अण्णा 

माघ श.ु चिथुी –श्री गणेश जयिंिी २०२१ 
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अनुभव अमृत सारग्रहण 

अमृत गंगा-कलश र्वहला 

 

मनोगत  

ज्ांना संरू्णप ‘अनभुव अमृत’ गं्रथात नेमके का् आहे, ्ाचे रसर्ान करा्चे आहे, त्ांनी श्री ज्ञानेश्वर अमृत गंगा –कंुड १ ते १० वाचावेत. र्रंतु 

ज्ांना त्ातील जीवनक्रम आचरण््ास उर््ुक्त असा व साधनेला विशा लाभावी असाच भाग हवा आहे, त्ांनी हा कलश रूर्ी संविप्त 

रसास्वाि घ््ावा. {मूळ अंतरंग मधील ओवी क्रमांक उधृत केलेलं आहेत.}  

धन््वाि.  

अण्णा { मधुकर वव. सोनवणे} रं्चवटी –नावशक  

msonavane@hotmail.com  

mailto:msonavane@hotmail.com
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अनुभव अमृत - गं्रथ प्रवेश वशव शवक्त समावेशन 

ऐसी इयें निरुपानिकें  [नाम व रूप नसलेले]  । जगाचीं नजयें जिकें  । नियें वंनिलीं नियां िूनिकें [मळूची-पहिली] । िेवोिेवी ॥ १-१ ॥ 

असे उर्ाधी रवहत असती जे, मा्बार् ते ववश्वाचे | िेव िेवी ती रु्रुष प्रकृती, चरण वंविले मी त्ांचे || ४०. 

कोणिेिी नाम रूप अशी उपाधी नसलेले परुुर् आहण प्रकृिी िचे या जगाचे मायबाप आििे. त्यािंना नमस्कार. सत्ता म्िणजे अहस्ित्ि िचे परुुर्ाचे 

रूप असनू त्याची जाणीि –ज्ञान- िीच प्रकृिीची शोभा आि.े िे एकरूपाने िा सषृ्टीचा खेळ खेळि आििे.  

जो नियुनच[िवरा] िाणेश्वरी [हिय पत्नी]। उलथे [उलटे] आवडीचे सरोभरीं [भरािे] । चारुस्थिीं येकाहारी [एका ओळीने]। एकांगाची ॥१-२॥ 

एकवच वशव तो स्फूवतप होता, स्व्ेवच प्रकृवत रुर् धरी | स्फुरण असे हे प्रणव [ॐ]रुर्ाचे, वक्र्ाशवक्त ती सजृन करी || ५३.  

श्री हशिाला आपणच -पाण्यािर लिरीचे िेगळेपण उिंमटािे िस-े द्वैि धारण करािे, अशी स्फूहिड िोिाच शहक्त-प्रकृिी-रूप धारण केले. आहण 

जगिाचा खेळ सरुू झाला. परुुर् आहण प्रकृिी िोन नसनू एकच आििे, ि ेजाणनू साक्षीभािाने अहलप्त राि न ििेाला प्रकृिी कशी नाचहििे ि े

पिािे. असे करणारा मकु्त िोिो.  

आवडीचेनि वेगें । येकयेकािें नगनििी अंगें । कीं दै्विाचेनि पांगें [उहिवेने] । उगनििे [ओकतात-िगट करतात] आहािी ॥ १-३ ॥ 

स्फुरण रूर्ाने [स्व-संवेद्य] उठे आवडी, एक िुज्ाचा ल् कररती | वनत् खेळ चाले ववश्वाचा, िणात नवरूर् प्रगटववती || ६३. 
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चैिन्य आहण प्रकृिी जशी आिश्यकिा असले िसे एक िसुर् याचा लय करीि हिश्वाचा खळे खेळि असिाि. जर िकृ्ष िाढि असेल िर त्याचे 

आकारमान िाढिीि आहण जर िकृ्षाचा हिनाश जिळ आला असले िर चैिन्याचा अभाि करीि आकार आहण रूप िसचे गणुधमड बिलिीि 

निेपण कसे आणिाि याचे ि ेिणडन आि.े  

कैसी स्वसुखानच आिुकी [आवड] । जे िोिीपण नििोनि येकीं । िेनििीनच कवनिकीं । एकपण फुटों ॥ १-५ ॥  

वशवशक्तीची स्वसुख भोगण््ा, जरर आवडी अन्् नसे | र्रर किावर् ऐक्् न भंगे, एक िुज्ातवच ववरत असे || ८७. 

चैिन्य आहण प्रकृिी एक असनूिी यािंचे सिंहमश्र कृिीहिना बिल सिंभिि नािी. जन्म-मरण, उत्पहत्त हस्थहि आहण लय याद्वारे सषृ्टीचे साित्य कसे 

कायम राििे ि ेसमजिे. ि ेसमजल्यािर जन्म मतृ्य ूकसे अहनिायड आििे ि ेउमगनू जे िाट्याला येईल, त्याला आचरीि जाणे कसे हनसगाडला 

अनकूुल िोिे ि ेसमजिे. आिश्यक िेंव्िा पररहस्थहि बिलहिणे आहण पररहस्थिीनसुार कृिी बिलणे ि ेअचकू कळिे.  

जयां येक सते्तचें बैसणें । िोघां येका िकाशाचें लेणें । जें अिानि येकपणें । िांििी िोघें ॥ १-८ ॥ 

अवधष्ठान उभ्ास एकची, लेणे श्रीहरी कांतीचे | अनाविर्णे उभ् नांिती, अवभन्न अंगवच ते हरीचे  || १०२. 

प्रकृिी आहण परुुर् यािंच्या प्रत्येक खळेीमागे ‘परुुर्ोत्तम’-िरी- असिो. म्िणनू सारे हनयमबद्ध घर्ि सषृ्टी निे रूप घेि राििे.  

जेणें िेवें संपूणण िेवी । नजयेनवण कांहीं िा िो गोसावी । नकंबहुिा येकोपजीवी । येकयेकांची ॥ १-१० ॥ 

शक्तीला सामर्थ प् वशवाचे, वशवा वशवतववह शवक्तमुळे | एक-िुज्ाववण उभ् शून््वच, वनश्चल वनबपल वन िुबळे || ११३. 
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हशि आहण शहक्त एकमेकािाचनू एकट्याने कािंिीच करू शकि नािीि. म्िणनू चैिन्याच्या आिशेानसुार [आिल्या आिाजाच्या आिशेानसुार] 

कायं करीि जीिन यशस्िी ि साथड करािे.कारण िेंव्िा आपण करीि नािी िर घरू् ििेो.  

नजया िोघांिाजीं येकािें।नवपायें उिजलें[जागे झाले] होय नििे [झोपेतनू]। िरी गरवाि[चराचरहवश्व]नगिूनि िुसुिें [नसु्ता] ।कांहीं िा कीं॥१-१४॥ 

रु्रुषासंगे वनजे प्रकृवत, स्वप्नी वफरवी चराचरा | रु्रुषा जागृती आतमभान ते, जात झणी वनववपकारा || १४०. 

 ‘िरं्ती’ मधले चुकुवन कुणीवह, झोरे्तुनी ते जरर उठले | असे िरं्ती स्वप्नामधली, म्हणुवन कोवणवह नच उरले || १४२. 

हशिाची जागिृी म्िणजे आपले स्िरूपाहिर्यीचे हिस्मरण जाऊन आत्मभान येणे. अशी जागिृी येिाच हिश्व लयाला जािे. ि परब्रिमाची 

अनभुहूि िोिे. प्रकृिीची जागिृी म्िणजे हिचे हशिाशी एकरूप िोणे. 

याचा गढू अथड असा की, आपण जर या जगाकरे् एक आभास माननू हिरक्त भािनेने हििेकाने अहलप्त भािनेने कायड करीि राहिलो, िर 

कैिल्याचा मागड हिस ूलागिो.   

िोहों अंगानचये आटणी । नगंवसीि [सापडहवत] आहािी येकपणीं । जाली भेिानचया वाहाणी [िवाि] । आिािीं नजयें ॥ १-१५ ॥ 

उभ् आरु्ले अंश आवरुनी, मूल स्वरूर्ी ते ्ेती | ववश्व रुरे् ते भेि िाववती, उभ्ची आकारा आणीती || १५१. 

हिश्वाचा लय झाल्यािर िोघेिी आपापले अिंश आिरून पनु्िा एक रूप िोिाि. परिंि ुपनु्िा हिश्वाला साकार करण्याची उमी येिाच ि ेआभासमय 

हिश्व परब्रह्माच्या अिंगािरच दृश्यमान िोिे.  
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जे मायेि गरुफटलेले आििे त्यािंना भेि जाणिि राििो, पण या बिलत्या अिस्थेि सिुधा िे एकमेकाला सािरून घेि असिाि, उपाधीिील गपु्त 

चैिन्य जे जाणिाि, त्यािंना केिळ सिडत्र श्रीिरीच प्रिीि िोिो.  

स्त्रीपुरुष िािभेिें । नशवपण येकलें िांिे । जग सकि आिािें [अर्ध-ेअर्धे। पणें नजहीं ॥ १-१७ ॥ 

स्त्री रु्रुषांची रूर् वन नामे, भेि असे हा वरवरला | एकवच वशवर्ण उभ्ी नांिे, जरी भेि तो दृष्टीला || १५८.  

जरी सषृ्टीि भेि हिसि असले िरी, त्यािील आत्मित्ि हशि एकच असिे. बाह्यरुप िा बिलिा आभास आि.े समदु्र-मेघ-जलधारा-ओिळ-गिंगा 

आहण समदु्र नेिमी एकाच जळाची बिलिी रुपे आििे.  

िो ओठीं येकी गोठी । िो डोिां येकी निठी । िेवीं िोघीं नजहीं सषृ्टी । येकीच जेवीं ॥ १-१९ ॥ 

िोन ओठ र्रर शब्ि एकवच, न्न िोन र्रर एक विठी | तेवी वेगळे वशव शवक्त र्रर, उभववती एकवच ही सषृ्टी || १६४. 

चैिन्य प्रकृिीच्या सिाय्याने हिश्वाचे कायड करहििे. िी परुुर् ि प्रकृिी यािंची खेळी आि ेि ेजाणनू आपण आत्मभान हिसरू नये.  

सवण शून्याचा निष्कषुण । नजया बाइला केला पुरुषु । जेणें िािुलेि सत्तानवशेषु । शनि जाली ॥ १-२७ || 

सवपची शून्् असे ववश्व हे, र्तनीस्तव वशव साकारी | नसे त्ास अवस्ततव िेऊनी, शक्ती ववश्वाभास करी || २०९.  

या सिड आभासाच्या चैिन्यरूप हशि आि.े िो स्िि: शनू्याि राि न या खळेाि आपली पत्नी जी शहक्त-प्रकृिी- हिच्या प्रेमाखािर या खेळाि 

सिभागी िोिो. हिने त्याला परुिे ‘बाईल’ बनहिलेले असिे. या जगिाचा लय झाल्यािर आपल्या हनज रूपाि हशि ििंग िोिो. परिंि ुआपल्या 
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पत्नीच्या आिर्ीचा हिचार बळाििाच पनु्िा हिश्व हनहमडिीच्या कायाडि हिच्याबरोबर सिभागी िोिो.  ि ेहिश्व शनू्यािनू साकार िोिे आहण परि 

शनू्याि जािे. आपण जर अिंियाडमी दृष्टी हस्थर केली िर आपल्याला या कािंिी नसण्याशी ििाकार िोिा येिे.  

आंगानचया आटनणया [सकंोचाने] । कांिु उवाया [हवकासाला] आनणला नजया । स्वसंकोचें निया । रूढनवली जेणें ॥ १-३२ ॥ 

एरवी ववस्मृती वनजरूर्ाची, आणुवन्ा वशव संकोचे | िेई अवसर मुक्तर्णाने, रूर् नांिण््ा शक्तीचे || २५२. 

आत्मानभुिूी िोण्यासाठी ििेभाि हिसरून आपापल्या हशित्िाशी समरस व्िािे. ज्याला अशी मनोमन प्रबळ कामना असेल त्याला कसे सिाय्य 

हमळिे ि ेिरील रचनेिनू सािंहगिलेलिं आि.े   

जंव कांिु लपो बैसे । िंव िेनणजे नजयोदे्दशे । नजयें िोघें आररसे । नजयां िोघां ॥ १-३८ ॥ 

लरे् आतमरूर् तेंव्हावच ते, ववश्ववच दृश््रुरे् भासे | वशव वन शवक्त ते जाणवती, एक िुज्ांचे जणु आरसे || २७१.  

हशि लपनू कायड करिो. िर प्रकृिीचे कायड हिसनू येिे. पण त्याचे गपु्त रूप िजेला, प्रसन्निा, उत्साि या आरशाद्वारा हिसनू येिच असिे. आहण 

जेंव्िा अििंभाि हिरिो, िेंव्िा आत्मभानाचा मागड खलुा िोिो. ईश्वर हिसि नािी, िो अनभुिािा लागिो.  

नकंबहुिा नियें । िणवाक्षरीं नवरुढानियें । िशेचीही वैररयें । नशवुशनि ॥ १-४४ ॥ 

ॐ कारवच कारण ववश्वाचे, तीन अंकुरे ववस्तरले | तोवच वाचक असे हरीचा, हे हरीशी ठाऊक नसे || २९६ 

अनुसरुवन्ा प्रणवाला ते, प्ररं्च मुवक्त ती होई | हे जाणुवन त्ा वैरी मानती,  वशव वन शवक्त िोघेही || २९७ 
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ॐ काराच्या सिाय्याने हशि शहक्त हनहमडि हिश्वाची उभारणी िोिे आहण त्याच्याच सिाय्याने आपल्याला पनु्िा आत्मभान येऊ शकिे. त्यामळेु िे 

ॐ काराला िैरी मानिाि. ॐकाराद्वारे आपण श्री िरीशी एकरूप िोण्याची साधना सिंके्षपाने खाली हिली आि.े  

ॐकाराचा ध्ववन वनघतसे, नीरव शांतीच््ा मधनुी | शब्ि उमटता नािच आधी, ईश्वर वाचक ्े श्रवणी || २९८. 

नाि कंर्ने जवश घंटेची, उमटुवन्ा ववरुनी जाती | कंर्नाशी त्ा समरस व्हावे, अनभुवी शुन््ी ती शांती || २९९. 

ब्रहमबीजाच््ा प्रणव अंकुरे, घोष ध्वनी नािाकारे  | त्ाची हरीच््ा भुवनी ववसावे, अहं स्वरूर्ी तेथं ववरे || ३००. 

शािंि र्ोळे हमटून बसािे. ॐ काराच्या ध्िनीला बािरेून कुणी म्िणि आि ेअसे कल्पनू शािंि हचत्ताने समरस िोऊन ऐकािे. नाि सिंपल्यािर 

किं पनाशी समरस व्िािे. नाि शनू्याि हिरिो िेच भगििंिाचे हनिास स्थान [ ज्ञा. अध्याय ९/२७५]  

हें असो िािरूपाचा भेिनसरा[भेदाचा हिरा]।नगनिि येकाथाणचा उनजरा [िगटपणा]। ििो त्या नशव-वोहरा[दांपत्याला]। ज्ञाििेवु म्हणे ॥१-४५॥ 

नामरूर्ाचा भेि र्सारा, वगळुनी नाववन््ा आवणती | वशवशवक्त ्ा िांर्त्ाला, ज्ञानिेव बंिन करीती || ३०८. 

ज्ञानििे नाम-रूप यािंच्या पलीकर्ले जे आत्मरूप त्याशी समरस िोिाि. िचे नसणे-पणाची शनू्य अिस्था-पणूड समपडणरूप ििंिन िे करीि आििे. 

नमस्कार करणारा िाच नमस्कार घणेारा असल्याने, द्विै हिरून जाणे िी समरसिा खरी ििंिना आि.े .  

अहो ऐक्याचें िुद्दल ि ढिे । आनण सानजरेपणाचा लाभु नििे । िरर स्विरंगाचीं िुकुिें । िुरंबु का पाणी ॥ १-५९॥ 

उिकर्णा तो मुळी न मोडता, वक्रडे आरु्ल््ा कल्लोळी | नतपन जळीचे जळी चालता, संुिर विसते ती खेळी || ३४३.  
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जर पाण्यािरील लिरींचे निडन पाणी ि ेमळूरूप न हिसरिा पिाि त्यािंिील आनिंि घ्यायचा असेल, िर पाण्याने खशुाल घ्यािा. असे उिािरण 

ज्ञानििेािंनी येथे हिले आि.े आपल्या मळू स्िरूपाचे भान हनत्य ठेिीि कोठेिी न गुिंििा पणूड हिरक्त राि न ििेाकरिी कायाडि खिंर् परू् िऊे नये. 

आहण बाियि: सामान्य व्यक्तीसारखे कायडरि राि न प्रारब्धाचे भोग सिंपपेयंि समपडण भािाने काये सोरू् नये िीच जीिनमकु्ती. सिंसाराि असण ेपण 

त्यािंि अिंियाडमी नसणे  

सांडूनि िीठपणाचा लोभु । िीठें नसंिुत्वाचा घेिला लाभु । िेनवं अहं िेऊनि शंभु । शांभवी झालों ॥ १-६३ ॥ 

मीठर्णाचा लोभ सोडूवन, आश्र् घेई वसंधचुा | अहं अरु्पनी शंभु जाहलो, अनुभव ्ेई शांभवीचा || ३४८.  

हमठाने आपले िेगळेपण हिसरून जळाशी एकरूप व्िािे अशा िर् िनेे मी अििं त्यागनू शिंभ ूआहण शािंभिी यािंचा अनभुि घेि आि.े  

नशवशनिसिावेशें । ििि केलें म्यां ऐसें । रंभागभण आकाशें । ररगाला जैसा । १-६४ ॥ 

वशवशक्तीत मी समावेशुनी, ऐसे स्वरूरे् वंवि्ले | केळी-गवभपचे आकाशवच वक, महिाकाशी समरसले || ३४९.  

नमन व््क्तवव समरसतावच, कृतज्ञ भावे ऐक््ाला | जन्मजन्मीचे ववरे िुजेर्ण,रू्र ्ेत स्वानंिाला || ३५४.     

माझा नमस्कार िा असा आि.े ज्याि पणूड समपडण भािाने जे िाट्याला आले िे हनषे्ठने करीि हिरक्ती ि हििेक यािंच्या आधारे ऐक्य कायम ठेिले 

आि.े  

अमृत गंगा प्रथम कलश समाप्त   
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कलश िुसरा [श्रीगुरुस्तवन] 

आिां उपाय [उपासिारूपी सािि] विवसंिु । जो आजे्ञचा [ब्रह्मनवदे्यचा] आहेविंिु [िंगिसूत्र] । अिूिणनच परर िूिुण ।कारुण्याचा॥ २-१॥ 

साधन वनी जो वसंत होऊवन, स्वरुर्फलांशी बहरववतो | सौभाग््वच जो कैवल््ाचे, त्ा सदु्गरूला मी नवमतो || १ 

साधनारूपी िनाि जण ुिसिंि ऋि ुिोऊन आत्मबोधाच्या फळाला जो बिार आणिो, अशा कैिल्याचे सौभाग्य असलेल्या माझ्या सिगरुुला माझा 

नमस्कार असो. 

अनवदे्यचे आडवे [वनात]। भंुजीि[भोगीि] जीवपणाचे भवे[फेरे] । िया चैिन्याचे िांवे । कारुण्यें जो कीं ॥ २-२ ॥ 

वनजरुर् ववस्मरणाच््ा रानी, वाट शोवधता सुटकेची | जन्ममृत्ू चक्रात अडकले, धावशी मितीस्तव तूची || ३ 

कैवल्यकिकानचया िािा । जो ि कडसी[हनवड करी] थोर सािा । द्रष््टयानचया िशणिा । पाढाऊ[मागग दिगक] जो ॥ २-५ ॥ 

कैवल््ाचे कनकिान तो, कुणी मागे त्ावस िेई | सान थोर हा भेि न र्ाही, द्रष््ट्ा िशपन ते होई || १४. 

आपल्या मळू स्िरूपाचे हिस्मरण झाल्याने, अज्ञानाच्या रानाि भटकि असिािंना आम्िी अज्ञ जन्म-मतृ्यचू्या फेर् याि अर्कलो असिा, ि ेसद्गरुू ! 

िचू मििीसाठी धाऊन येिोस. जो िझु्याकरे् हशष्य भािाने येिो, त्यािर उिार िोऊन ि ूकैिल्याचे सिुणडिान ििेाना कोणिािी भेि भाि करीि 

नािीस. 

सािर्थयाणचेनि नबकें  [वैभव] । जो नशवाचेंही गुरुत्व नजंके । आत्िा आत्िसुख िेखे । आररसा नजये ॥ २-६ ॥ 

वशव समथप ना स्वरुर् प्रतीवतला, गुरुदृष्टी ते सहज करी | तुलना सामर्थ्ापवच कररता, गुरुतव शे्रष्ठतवास वरी || १७.  
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िझुे सामर्थयड हशिाि न जास्ि आि.े हशि आत्मप्रहचिी िऊे शकि नािी पण ि ूिे सिज करिोस. 

राखों जािां नशष्यािें । गुरुपणनह िानडलें नथिें [किी] । िर् ही गुरुगौरव जयािें । सांडीनचिा ॥ २-१२ ॥ 

लघुतव घालवुवन वशष््ाचे, गुरुतव त्ावस गुरु िेई | तेणे मवहमा श्रीसदु्गरूचा, कीवतपरूरे् वधपन होई || ३५. 

आपले गरुूचे मोठेपण ि ूहशष्याला बिाल करिोस िी िझुी कीहिड मिान आि.े 

जयाचेनि सावायें [सिाय्यान]े । जीवु ब्रह्म उपर [वर] लाहे । ब्रह्म िृणाििीं जाये । उिासे जेणें ॥ २-१६ ॥ 

साह्य लाभता श्री सदु्गरूचे, प्रतीवत जीवा र्रब्रहमाची | र्री उिासीन जरी सदु्गरू, ना सुटका संसाराची || ४२. 

सद्गरुूच्या सिाय्याने जीि मी हशि आि,े-परब्रह्म आि-े अशा उन्नि स्िरािर जािो, परिंि ुजर गरुु उिास झाला; िर िो ब्रिमज्ञानाला मकूुन त्याची 

अधोगिी िोिे. हशष्याची पात्रिा असले िर त्याला सिजी गरुूचा लाभ िोिो. मात्र जो हिर्यािच आनिंि माननू भौहिक सखुाि रमिो, त्यािर गरुु 

उिास िोऊन त्याची सटुका िोि नािी. 

उपनस्ि[उपासिा]वरर राबनिया [नशष्य]। उपाय [उपासिारूपी सािि] फिीं येिी िोडोनियां [बहारिार]। वररवंडले [पररपक्व] 

जयानचया। अिजु्ञा [आज्ञा] कां॥२-१७॥ 

जीवन आचरी गुरु आजे्ञने, वनष्ठा ठेऊवन्ा रु्रती | रू्णप समर्पण भावे वशष््ा, फळे लाभती प्रतीवतची ||  ४७. 

बुविवनश्च्े आतमज्ञान ते, त्ावस र्रा्ण अहवनपशी | रू्णप ब्रह्मवनष्ठाही भावे, ब्रह्मरूर् वनजरूर्ाशी || ४८  



Page 18 of 318 
 

ज्याने हनषे्ठने गरुुने सािंहगिलेला मागड अनसुरला, त्याला कैिल्याची बिारिार पररपक्ि फळे हमळिाि. बदु्धीच्या हनश्चयाने मीच ब्रह्म आि ेअशी 

पक्की भािना धरून, त्याप्रमाणे जो हििेक ि हिरक्तीने ि ेजीिन व्यिीत्त करिो, त्याला ब्रह्मभािाची प्रिीहि येिे. 

िाहीं जे जिीं बुनडले । िै घिवटें[भरीव] जेणें िररजे । जेणें िरनलयानह िुररजे । कवनणये ठाई ं॥ २-२१ ॥ 

असे कोरडा भवसागर हा, समथप गुरुने तारर्ले | सारा खेळ असे स्वप्नीचा, दृवष्टस ज्ञानम्ी केले || ५७. 

्ेथे आर्ण फक्त र्ाहुणे, जो तो ररक्तवच जात असे | सारे विसता हांव सागरी, बुडती जन ते कां कैसे || ५९. 

याला भिसागर असे म्िणिाि, पण खरे िर, िा परुिा कोरर्ा आि.े म्िणजेच यािंि बरु्ािे, असे कािंिीच नािी. पण हिर्याि आनिंि घेि जे या 

मायािी चक्राि स्िि:च अर्कले आििे, त्यािंनी जर या जगािील फोलपणा ओळखला िर सिजी त्यािंचा उद्धार िोईल. येथे आपण येिो, िे चार 

हििसािंचे पािुणे म्िणनू॰ िेिी हिहशष्ट कायड करण्यासाठी. येथले कािंिीच आपले नािी आहण येथनू कािंिीच न्यायचेिी नािी, मग उगाच िािंिेच्या 

मागे लागनू; जे नेिमी हनघनू जािे त्याचा िव्यास कािं धरािा? 

चंद्रानि सुसीििें [अगदी िीतल] । घडलीं जयाचेनि िेिें । सूयण जयाचेनि उजािें । कडवसोनि [कवडिान]े॥ २-२३ ॥ 

शीतल चंद्र वन ग्रहगोलावि, सारे घडवव्ले त्ाने | सु्ापविनंा एक कवडसे, प्रकाश विधला श्री गुरुने || ६८. 

सद्गरुू व्यहक्त नसनू ब्रह्माशी ििाकार झालेले आििे, ि ेशीिल चिंद्रािी ग्रि आहण असिंख्य िारे त्यािंनीच घर्हिले आििे. त्यािंच्या प्रकाशाच्या एका 

किर्शाने सयुाडहिक प्रकाहशि िोिाि. 

जीवपणाचेनि त्रासें । यावया आपुनलये िशे । नशवही िुहूिण पुसे । जया जोनशयािें ॥ २-२४ ॥ 
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जीवर्णाला िासुवन्ाची, ्ाव्ास आरु्ल््ा िशे | श्री सदु्गरु हा असा ज्ोवतषी, ज्ा वशववह मुहूतप रु्से || ६९. 

सुख-िुुःखाचे ्ेणे जाणे, कमपफलांची नोंि तशी | सारे जन्मोजन्मी करुनी, थकला वशव तो अहवनपशी || ७१ 

हशि या जगाि जीि म्िणनू आला, आहण जन्म-मतृ्यचू्या फेर् याि अर्कला, िो सदु्धा आमच्या गरुूिं ना उत्तम ज्योहिर्ी माननू त्या त्रासािनू 

सटुकेचा मिू िड हिचारिो. 

जो उघड नकं ि निसे । िकाश कीं ि िकाशे । असिेपणेंनच िसे । कव्हणीकडे ॥ २-२६ ॥ 

सवपठा्ी सदु्गरु र्रमातमा, असे र्रर ना कुठे विसे | इवंद्र्े वन मन बवुि कंुवठत, केवळ स्वसंवेद्यवच असे || ७५. 

सिांचे हृियी बसलेला सद्गरुू परमात्मा अगिी जिळ असनूिी, उघर् हिसि नािी. िो केिळ स्फुरणाने जाणििो. 

िेथें िििें का बोलें । केउिीं सुयें [टाकावी] पाउलें । आंगीं लाउनि िानडलें[फसहवले] । िांवनच येणें ॥ २-३१ ॥ 

ऐसे ज्ा र्ाहणे शक्् ना, नमन स्तवन करणे कैसे | ज्ासी सकलाची वनवृत्ती, प्रवृत्ती त्ा रुचत नसे || ८४. 

गरुुििे ििेधारी नािीि. त्यािंना नमन करािे िे कसे? िी खर् या अथाडने हनितृ्ती आििे. त्यािंना प्रितृ्ती हशऊच शकि नािी. िे सिाडिनू हनितृ्त आििे.  

िािें रूपें बहूवसें । उभारूनि पानडलीं ओसें[आभासमय] । सते्तचेनि आवेशें । िोषलानस िा ? ॥ २-३८ ॥ 

बहू वनवमपले नाम रूर्ांना, उभवुनी त्ासी ओस करी | घवडशी मोडीशी, रु्न्हा घडववशी, झाला ना संतोष उरी? || १०१ 

सद्गरुू, आपण या जगाि असिंख्य नामरूपािंच्या आभासमय उिरिंर्ी रचल्याि आहण मोरू्न टाकल्याि, आिा आपल्या अहस्ित्िाच्या पसार् याने 

सिंिोर् िाटिो ना? 
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नवशेषाचेिी िांवें । आत्ित्वही ि साहावे । नकंबहुिा ि व्हावें । कोण्हीच या ॥ २-४० ॥ 

तुला नावडे वेगळेर्णा, आतमतवाचा सन्मान | संबोधन ते मुळी नावडे, केवळ स्वतवाचे भान || १०५.  

आपल्याला िर आत्मत्िाचा सन्मान आहण िेगळेपणा आिर्ि नािी. आपण हनत्य हनजस्िरूपी हस्थि आिािंि 

कापुराचे थिीव । िुरेनच आगीची बरव[िोभा] । िुरेनच रूप िांव । िैसें यया ॥ २-४२ ॥ 

कारु्र अवग्नसंगे ्ेता, रूर् नांव ते कांही नुरे | गुरू संगती वशष््ाचावह वेगळेर्णा रू्णप सरे  || १११ 

कापराच्या सिंगिीला अहग्न गेला की िोघेिी हिरून जािाि. िसे आपल्या सिंपकाडि हशष्य आला, की िोघािंच ेिेगळेपण हिरून जािे. 

परी िव्हे िरी ि हो । हें वेखासी [हवरुद्ध] कां घेवो । परी वंिीियानह ठावो । उरों िेिी ॥ २-४७ ॥ 

वंिन घ््ावे तुवा कुणाचे, ही तर मजी तुझी असे | ज्ाने केले वंिन तुजला, िेहभाव त्ा उरत नसे || १२२. 

नकंबहुिा इया भाखा [भाषा]। दै्विाचा जेथें उपखा [श्रम]। फेडोनियां स्वसखा । श्रीगुरु वंनिला ॥ २-५४ ॥ 

होता जेंव्हा रू्णप समर्पण, तीच वंिना असे खरी | त्ा सद्भावे नमन असे हे, आता सकलची एक हरी || १३९. 

कुणाचे ििंिन स्िीकारायचे की, नािी िी गरुूिं ची मजी. पणूड समपडण िचे गरुूला ििंिन. मात्र ज्याने त्यािंना ििंिन केल ेिो िेगळा उरि नािी. पणूड 

समपडण िचे गरुूला खरे ििंिन आि.े  

निवृनत्त जया िांव । निवृनत्त जया बरव । जया निवृत्तीची राणीव । निवृनत्तनच ॥ २-७० ॥ 
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केवळ नामची ना वनवृत्ती, नाम शोभते छान त्ा | वनवृत्तीचे राज् त्ाचे, वनवृत्ती अंगी वलल्ा || १७७. 

सिा ववरवक्त, ना प्रवृत्ती, सहजभाव वनवृत्ती असे | रू्णपकाम वनवृत्ती राणीव, वनवृत्तीने ववलसतसे || १७९. 

ऐसें करनणयावीण । स्वयंभनच जें निवृनत्तपण । ियाचे श्रीचरण । वंनिले ऐसे ॥ २-७९ ॥ 

सामरस््वच सदु्गरू हरीशी, वंिन हे त्ा चरणाला | नसे ववधी उर्चार ्ांत ते, कृतज्ञता ्े शब्िाला || २०० 

हनितृ्ती ि ेज्यािंचे नािंि आि,े हनितृ्ती िीच ज्यािंची शोभा आि.े आहण हनत्य हिरक्ती अशी हनितृ्ती िीच ज्यािंची राजधानी आि,े त्या माझ्या सद्गरुूला 

मी पणूड समपडण; िचे ििंिन सािर करिो. 

आिां ज्ञाििेवो म्हणे । श्रीगुरु िणािें येणें । फेनडली वाचाऋणें । चौही वाचांचीं ॥ २-८० ॥ ॥ 

ऋणे चारही वाचांची ती, प्रतीवतस्तव साह्या आली | ऐसा प्रणाम सदु्गरू चरणी, करुवन ऋणे ती फेवड्ली || २४ 

या गरुु ििंिनेने मी िाचा ऋणािनू मकु्त झालो. 

अमृत गंगा- विती् कलश समाप्त   
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अमृत गंगा कलश वतसरा - {वाचाऋण र्ररहार] 

जगाि आपले सारे व्यििार शब्िािंच्या आधारे चालिाि. पण परब्रह्म प्राप्तीसाठी शब्ि उपयोगी पर्ि नािीि. िो हनखळ अनभुिूीचा हिर्य आि.े 

अनेक प्रिचने हिलीि िा ऐकलीि, शास्त्ािंचे िाचन िा लेखन केले, चचाड केली त्यािंनी फक्त रस्त्यािरल्या पाट्यािंच्या सारखी हिशा कळिे. पण 

प्रत्यक्ष अनभुहूि हशिाय कैिल्य िरूच राििे.  

पण शब्िािंनी केलले्या मागडिशडनाच्या मििीचे ऋण फेर्ल्याहशिाय परब्रह्म अनभुहूि िोऊ शकि नािी. ि ेऋण नेमके कशा प्रकारचे असिे आहण 

त्याचा पररिार कसा करािा याचे हििेचन या अध्यायाि ज्ञानििेािंनी केललेे आि.े  

ययांचेनि बोभाटे [आक्रोिान]े। आत्ियाची झोप लोटे । पूणण िर् ही ऋण ि नफटे । जें चेणोंनच[जागतृी येऊनिी] िीि कीं ॥ ३-१ ॥ 

घोष महावाक््ांचा ऐकुनी, स्वभान वनद्रा चाळवली | म्हणे ‘वशवोहं’ अहंभाववच रु्रती, वनद्रा ना सरली || ३.  

ही अजुवनही असेच वनद्रा, रू्णप जागृती ना आली | अहंभाव तो सुप्त अजोनी, फेड ऋणांची ना  झाली || ४.  

िेवीं अनवदे्यसवें । चौघीं वेंचिी जीवें । ित्त्वज्ञािाचेनि िांवे । उठिीनच या ॥ ३-७ ॥ 

वाणी नुरती ततवज्ञाने, बंधन ज्ञानाचे उरते | विशा कळे, र्रर िूरच आतमा, वशरी ऋण तेही ना वफटते || १४. 

. 
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चारी िाणींचा ित्िज्ञानाचा घोर् ऐकून अज्ञानाची झोप जरा चाळिली जािे. चारिी िाणी ’अििं ब्रह्माहस्म’, ‘ित्िमहस’ आहि चार मिािाक्ये ि 

इिर शब्िािंनी ििेबदु्धीची झोप कािंिी अिंशी उर्हििाि ि ेखरे परिंि,ु अििंभाि परुिा न सरल्याने अद्यापिी पणूड जागिृी येि नािी आहण आत्मििेाशी 

समरसिा घर्ि नािी. िी िर िसुरी ििंद्रारूपी झोपच झाली. आहण िाणींच्या बोधाचे ऋण हफटले जाि नािी.   

िोक्षुनच बिंु होये । िरी िोक्ष शब्ि कां साहे ? । अज्ञाि घरी त्राये । वाउगीची ॥ ३-१२ ॥ 

आभासवच तो वृथा मुवक्तचा, मोिवच बंधन होई तसे | भ्रामक समजुत ती ब्रहमाची, व््थप बधंनी र्ावडतसे || २४.  

जर ज्ञानाचे श्रिण िोऊनिी, मकु्तीचा नसुिा आभास हनमाडण झाला, ब्रह्मज्ञानाची फोल समजिू झाली, िर बिंधन कायम राििे. िी कसली मकु्ती ?  

आनण ज्ञाि बंि ुऐसें । नशवसूत्राचेनि निसें । म्हनणिलें असे । सिानशवें ॥ ३-१६ ॥  

                वशव सुिातील एक सूि ते, ‘ज्ञान बधं’ ते वशव म्हणती | सिावशवांचे वचन असे ते, सत्वच शंका नसेच ती || ३३.  

आनण वैकंुठींचेनह सुजाणें । ज्ञािपाशीं सत्त्वगुणें । बांनिजे हें बोलणें । बहू केलें ॥ ३-१७ ॥ 

गीतेमाजी हरी सांगती, सतववच बधंन सुख संगे | ज्ञान करी ते बि साधका, अहं मूळचा ना भंगे || ३४.  

परर नशवें कां श्रीवल्लभें । बोनललें येणेंनच लोभें । िािु िेनह लाभे । ि बोलिांही ॥ ३-१८ ॥ 

वशव ववष्णुचे तसे सांगणे, मान््वच आम्हा रू्णपर्णे | ज्ञान कररतसे बंधन ऐसे, ज्ञानवंत रु्रते जाणे || ३५. 

‘मीच ब्रह्म’ जे विती साधक, असे ज्ञान ते बि करी | कारण त्ांतील अहं भावना, अलगवच राखे सिा हरी || ३६.  
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हशिसतू्रािंिील एक सतू्र आहण गीिेिील अध्याय १४ श्लोक ६ अनसुार ज्ञान ि ेबिंधनकारक ठरिे असे म्िटले आि.े श्री हशि आहण श्री िरीचे ि े

िचन हनरथडक कस ेअसणार? आम्िालािी िे हशरोधायड आि.े कोणत्यािी ज्ञानाने जर अििं–मी-पणा िाढि असले िर त्याचे बिंधन िोणारच. ‘मला 

ज्ञान झाले’. िा अििंकार परमाथाडला काय उपयोगी?  

िैसा ज्ञािरूप आत्िा । ज्ञािेंनच आपली ििा [हनश्चय] । कररिसे सोहं िा [मीच ते ब्रह्म आि]े । ऐसा बंिु ॥ ३-२३ ॥ 

मी र्रमातमा, मीच श्रीहरी ‘सोहं’ विणे बंध असे | जो आहे मी, सिाची आहे, त्ावस घोकणे कां तैसे ?|| ४६. 

श्वासोश्वासाद्वारे ‘सोििं’ िा ईश ित्िाचा सिंकेि आपल्याला हिरक्ती येऊन आपण आत्मज्ञानाचा िेध घ्यािा यासाठी आि.े  

नसुिे ‘सोििं’ घोकून उपयोग नािी, िर प्रत्यक्ष अनभुहूि हशिाय सारे व्यथड आि.े  

ओवी क्रमांक २३ वर श्री राजाराम बुवा ब्रह्मचारी [अनुभव अमृत रहस््] ्ांचे ‘सोहं’ वर भाष्् 

रू्णप श्वास अंतरी घेउनी, उिर जरा ना हालववता | हळू सोडणे त्ा बाहेरी, कंुभक बाह्वच तो कररता || ५३..  

िीघप कंुभकी वनश्चल उिरी, ववना श्वास तदू्रर् व्हावे | िेहबुिी ती सहजी जाई, सकल र्ाही सािीभावे || ५४.  

दृष्टी तेंव्हा आतंवच वळवी, वचत्ती चंचलता ती नसे | रू्णप भान ते आतमरूर्ाशी, अन्् भाव कांही न असे || ५५. 

हीची हरीशी समरसता वन, िैत रु्रे ववरूनी जाणे | ‘सोहं’ चे ना ज्ञान न केवळ सोहं हेवच अनभुवणे || ५६  

म्हणुवन माऊली स्र्ष्टवच सांगे, सोहं भाववह सोडावा | त्ािारे जे ज्ञान होतसे, भासवच तोवह मानावा || ६४ . 
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श्री राजाराम बिुा ब्रह्मचारी मिाराज यािंनी सािंहगिलेली सलुभ साधना िर हिली आि.े  

जें ज्ञाि स्वयें बडेु । म्हणोनि भारी [वजनदार] िावडे । ज्ञािें िोक्षु घडे । िें नििालेनि [लयाला गेल्यावर]॥ ३-२४ ॥ 

वनजबोधावच ्ेता प्रतीवत, ज्ञान सहजी ते त्ांत बुडे | का प् अववदे्यचेवच ज्ञान ते, मोिा उर््ोगी न र्डे || ६५. 

अििंभािाचे लोढण ेघेऊन जर् झालेल ेज्ञान स्ििः िर बरु्िेच, हशिाय धारण कत्याडलािी बरु्हििे. ज्ञान ि ेसाधन आि,े कैिल्य प्राप्तीनिंिर िे 

लयाला जािे.  

म्हणोनि परानिका वाचा । िो शृंगारु चौ अंगांचा [चार िेहांचा] । एवं अनवद्या जीवाचा । जीवत्व त्यागी ॥ ३-२५ ॥ 

चारी िेहांच््ा त्ा शोभा, चारवह वाणी  ववलसतसे | अहंभाव नासता अववद्या, चारी वाणीसह नासे || ६८ 

िैसें ग्रासूनि िुसरें । स्वरूपीं स्वरूपाकारें । आपुलेपणें उरे । बोिु जो कां ॥ ३-३१ ॥ 

मावळता तो िैतभाव वन, िेहबवुि ती जरी नरुली | ‘ब्रह्म असे मी’ ्ा बोधाची, स्मृवत अहं भावे उरली || ८०. 

बोध जाहला आतमरुर्ाचा, ज्ञानघना त्ा ओळवखले | अनभूुतीस ना समरसता र्रर, बोधे िूरवच रावख्ले || ८१. 

या चारी िाणी मिाकारण ििेासहिि चारी ििेािंच्या शोभा आििे. अििंभाि हिरला की त्यािी ििेभाि ि अज्ञानासकट लयाला जािाि. त्यािंनी 

हिलेल्या बोधाने स्िरूपाचे ज्ञान िोि,े परिंि ुबोध िोऊनिी बोधािील मी-पणाच्या छुप्या अििंभािाने आत्मििेाशी सामरस्य िोि नािी. या बोधाचे 

ऋण हफटणे आत्मज्ञानासाठी म्िणनूच आिश्यक असिे.   
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                  िें ऋणशेष वाचा इया । ि फेडवेनच िरोनियां । िें पायां पडोनि नियां । सोडनवलें ॥ ३-३२ ॥ 

ऐसे जे ऋण शेष रावहले, वफटण््ा मागपवच ना उरले | गुरुचरणाशी आश्र् घेऊवन, वंिन करुनी, फेवड्ले || ८३. 

असे जे शेर् राहिललेे ऋण राहिले िोिे, िे हफटण्याचा कोणिािी मागड न उरल्याने मी गरुुचरणाशी पणूड समपडणभाि धरून केलेल्या ििंिनाने फेरू्न 

टाकल.े  

म्हणोनि परा पश्यंिी । िध्यिा हि [आहि] भारिी [वैखरी]। या निस्िरनलया लागिी । ज्ञािीं अज्ञािींनच ॥ ३-३३ ॥ 

चारही वाणी मागप िाववती, ज्ञान होतसे मुवक्तचे | र्रर त्ा बोधे अहं वमटेना, ऋण ही वफटेना बोधाचे || ८८. 

म्हणुवन शरण ते सदु्गरुचरणी, ऋण वाचांचे फेडुवन ते | वनरसावे मग ज्ञानासंगे, अज्ञानाही ते रु्रते || ९४.  

आिा श्रीगरुु चरणी पणूड समपडण करून या चारिी िाणीच्या ऋणािनू मकु्त झालो. मग ज्ञान आहण अज्ञान या िोिींचािी लय झाला. ज्ञान सयूाडच्या 

हिव्य प्रकाशाने परुिे आत्मभान प्रत्ययाला येिो. श्री गरुूला जीिन समपडण करून हचरिंिन अमिृािस्था लाभो.  

अमृत गंगा-तृती् कलश समाप्त   

  



Page 27 of 318 
 

अमृत गंगा -कलश चवथा- {ज्ञानाज्ञानभेिकथन} 

 

िैसें नपऊनि अज्ञाि । िंववरी वाढे ज्ञाि । जंव आपुलें नििि [मतृ्य]ू । नििःशेष सािे ॥ ४-१० ॥ 

ज्ञान वाढते वनवृत्तीने, वनरवसत प्ररं्च अज्ञाना | रू्णप वनरसने, ज्ञानवह ववरते, अज्ञानासह त्ाच िणा || २७ . 

रू्णप ज्ञानघन आतम््ा नलगे, जाण ती िुवज्ा ज्ञानाची | स्व्ंवसि अवस्ततवा जाणे, गरज त्ांस ना बोधाची || २८. 

जैसें कल्पांिीचें भररिें । स्थिाजिा िोहींिें । बुडनवनलया अरौिें [अलीकडे] । राहोंनच िेणें ॥ ४-११ ॥ 

कल्र्ांती होता ते जलम्, जळी स्थळी र्ाणीच र्ाणी | सवपव््ार्ी ते जलची असता, भेि रू्णप गेले वमटुनी || २९ 

तैसे प्रतीवतसागरी ववरता, अलगर्णाचा ल् होई | ज्ञानाज्ञानवह भेिवच नुरले, सारे ज्ञानम्वच होई || ३० 

िैसे अज्ञाि आटोनियां । ज्ञाि येिें उवाया [हवकासाला]। ज्ञािाज्ञाि नगिूनियां । ज्ञािनच होय ॥ ४-१४ ॥ 

आटवुवन अज्ञाना तैसे, ववकास ज्ञानाचा होई | नुरे ज्ञान वा अज्ञानही ते, शुि ज्ञान एकवच राही || ३५. 

हििेक ि हिरक्तीयुक्त आचरणाने, अज्ञानाचा पणूड लय करून िाढणारे ज्ञान आपले काम सिंपले, ि ेजाणनू स्िि: बाजलूा सरिे. आहण हनखळ 

ज्ञानमय अिस्था प्राप्त िोिे. त्यासाठी स्ियिंज्ञानघन आत्म्याला कुणाचेिी सिाय्य नको असिे. आत्मबोधाची प्रिीहि िोिाच प्रलय काळी सिड 

जलमय िोण्यासारख्या िेगळेपणािंचा लय िोऊन एकमेि श्री िरीचे अहस्ित्ि जाणििे.  

म्हणोनि ज्ञािें उजिे । कां अज्ञािें रुिे [झांकले जाते] । िैसें िव्हे निवाणिें  [िदु्ध] । ज्ञाििात्र जें ॥ ४-१७ ॥ 
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             झांके ना उजळे कवणेही, शुि ज्ञान आतमाची असे | िुज्ा न ज्ञाने, जाणीव त्ाची, स्व्े ज्ञानम् रू्णप वसे || ४३. 

कुणा अन्य ज्ञानाने उजळािे अगर अज्ञानाने झािंकोळून जािे हकिं िा अन्य कुणा करिी जाणले जािे, असे आत्म्याचे स्िरूप नसनू िे स्ियिंभ ूज्ञानमात्र आि.े  

परी ज्ञाििात्रें निखिें । िेंनच कीं िया किें । काई िेनखजे बुबुिें  । बुबुिा जेवीं ? ॥ ४-१८ ॥ 

जरी ज्ञानम् रू्णपवच आतमा, आरु्ल््ा ज्ञाना ना जाणे | बबुुळे जैशी सारे र्ाही, शक्् न आर्णाशी बघणे || ४५. 

आतम््ा अवस्ततवाची जाणीव, स्वसंवेद्य ऐसी वनत् असे | त्ासी केवळ ते अनभुवणे, जाणणे वन र्ाहणे नसे || ४८. 

िैसें आपणयां आपण । जाणिें िव्हे जाण । म्हणौनि ज्ञािपणेंवीण । ज्ञाििात्र जें ॥ ४-२२ ॥ 

 आतमा आरु्ल््ा स्व-रुर्ाचा ना, बोध किावर् घेत असे | ज्ञानर्णाववण ज्ञानमाि तो, जाणीव नेणीव त्ास नसे || ५६. 

कािंिी जाणनू घेण्यासाठी जाणनू घणेारा-ज्ञािा-आहण ज्ञेय, असे द्विै ििे. आत्मििे एकमेि सारेच कािंिी असिा ज्ञये आहण ज्ञािा ि ेद्विै त्यािंचे ठायी 

सिंभिि नािी. त्यामळेु आत्मा स्िि:करे् बघणे शक्य नािी. आत्मा हिसि नािी िो अनभुिािा लागिो.  

    िैसें असणें आनण िसणें । हें िाहीं जया होणें । आिां निर्थया ऐसें येणें । बोलें गिे ॥ ४-२५ ॥ 

ब्रह्मावर आभास जगत हे, िवणकवच अवस्ततववह ज्ा | लौवकक असणे, वास्तव नसणे, कारण ती केवळ मा्ा || ६८. 

र्रर होई हे सारे कांही, चैतन््ाच््ा शक्तीने | ‘नसे ब्रह्म’ हे फोल बोलणे, खेळ कुणाच््ा मजीने ?|| ७१.  
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आत्म्याच्या हठकाणी कािंिी असणे अगर नसणे, ज्ञान िा अज्ञान असे नसिे. िो अनिंि आि.े सारे कािंिी आि,े पण आपणच सारे कािंिी आिोि िा 

भाि नािी. म्िणनू ‘िो नािी’ असे बोलणे हनरथडक आि.े सारे चराचर त्यािरच पाण्यािरील लिरीसारखे ऐक्याने हिलसि आि.े  

म्हणोनि कांहीं िाहींपण । िेखिा िाहीं आपण । िोहूनि असणेिवीण । असणें जें ॥ ४-३१ ॥ 

त्ास न कांही होणे लागे, असणे अथवा ना असणे | त्ाच््ा अवस्ततवाची न शंका, ववश्व शून््ची त्ाववणे || ९१. 

आत्म्याठायी कोणिीिी हक्रया नसिे. त्यामळेु आपले असणे अगर नसणे यासाठी त्याला कािंिीच करािे लागि नािी.िे सिजी घर्ि राििे. म्िणनू 

िो नािी असे अनमुान चकुीचे आि.े िो आि ेम्िणनू िर िा हिश्वाचा एिढा कारभार सरुळीि चालला आि.े  

नििेचें िाहींपण । नििानलयानह जागेंपण । अनसजे कां िेण । कोणी ि होऊनि जैसें ॥ ४-४१ ॥ 

जागवृत वनद्रा संवधकाली, उभ् स्र्शी जी वस्थवत असे | सांडुनी िोही, शुन््ी रंगणे, वनजस्वरूर्वच ते तेथं वसे || १२०. 

वनद्रारंभी वा ओसरता, रािी वा ब्राह्मी काली | सहजी स्फुरते आतमप्रभा ती, वस्थर बसुनी ्ा समकाली || १२१. 

                 िेहभाव रु्रता ववसरोनी, आज्ञाचक्री िगंावे | ्े शून््ाची सहज अनभुुती, शांत न कांही वचंतावे || १२३. 

अनुभव घ््ावा स्व-स्वरूर्ाचा, वनराकार व््ाप्ती त्ाची | नुरे ज्ञान वन ज्ञाता िशपन. वनखळ अनुभूवत श्री हरीची || १२४. 

सारी असे ती, एकवच सत्ता, अिैती रंगुनी जावे | स्वानंिाचे अमृत असता, कडु ववष्ा कां प्राशावे ?|| १२५. 

ज्ञानििेािंनी सिंकेि हिलेली िी एक उत्तम सलुभ साधना आि.े अनभुहूि प्रसन्न ि उते्तजक असिे. एकिा त्याची रुहच जाणिली की, िी अनभुहूि 

मनाि पक्की नोंििनू ठेिािी. सरािाने कें व्िािी िी अनभुहूि येऊ शकिे. अथाडि मनाची शदु्धी ि हनष्काम हिरक्त आचरण िी पिूड ियारी ििी.  



Page 30 of 318 
 

िचे खाली श्री राजाराम बिुा यािंनी अहधकारी िाणीि सािंहगिलेले आि.े [ अशा िेळी सरु्मु्ना नार्ी चालण ेउपयकु्त असिे. त्या िेळी िोन्िी 

नाहसकेिनू श्वास येऊ जाऊ लागिो. सिजी प्राण ि अपान िोन्िी सम असिाि. श्वासािर लक्ष ठेऊन प्रबळ इच्छेने ि ेसिजी जम ूलागिे] 

- श्री राजाराम बुवा ब्रह्मचारी ्ांनी अध््ा्ाचा केलेला उर्संहार -  

व््वष्ट[िेगळी हिहशष्ट व्यहक्त]]माननुी असे जीव तो, ईश्वर सकलाठा्ी असे | आकारांच््ा रै्ल अनंते, आतमा सकला व््ावर्तसे ||१३५. 

ईश ततव ते सकला जाणे, त्ाववण ती सारी मा्ा | वनद्रा-जागृती संध््ाकाली, वनजरुर् ्ेई भेटा्ा || १३६. 

मा्ातीतवच होऊवन सहजे, स्वानंिी रमुनी जावे | ’एक्केचाळीस’ म्हणुवन वलवहली, वनजरुर्ातची िगंावे || १३७[४१व््ा ओवीचे महतव ] 

निद्रािौ जागरस्यांिे यो भाव उपजायिे | िं भावं भानविं साक्षाि ्जीवन्िुिो भवेत्सिा |४४|| {राजाराि बुवा रनचि } 

वनद्रारंभी वा वतज अंती, सहज भाव अंतरर स्फुरतो | तेवच असे वनजरूर् आरु्ले, समरसता हरर अनुभवतो || १३८.  

बोध ्ेई जो त्ा सम्ाला, स्मृतीत त्ावस ठेवावे | शांत मनाने आठवूनी त्ा, अिैती रमुवन जावे || १३९ . [अनभुव अमृत रहस््] 

श्री ची स्थापना झालेली आि.े आज सायिंकाळी गौरींचे आगमन िोि आि,े आपण िाचले, त्याचा अनभुि घ्या. माऊलीने म्िणनूच आज 

आपल्याला ि ेअमलू्य रिस्य उकलनू िाखहिले. आत्मििे श्री गणेशाची अनभुहूि घ्या, आिंिल्या आिाजाने माऊली आिचे मागड िशडनाला, 

अनभुि घ्या आहण जीिन प्रसन्न आहण कृिाथड करा. 

अमृतगंगा कलश चवथा समाप्त 
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अमृतगंगा कलश र्ांचवा { सवच्चिानंि वनरूर्ण } 

श्रिुींच्या हनिशेानसुार सिह्चिानिंि या िीन शब्िािंनी आपण श्री िरीला आळहििो. मात्र आपण सिह्चिानिंि आिोि ि ेश्रीिरीला मािीि नािी. या 

शब्िािंची उकल आहण त्याचा नेमका िरीशी सिंबिंध ज्ञानििेािंनी खलुासिेार सािंहगिलेला आि.े  

सत्ता [अहस्तत्व] िकाश [ज्ञान] सुख । या निहीं निहीं िीं उणे [नसि]े लेख । जैसें नवखपणेंनच नवख [वीष] । नवखा िाहीं ॥ ५-१ ॥  

अवस्ततव ज्ञान आवण आनंिे, शु्रवत वनिेवशती श्रीहरीशी | हे तीनही जरर हररठा्ी, ज्ञात नसे हे र्रर त्ाशी || १. 

जरर वीष ते मारक घेता, प्रावशतसे तोची जाणे | ववषास र्रर हे ज्ञात किाना, जाणे जेणे अनभुववणे || ८. 

जो िरीशी समरस िोिो, त्याला या हििीचा अनभुि येिो. जसे िीर् ि ेमारक असिे, ि ेहिर्ाला मािीि नसिे पण केिळ अनभुिणाराचा िे 

जाणिो. िसचे या हत्रपिािंचे आि.े  

येर् हवीं सनचचिािंिभेिें । चानललीं निन्ही पिें । परर निन्हीं उणीं आििंें । केलीं येणें ॥ ५-६ ॥  

अवस्ततव वन सुख ज्ञानची जगती, िवणक अनभूुवत ्ेत असे | शाश्वत तीनही श्रीहरी माजी, र्रर तो त्ांच््ा रै्ल वसे || २३. 

या िीनिी पिािंचा अनभुि आपल्याला हिर्योपभोग घेिाना येि असिो मात्र िो क्षहणक असिो. म्िणनू या शब्िािंचा श्रिुींनी आश्रय 

आत्मबोधासाठी घेिला  

सत्तानच कीं सुख िकाशु । िकाशुनच सत्ता उल्हासु । हें ि निवडे निठांशु [गोडी] । अिृिीं जेवीं ॥ ५-७ ॥  

प्रकाशरूरे् सत्ता ववलसे, प्रकाशात उल्हास वसे | गोडी िे आनंि अमृती, गोडी वन अमृत वभन्न नसे || ३०. 
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अमिृ आहण त्याची गोर्ी. अमिृाचा द्रिपणा, त्याच ेअहस्ित्ि आहण गोर्ी ि ेजसे एकच असिे. िसेच सत्ता ज्ञान आहण सखु िी िीन पि ेजरर 

िेगळी िाटिाि िरी िी एक िजु्याशी सिंलग्न आििे. सारे अहस्ित्ि प्रकाशरूपाने हिलसि असिे, त्यािच उल्िासाची अनभुहूि येिे.  

एवं वस्िूनस जाणों जािां । जाणणेंनच वस्िु ित्विा । िग जाणणें आनण जाणिा । कैचें उरे ? ॥ ५-१८ ॥  

ब्रह्म वस्तुशी जाणो जाता, स्व्े ब्रह्मवच होत असे | कुणी कुणाला का् जाणणे, जे्ञ् वन ज्ञाता अलग नसे || ७०. 

िे वेिीं वररसोनि िेघु । सिुद्र होउनि वोघु [िवाि]। सरे िाऊनि िागु [खिूा]। राहे जैसा ॥ ५-२१ ॥  

वसंधूजलची मेघ होऊनी, वषे, वाहुनी वसंधू बने | सारी का्े करी वाहता, तैसे जीवन हे जाणे || ७७. 

हरी रुर्ातून आर्ण आलो, जीवन प्रवाहे वमळे हरी | जीवनात ्ा अवलप्त राहुनी, हररका्ापवस सिा करी || ८७. 

आपण हिहशष्ट कायाडसाठी शनू्यािनू येिो, हिश्वकायड करण्याचे साधन असलेल्या ििेाद्वारे व्यक्त िोिो आहण आपले कायड झाले की, परि 

अव्यक्तािस्थेि जािो. आपले कायड करण्यासाठी साधन ि मागड िो ििेो. ररकामे येिो आहण ररक्तच जाि असिो,. मग कायड करिािंना त्यािंि 

आसक्ती कशाला ? आसक्ती, स्िाहमत्ि आहण कामना आपल्याला येथचे गुिंििनू बिंधनाि अर्कहििाि आहण जन्म- मतृ्यचूे चक्र सरुू िोिे. 

म्िणनू िाट्याला आले िे हनषे्ठने पण अहलप्तपणे करीि जािे. कायाडलयाि आपण असचे िर करिो.  िचे जल चक्राच्या उिािरणाने येथे हिलेले 

आि.े  

िैसा सनचचिािंिा चोखटा [िदु्ध]। िाऊनि द्रष््टया द्रष्टा । निन्हीं पिें लागिीं वाटा । िौिानचया ॥ ५-२५ ॥  

सवच्चिानंि वतन्ही र्िे, िाववत श्री हरी, का प् सरे | वतन्ही र्िे ही मौनची धरुनी, आरु्ल््ा वाटे जात तवरे || ९८. 
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म्हणोनि सिसित्वें गेलें । नचिनचित्वें िाविलें । सुखासुख जालें । कांहीं िा कीं ॥ ५-३२ ॥  

सत्ता ज्ञान वन सुख ते वनत्वच, जेथे जेथे हरी असे | | सारे हररम् ववश्वी असता, विर्िांची ्ा गरज नसे || १२१. 

ववष्ानंिी किा न गंुते, हररठा्ी मांगल्् भले | वषापवी ती सतत मंगळी, माऊलीने ते प्रावथप्ले | १२६. 

हिन्िी पि ेमागडिशडक आििे. त्यािंचा प्रत्येक पिाचा खलुासा िर हिला आि.े आपण हिर्यानिंिाची अनभुहूि टाळून श्री िरीशी समरस िोऊन त्यािंचा 

खरा शाश्वि अनभुि घ्यािा असे िी हत्रपि ेसचुहििाि  

िैसें सुखा आिोनि निघणे [वेगळ ेिोिे] । िें सुखीयें सुखी िेणें । हें सुखिात्रनच िा [मग] कोणें । अिभुवावें ?॥ ५-३५ ॥  

सुखांत ओतप्रोत होऊवन, सुखातवच रंगुनी जावे. | स्व्े अनभुवी आर्णाशीची, कुणी कुणाला भोगावे || १३१. 

िैसें आपुलेनि सुखपणें । िाहीं जया सुखावणें । आनण िाहीं हेंही जेणें । िेनणजे सुखें ॥ ५-३७ ॥  

ब्रह्मभावी समरसता सुख, आवण अनुभूती अन्् नसे | हरी ठा्ी तर िंि नसेवच, सुखी सुखम्ता वनत् असे || १३७..  

हिशेर् म्िणजे हिर्याच्या सखुासारखा या सखुाचा क्षहणक अनभुि येि नािी िर, आपणच सखुमय अिस्थेशी समरस िोऊन जािो.  

सवण नसद्ांिानचया उजररया [उदय] । सांडोनिया नििसुररया [स्वप्नासारखे हनरर्गक ]। आपुनलया हाि चोररया । आपणनच जो ॥ ५-३९ ॥  

सकल शास्त्र वसिांताहाती, आतमततव लागले कधी? | स्व्ेवच लर्वी जे वनजरूर्ा, ्ेईल कैसे ते वेिी? || १४३. 

श्रवणे वन वाचने ्ेत ना, ब्रह्मसुखाची ती प्रतीवत | वववेक वैराग््े अनुभवणे, ज्ावस हवी त्ाची प्राप्ती ||  १४४. 
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जो आपलचे स्ि-रूप लपहिि असिो, शास्त्े त्याचे काय िणडन करणार? िो शब्िािीि आि.े मकु्याला साखर खाऊ घािल्यािर िो आपला 

अनभुि कसा व्यक्त करणार ? अनभुिूीनेच िो जाणला जािो.   

आिां यावरी जे बोलणें । िें येणेंनच बोलें शहाणें । जें िौिाचेंही निपटणें । नपऊनि गेलें ॥ ५-५३ ॥ 

शब्ि संरु्वन मौनी जावे, मौनातेही ववसरावे | शब्ि वह नाही, मौनवह नाही, ववचारांत ना िगंावे || १७४  

स्व-संवेद्य ऐसे स्फुरण अंतरी, त्ांतही ना ते गंुतावे | अनंत अवस्ततवाची प्रतीवत, वनराकार वनगुपण व्हावे || १८१. 

माझे ववरता रु्रते मीर्ण, ववचार शब्ि वन मौन नुरे | वनश्चल अनंत समरस होता, हरीववण अन्् न कांही उरे || १८२. 

भावे अंतरी ॐ श्रवणाने, नािामध््े रंगावे | नाि संर्ता, कंर्नी समरस, त्ासंगे शून््ी जावे || १८३. 

कां गजबजला उबा [उकडू लागल्याने]। पांघुरणें केिीचा गाभा । सांडी[सोडून दतेो-काढतो] िेव्हेिीं उभा । कैं चा कीजे ? ॥ ५-६० ॥ 

गाभा केळीचा वेवष्ठ्ला, सोर्टावच्े आवरणे | सोवलताची वेष्टणे त्ाची, गाभ््ाचे ववरुनी जाणे || १९२. 

िेहभावना तकप  कल्र्ना, ्ाच सोर्टे वेवष्ट्ला | वनराकार वनगुपण र्रमातमा, आतुर आरु्ल््ा भेटीला || १९३.  

सुखासनी बैसुवन एकाग्र, अंत:करणे वस्थर व्हावे | अनंत अनुभववता स्वानंिे, समरस हररमाजी व्हावे || १९४.  

शब्ि, हिचार आहण कृिी हििींचेिी मौन पाळािे आहण िर हिलेल्या मागाडने श्री िरीशी समरस व्िािे.  

िैसें अिभुाव्य अिुभानवक । इहीं िोही अिभूुनिक । िें गेनलया कैचें एक । एकानसनच ॥ ५-६१॥ 
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हररची अनभूुवत ज्ास होतसे, स्व्ेच होई तोवच हरी | हररने अनुभूवत घेता हररची, अनुभव जाई रै्लवतरी || १९८. 

अिुभवो हा ठाववरी । आपुलीनच अवसरी । िेथें अक्षरांची हारी [ओळ] । वाईल[िवेश] काई ? ॥ ५-६२ ॥ 

जेथे अनभुव विरु्टी ववरते, अनुभव होई रू्णप मुका | तेथे रं्वक्त त्ा शब्िांच््ा, ठरती उर््ोगास फुका || २०३ 

अनभुहूि झाल्यािर आपण परबरिमाशी पणूड समरस िोिो. मग त्या िीन पिािंची गरज उरि नािी. आपण त्याचाच स्िानिंि घेिो.  

म्हणोनि बंििोक्षाचें व्याज [हनहमत्त]। िाहीं; नििालें काज [काम] । आिां निरूपणाचें भोज [कौतकु] । वोिगे [शरण जाई] जरी ॥ ५-६६ ॥ 

बंध मोि जंववरर कल्र्ना, तंववच सत ्वचत ्आनिं र्िे | शब्ि अन््था ना उर््ोगी, मुक्त होतं जंव स्वानंिे || २०८. 

र्रर कधी जंव वनरूर्ण करणे, कोड रु्रववण््ा चचेचे | र्िे तीनही ्े उर््ोगी, हे उर््ोगवच शब्िांचे || २०९. 

आपण बद्ध नािी िेंव्िा मकु्त िोण्याचा प्रश्नच उरि नािी. कशासाठी ििेाला पीर्ा िऊेन िा अन्य साधने करून त्याशी समरसिा लािंबिायची? 

हमळालेल्या आयषु्याि त्याची अनभुहूि घेऊ या. आहण स्िानिंिाि रममाण िोऊ या.  

अमृत गंगेचा रं्चम कलश समाप्त  
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अमृत गंगेचा सहावा कलश {शब्ि खंडन} 

या अध्यायाि ज्ञानििेािंनी शब्ि भौहिक जीिनाि उपयोगी असला, िरी आत्मबोध िोण्यास-कैिल्याचा मागड िाखहिण्यास त्याचा उपयोग नािी 

आहण अहिद्या हकिं िा अज्ञान ि ेअभािात्मक असिाि, त्यािंना िेगळे अहस्ित्ि नािी असे ठामपणे प्रहिपाहिललेे आि.े  

पहािें [डोळस] आररसा पाहे । िेथें कांहींनच िवल िव्हे । परर िपणणें येणें होये । ि पाहिें [न हदसिार् या गोष्टीिी] पाहिें ॥ ६-२ ॥  

विसते त्ासी िावी आरसा, नवल ्ांत र्रर कांही नसे | अदृश््ासवह िावी शब्ि तो हा मवहमा शब्िात असे || ३. 

मा्ेने जो अंध जाहला, जीवा लाभता गुरुकृर्ा | शब्िाकरवी ज्ञानदृष्टीने, र्ाहू शके तो वनजरूर्ा ||४. 

आरशाने र्ोळसाला ििे िे पाििा येिे, परिंि ुशब्िािंचे िैहशष््ठय म्िणजे जो अिंध आि ेत्यालािी जे हिसि नािी हकिं िा जे आपण पाहिलेले नािी, 

त्याचे शब्िहचत्र सदु्धा मन:चक्ष ुसमोर उभे करू शकिो. जो मायेने अिंध झाला आि,े त्याला गरुुकृपेने ज्ञान दृष्टीचा लाभ शब्िद्वारे िोऊ शकिो.  

नवनिनिषेिांनचया वाटा । िानविा हानच निवटा [मिालजी]। बंििोक्ष कनिकटा [कलि- भांडि] । नशषु्ट हानच ॥ ६-५ ॥ 

वववधवनषेध वाटांना िावी, मशालजी बनुवन्ा स्व्े | मुळात नाही तेवह वनवमपले, बधं मोिवह जगती त्े || १५. 

वनत्मुक्तवच जीव जरीवह, बि भासववत तो त्ाला | कमपकांड वन साधन ववधीच््ा, स्तोमाने त्ा गांजववला || १६. 

शब्ि काय करािे आहण काय करू नये या हिधी हनर्ेधाच्या िाटा िाखिीि असिो. यानेच बिंधनािनू मकु्त कस ेव्िािे याचे स्िोम माजहिले. खरे 

िर जीि कधीच बिंधनाि नसिािी, त्याचे मागे िा आभास करून कमडकािंर्ाच्या जाळ्याि अर्किनू टाकिो. कुणीिी बिंधनाि नसिे. बिंधन आपण 
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आसक्ती ि स्िाहमत्ि िसेच ममत्ि यािंनी ियार करिो. घटना िीच असिे पण हिशी आपला सिंबध समजिाच आपण सखु-िःुखाचा अनभुि घेिो. 

या जगािले कािंिीच आपले नसिािी, कािंिी काल त्याशी आपली जिळीक िोिाच आपण सखु-िःुख ओढािनू घेिो. िचे बिंधन आि.े  

हा अनवदे्यचा आगंीं पडे । िैं िानथलें [जे नािी त]ेऐसें नवरूढे [रूढ करतो]। ि लानहजे िीि कवडे । साचा वस्िु ॥ ६-६ ॥  

सख्् अववदे्यवस तो कररता, वमर्थ्ावह सत्वच वाटे | आवण सत् जे असेवच शाश्वत, ते र्रर वाटतसे खोटे || १८. 

शब्ि अहिद्येची–अज्ञानाची सिंगि धरून जे नािी िे भासिि असिो. ििेबदु्धीि अर्किनू ठेििो. आहण जे सत्य आि-ेशाश्वि आि-े त्यापासनू िरू 

ठेििो. त्याची आत्मज्ञानाच्या के्षत्राि िीन किर््यािी हकम्मि नािी. ििे आपले केिळ साधन असिािी आपण त्याच्यािच अर्कून जािो. 

ििेाला िोणारे मान-अपमान स्ििुी-हनिंिा द्वरे्- पे्रम यािंनी आपले मळू आनिंिी स्िरूप अनाठायी काळििंरू्न टाकिो.  

शुद् नशवाचया शरीरीं । कुिारु हा नजउ [जीव पिाची भावना] भरी । जेवीं आंगें पंचाक्षरी [भगत]। िेवींनच बोलु ॥ ६-७ ॥  

वनिोष वन तो शुि असे वशव, कमपफलांचे भ् िावी | सोडववण््ास्तव वृथा त्ाला, जन्म-मृत्ु चक्री वफरवी || २४. 

्ोग ्ाग वववध ्ांत गंुतवी, कवध सन्मागाप र्रर लावी | वनजांगीच ज्ोवतवलिंगाते, अहं सोवडता ते िावी || २६. 

हशि मळुाि शदु्ध असिािी ि ूजीि आिसे असे त्याचे मनािर हबिंबिनू त्याला िो कमड फळािंच्या भयाचे हनहमत्त करून उगाच जन्म-मतृ्य ूच्या 

चक्राि अर्किनू ठेििो. या जगाि आपण साक्षी भािाने कायड न करिा त्यािंि अर्कून जाऊन कायड करिो. आपण कायाडलयाि जसे त्या त्या 

भहूमकेनसुार पण अहलप्तपणे आचरण करिो, पण घरी जािािंना आपण िी भहूमका हिसरून आपल्या िेगळाल्या भहूमकेि जािो आहण त्या त्या 
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भहूमकेनसुार आचरण करिो- िाट्याला आलेल्या कामानसुार बिलत्या भहूमकेला न्याय ििे अहलप्तपणे आचरण केले िर कमडफळाच्या भोगाचा 

प्रश्नच येणार नािी. त्यासाठी शब्ि नव्ि ेिर आपला आिंिला आिाज सािंगेल िसे आचरण असािे.   

जे िवृनत्त आनण निवृनत्त । नवरुद्ा ह्या हािु िररिी । िग शब्िेंनच चालिी । एकलेनि ॥ ६-१० ॥  

शब्ि चालवी प्रवृत्तीला, िेहबुिीतवच गंुतवुनी | एकलाची वैराग्् वववेके, वनवृत्ती बोधा आणी || ३४. 

प्रितृ्ती आहण हनितृ्ती या उभय हिरोधी असनूिी त्यािंना िािाशी धरून शब्ि चालििो. उपिास, व्रिे अशा प्रितृ्तीमय कमडकािंर्ािंि अर्कहििो आहण 

िसुरीकरे् िा सिंसार एक आभास आि ेयािंि गुिंि ूनको म्िणनू हनितृ्तीिी हशकिीि असिो. याने कैिल्याच्या मागाडची ओळख पटिे परिंि ुप्रत्यक्ष 

अनभुहूिचा लाभ न झाल्याने आत्मिशडन िरूच राििे,  

नकंबहुिा शब्िु । स्िरणिािीं िनसदु् । परी ययाही [आत््याबाबत] संबंिु । िाहीं येथें ॥ ६-१२ ॥  

शब्ि र्टाईत स्मरण करा्ा, जरी ववसरले मनी कांही | र्री आतमा तर वनत्ची जागतृ, स्मरणाची गरजची नाही || ९.  

हिसरलेल्या गोष्टींचे स्मरण करून िणे्याि शब्ि पटाईि आि.े मात्र आत्म्या नेिमीच जागिृ असल्याने ि स्ि-सिंिेद्य असल्याने स्मरण-हिस्मरण 

असे कािंिीच नसल्याने िेथे शब्िाचा उपयोग नािी.  

जागिेया िीि िाही । िा जागणें घडे काई ? । स्िरणास्िरण िोन्हीही । स्वरूपीं िैसीं ॥ ६-१६ ॥  

रू्णप जागृती सावधानता, वनद्रा जागृती भाव नसे | ववसर वन आठव ना स्वरूर्ीही, स्व-स्थ भाव हा एक वसे || ४९ 
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र्रंतु ्ेथे शब्ि ख््ात जो, स्मरणिानी सवपि असे | त्ाचा ना संबधं प्रवततीशी, स्वसंवेद्यता आतम््ात वसे || ५१.  

म्हणोनि िाशापुरिी । अनवद्या िाही निरुिी । िाहीं आत्िा आत्िनस्थनि । ररगे ऐसा ॥ ६-२३ ॥  

अववद्या न होतसे किावर्,  अडथळा ती बोधासाठी | अववदे्यस संबधं असेना, वनत् हरीची आतमवस्थती || ६७. 

सिा प्रकावशत आरु्ले ठा्ी, वनजस्वरूर् ऐसेची असे | साधनांची ती गरज कशाला ? मी ब्रहमाववण अन्् नसे || ६९.  

अज्ञान- अहिद्या हिचा नाश झाल्याहशिाय आत्मबोध िोि नािी ि ेम्िणणे चकुीचे आि.े आत्मा नेिमीच सिडत्र अस्िीत्िाि असिो, त्यानेच सारे 

चराचर व्यापले आि.े त्याचा अहिदे्यच्या नाशाशी सिंबिंध नािी. आपण प्रत्यक्ष परब्रह्म आिोि िचे सत्य आि,े त्यासाठी कुणाच्या सािंगण्याची िा 

शब्िािंची आिश्यकिा अहजबाि नािी. आपण सिंसारािील सारी किडव्ये हनषे्ठने पण अहलप्तपणे पार पार्ाहिि, पण अिंिरी आपल्या मळू स्िरूपाची 

आठिण मात्र सोरू् नये.  

अनवद्या येणें िांवें । िी नवद्यिािनच िव्हे । हे अनवद्याची स्वभावें । सांगिसे ॥ ६-३८ ॥  

नांव वत्ेचे असे अववद्या, स्व्ेवच सुचवी, मी न असे |  ववद्यमान जी मुळीच नाही, वतवच्े असणे ते कैसे ? || ९१. 

अहिद्या ि ेनािंिच सािंगिे की िी अस्िीत्िाि नािी. िी केिळ सािलीसारखी अभाि रूप असल्याने हिला अहस्ित्िच नािी. आपल्याला एखाद्या 

गोष्टीचे ज्ञान नसले म्िणजे आपण अन्य कुणाकरू्न िी माहििी घेऊन अगर िाचनू त्याची माहििी करून घेिो. याचा अथड आपल्याि सपु्त 

असलेल्या त्या ज्ञानाची जागिृी िोिे. ज्ञानाचा अभाि असेपयंि िे अज्ञान असिे. अज्ञान िी फक्त अभािात्मक शब्ि योजना आि.े हिचे िेगळे 

अहस्ित्ि नािी.  
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िैसा आत्िराजु िंव । ज्ञाििात्रनच भरींव । आिां ज्ञािें ज्ञािानस खेंव [आहलंगन]। कैसें िीजे ? ॥ ६-८७ ॥  

ज्ञानम्े त्ा वनजज्ञानस्तव, िुजे ज्ञान कां शोधावे ?| ज्ञान त्ाचे होण््ा कां ते, ज्ञान िुजे आवलंगावे ?|| १५९.  

आत्मििे पणूड ज्ञानमय आहण सिडज्ञ आि.े त्याला इिर कुणी येऊन िो काय आि,े याची ओळख करून द्यािी लागि नािी.  

या शब्िाचा नििाला । िहािियो हो सरला । अभ्रासवें गेला । िुनिणिु जैसा ॥ ६-१०३ ॥  

आभाळीची जाता अभे्र, कंुि विवसही तो सरला | शब्िही ववरता, मौनानेवच आतमबोध तो अनुभवला || १७८. 

शब्िांनी जगती ववहरावे, आतमप्रतीवत त्ा िेि नसे | शब्ि इवंद्र्े त्ा न जाणती, आतमिेव तो रै्ल असे || १८०. 

आत्मबोध झाला म्िणजे एकमेि त्याचीच सत्ता आपण अनभुििो. शब्ि आहण इिर सारेच हिरून जािे. केिळ उरिे िे आत्मभान. मग आभाळाि 

अभ्ािंच्या मळेु अिंधारलेल्या हििसाची उिासी जशी अभे् हनघनू गेल्यािर हनघनू जाऊन जसा मोकळेपणा येिो. िसे मकु्त प्रसन्न िाटू लागिे. आपण 

शािंि मौनाि बसल ेम्िणजे मग हिचार, कल्पना, सिंकल्प हिरून गेल्यािर सिजी आत्मभान िोिे.   

अमृत गंगा- कलश सहावा समाप्त   
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अमृत गंगा –कलश सातवा {अज्ञान खंडन} 

िा अत्यिंि मित्िपणूड अध्याय आि.े यािंि साधनेंचे गहु्य बर् याच जागी ज्ञानििेािंनी सिंकेिाने िाखहिलेले हनिहेशि केलेले आि.े या अध्यायाचा  

सिंके्षप करिािंना मळू हिर्याचा िसचे साधनेचा उपयकु्त भाग सिजी उपलब्ध िोईल याचा हिचार केललेा आि.े आत्म्याच्या हठकाणी अज्ञान 

असिे काय? या  कािंिी शास्त्कारािंच्या हिधानाचे खिंर्न िा मखु्य प्रहिपाद्य हिर्य आि.े  

िैसें आत्िा अज्ञाि असकें [असते] । असिां िो ि िुके । िैं अज्ञाि शब्िा लनटके । आलेंच कीं ॥ ७-२३ ॥ 

आतमा होताची अज्ञानी, ववश्वपे्ररणा मावळली | र्रर ऐसे तर कांही विसेना, वमर्थ्ा वाताप कुणी विधली? || ४१ 

िैसें अज्ञाि हें अज्ञाि िोहे । िरी आत्िा असकें  असों लाहे । येर् हवी अज्ञाि होये । लागलानच ॥ ७-३४ ॥ 

आतमस्वरूर्ी प्रववष्ट होता, नुरेच मग अज्ञानर्णा | तेवह ज्ञानम् होईल ततिणी, समग्र ्ेईल ज्ञानर्णा || ५६. 

अज्ञाि कायणपणें । घेइजे िें अज्ञाि म्हणे । िरी घेिांनह करणें [इहंिये]। ियाचेंची ॥७-४८॥ 

प्रत्िावि जीवह प्रमाणे, जरर का्े अज्ञानाची | इवंद्र्ेही होवतल अज्ञानी, का प् कररत जी बोधाची || ८५.  

आत्म्याच्या हठकाणी जर अज्ञान आि,े असे मानल,े िर अज्ञानाच्या गणुधमाडनसुार आत्म्यालािी िे अज्ञानी बनहिल आहण आत्माच जर अज्ञानी 

झाला, िर सार् या हिश्वाचे िे प्रेरणा स्थान असल्याने हिश्व कायड स्िब्ध िोईल. पे्ररणेचा अभाि असल्याने इिंहद्रयेिी अज्ञानी िोिील. हिश्वाचे व्यििार 

ज्ञानाहिणा थिंर्ाििील. पण िसे िर कोठेच हिसि नािी. त्यामळेु अज्ञानाने आत्म्याठायी ठाण मािंर्ले आि,े ि ेहिधान अगिी चकुीचे आि.े  

आत्िया स्वप्ि िाऊं । ि शके कीर [खरोखर] बहू । परर ठायें ठाउ । नििे जो िेणें ॥ ७-५७ ॥ 
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आतमिेव तो सिैव जागा, झोर् न ्े अज्ञानाची | अभाव वस्त्रवह घालू शकेना, गोष्ट िूर ती स्वप्नांची || ९६.  

आत्मा हनत्य जागरूक असिो. त्यामळेु त्याला अज्ञानाची झोप लागणे शक्यच नािी. ि ज्ञानाचा अभाि त्याठायी आणिा येणे शक्य नािी.  

िैसें आत्िा ऐसें िांव । ि साहे आत्ियाची बरव [िोभा]। िैं कांहीं अज्ञाि हांव । बांििें कां ? ॥ ७-६० ॥ 

आतमा हे नांववह न साहे, ना शोभा वमरवी त्ाची | ऐशा आतम््ाठा्ी होईल, वस्ती का् अज्ञानाची ?|| ९९.  

एवं कोण्हेही परी । अज्ञािभावाची उजरी[उदय-िगटपिा] । ि पडेनच िगरीं । नवचारानचये ॥ ७-७७ ॥ 

रू्णप ववचारे उमगे नाहीच, अवस्ततवही अज्ञानाचे | आतमस्वरुर्ी वववेक नगरीत, अवधष्ठान ते ना त्ाचे || ११८.  

आत्मा िा हनहिडकार असल्याने आपण अमकु आिोि असा भाि त्याठायी नसिो. मग हिचार करणारािंचे नगरीि अज्ञानाला कसा िाि असणार? 

अशा िर् िनेे सारासार हिचार केल्यािर ि ेसमजिे की, खदु्द अज्ञान िचे अस्िीत्िाि नसल्याने त्याच्या आत्म्याच्या हठकाणी असण्याचा हिचार 

अगिी अनाठायी आि.े  

िैसा जाणणेयाचा वेव्हारू । जेथें िाखला[जोरात पढुे आला] सिोरु । िेथें आनणजे पुरू । अज्ञािाचा ॥ ७-१०० ॥ 

जाणीवरुरे् खळाळतो जो, प्रवाह आहे ज्ञानाचा | त्ासी ववसंगत कसे म्हणावे, रू्र असे अज्ञानाचा ? || १५१.  

या आत्म्याच्या अहस्ित्िाने सरुळीि चाललेल्या या हिश्वाि जाहणिेचे व्यििार अगिी जोराि चालललेे हिसनू येि आििे, मग िेथे अज्ञानाचा परू 

येणार कसा? 

जो आपणासी िव्हे नवखो [हवषय] । िो कोणा लाहे िेखो । जे वाणी ि सके चाखों । आपणापें ॥ ७-११३ ॥  
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आतमा नेणे वनजस्वरूर्ाशी, कुणी िुजे जाणीत नसे | ऐशा वनववपकार र्रब्रहमाला, कोण आवण जाणील कसे ?|| १७३.  

जीभ जशी आपलीच चि घऊे शकि नािी, िद्वि आत्मा िा कुणाचाच हिर्य िोि नसिो. त्यामळेु त्याने स्िि:ला जाणनू घेणे सिंभिि नािी.  

िानडले [फसहवल]े जें वािीकोडें [जगुार् याचा एक खळे]। आंिुनच बाहेर सवडे [पडे]। िैसा निणो [हनिगय] सुिाथा[व्यर्ग]पडे ।केला जेथें 

॥७-११६॥ 

खेळ गारुड््ाचा र्ाहुवन्ा, व््थप िववडती द्रव्् खुळे | आतमिशपना तैसे वसिांती, भुलववती व््थपची ते सगळे || १७६.  

आत्मिशडनाचे हिहिध प्रकार िा साधना साधकािंच्या गळी उिरिण्याच्या उद्दशेाने कािंिी शास्त्कारािंनी आत्महिर्यक ज्ञानाबाबि अज्ञान आि,े  

आहण त्याच्या प्राप्तीसाठी कािंिी साधना आम्िी सािंगिो, त्याकरून आत्मानभुिूी घ्यािी, असा अपप्रचार केला. िा प्रकार गारुर््याच्या 

खेळासारखा भलुहिणारा आि.े आपले मळू स्िरूप ि ेआपल्याला हनत्यप्राप्तच असिे त्याहिर्यी अज्ञान असणे सिंभिि नािी िचे सत्य आि.े  

िानगनलये क्षणीचीं अंगें[दृश्य]े । पारुसी म्हणोनियां वेगें । सांडूनि दृनष्ट ररगे । िवेया रूपा ॥ ७-१२७ ॥ 

मावगल िणीची दृश््े जीवह, मानवुन सारी र्ारोशी | झडकरर तीही टाकुनी िेई, नवीन सवृज तो साजेशी || १९०.  

िैसीच िनिक्षणीं । जानणवेचीं लेणीं । लेऊनि आणी । जाणिेपण ॥ ७-१२८ ॥ 

आतमबोध तो व्हावा म्हणुनी, उतकंठा जाहली जरी |  अंतरीच््ा आवाजे त्ावस, सु्ोग्् जाणीव िेत हरी || १९४.  

सवणज्ञिेची परी । नचन्िात्राचे िोंडवरी [स्वरूपी]। परी िें आि घरीं | जानणजेिा ॥ ७-१३० ॥ 

सषृ्टीमधल््ा चैतन््ातवच, ज्ञानशक्ती जी िडली असे | हरीची सवपज्ञता असे ती, त्ा ठा्ीवच ववलसतसे || १९६.  
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आपल्या ज्ञानशक्तीने आत्मा हनत्य सषृ्टीच्या स्िरूपी बिल घर्िनू हिचे हनत्यनिून स्िरूप कायम ठेिि असिो. येिढेच नव्ि ेिर ज्यािंना 

आत्मज्ञानाचा हिसर पर्ला आि,े त्यािंच्या जाहणिेचा स्िर िो योग्य प्रकारे उिंचािि असिो. ि ेकायं िो आिंिल्या आिाजाद्वारे करून महुक्तच्या 

पािंथस्थािंना मिि करीि असिो.  

पाणी कल्लोिाचेनि निसें । आपणपें वेल्हावे जैसें । वस्िु वस्िुत्वें खेिों ये िैसें । सुखें लाहे ॥ ७-१३५ ॥ 

जलासंगती जलवच खेळे, आरु्ल््ा लाटा कल्लोळे | आर्णासंगे आनंिाने, तैसे ब्रह्मवह ते खेळे || २०२.  

िा हिश्वाचा पसारा आत्मििेाने आपल्याच हनजािंगािर धारण केला आि.े जसे पाण्यािर िरिंग, लाटा यािंनी खेळािे िसे ि ेआि.े  

सहजें आघवेंनच आहे । िरी कोणा कोण पाहे ? । िें ि िेखणेंनच आहे । स्वरूप निद्रा ॥ ७-१५५ ॥ 

वचतस्वरूर्वच ववलसे जगती, आतमानंिी रू्णप रमे | स्वरूर्वनद्रा हीच असे ती, जेथं सषृ्टीरुर् ते ववरमे || २२८.  

िािा ि िेखणें िको । म्हणे िीनच िािें िेखो । िरी आपेंआप नवखो । आपैसें असे ॥ ७-१५६ ॥   

कुणी न द्रष्टा, दृश्् तसेही, भान ववसरुनी भंवतीचे | आर्ण ववरता आर्णातवच, जाळे वफटते िैताचे || २३१.  

्ासाठी ना कांही साधन, स्व्े न कांही वचंवत्णे | एकाग्रवच त्ा अंतुःकरणे, सदु्गरु स्मरुनी अनुभवणे || २३३.  

आत्म्याचे हचत्स्िरूप सिडत्र हिलसि आि.े आत्मा आपल्या स्िानिंिाि नेिमी रिंगलेला असिो. िोच सारे असल्याने त्याने आपल्याकरे् हकिं िा 

िसुर् याकरे् पािण्याचा हिर्य येिच नािी. आत्म्याला न पाििा अनभुिण ेिीच स्िरूप हनद्रा. त्यािंि आपणच आपले ठायी सिजी हबरुन जािो. 
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िेगळेपणाची जाणीि रिाि नािी. यासाठी कािंिी साधन नको की उपासना नको. एकाग्र अिंिःकरण करून स्िरूपाचा पािण्याचा प्रयत्न न करिा 

त्याचा अनभुि घेि रिािा.   

नवश्वाचें असे िाहीं । नवपायें बुडानलयाही[लय झाल्यावर] । िर् ही िशा ऐनसही । िेखिनच असे ॥ ७-१६० ॥ 

ववश्वाचे अवस्ततव वह बघतो, अभाववह तैसा बघतो | असणे नसणे हेही नसता, अभाव नसणे अनुभवतो || २३९.  

आत्मििे हिश्वाचे अहस्ित्ि ि सगळी उलाढाल िर बघिोच हशिाय त्याचा लय झाल्यािर सदु्धा त्याचा अनभुि घेि असिो.  

कां िाटला डोिा डोळयां । डोिा नचिारा [हचत्रकार] होऊनियां । स्फुरे चोख म्हणौनियां । नवस्िो िाहीं ॥ ७-१६४ ॥ 

बंि करुवन्ा उभ् र्ार्ण््ा, वरुनी िाबता बोटांनी | तेजोम् ते िशपन विसते, प्रगटे िडले जे न्नी || २५०.  

स्व्ेवच होऊनी वचिकार तो, नेि वचवितो रेषांना | तोवच सवृज वन तोवच र्ाहतो, रम्् कलाकृती नाना || २५१.  

लष्कर-ग्वाल्हेर ्ेथील ्ोगीवर श्री मवहर्तीनाथ ्ांनी उकललेले रहस्् [अमृतवावहनी] 

उभ् लोचना बिं करोनी, सोडुवन भौवतक अनुभूवत | रू्णप स्व-स्थ राहुवन र्हावे, मौज विसे दृष्टीसच ती || २५२.  

हळू िाबणे न्ना बोटे, दृष्टीला जेही विसते | शांत र्हावे लि िेऊवन, मौजवच अनभूुत ती होते || २५३.  

संुिर तेजोम् ती वकरणे, आवण प्रकाशम् ज्ोती | जणु रूप््ाच््ा तारा वकंवा, चांिण््ावच ्ेती जाती || २५५.    

हा सारा जो विव््तवाचा, सहजी खेळवच तेजाचा | अंतरात ही स्मृवत साठवा, अनभुव हा विव््तवाचा || २५६.  
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आपण आपले र्ोळे बिंि करून त्यािर बोटािंनी थोर्ा िाब द्यािा. िेंव्िा र्ोळाच हचत्रकार बननू जी हिहिध िशडने घर्हििो, त्याचे अगिी छान 

िणडन िर हिले आि.े अनभुि घेिल्यािरच त्यािला आनिंि कळेल.  

यालागीं एकें  नचदू्रपें । िेनखजे कां आरोपे । आपणयां आपणपें । काय काज ? ॥ ७-१६५ ॥ 

ब्रह्माठा्ी ना प्रवृत्ती, आणी वनवृत्तीवह नसे | जे घडते ते ववना वक्र्ावच, बघणे वा ना बघणेही तसे || २५७.  

ऐसें आपणया आपण । आपुलें निरीक्षण । करावें येणेंवीण । कररिुनच असे ॥ ७-१७१ ॥ 

वनत्वच सािी आतमिेव तो, स्व्ेवच बघणे स्वरूर्ाशी | वक्र्ेववण हे बघणे होई, नलगे प्रवृत्ती ती त्ाशी || २६४.  

जग िा एक हचहद्वलास आि.े एक चैिन्यच आपले आपल्याला पिाि असिे. आपल्या ठायी िोणारे त्याचे स्फुरण [स्िसिंिेद्य] िोिाच आपण 

त्याची अनभुहूि घ्यािी. िी एक सिज हक्रया आि.े त्याठायी प्रितृ्ती आहण हनििृी िोिींचा अभाि आि.े जे घर्िे त्यासाठी त्याला कोणिीिी 

हक्रया करािी लागि नािी.  

जोवरी आर्ण आहो जगती, अवलप्त राहुनी करर कमे | लि ज्ाचे वनजरूर्ातवच, स्वानंिी तो वनत् रमे || २६५.  

वस्थती सुखाची वा िुुःखाची, आतमिेव त्ा वलप्त नसे | सिा रमावे स्वानंिीची, तीच स्व-वस्थती सहज असे || २६६.  

अहंकार स्वावमतव वन जगही, केवळ जागृतीत असती | वनदे्रमाजी सुखि अवस्था, सारे ववरुवन्ा जाती || २६७.  

दृष्टी जाता ती बाहेरी, ममतव भोगा वनवमपतसे | वतज वळवावे अंत्ापमी, वनजरूर् आनंिीच असे || २६८.  

आर्णाशीवच आर्ण बघणे, िेह ववसरुनी अनभुवणे | सािीभावे होती कमे, र्रर असणे ते हररर्णे || २६९  
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आपण या जगाि कािंिी हिहशष्ट कायड करण्यासाठी येिो. आपण येथले नसनू प्रत्यक्ष परब्रह्माचे अिंश आिोि. आपण येथल्या माया बाजाराि 

गुिंिलो की, हनष्कारण जन्म-मतृ्यचूे चक्र केल्या कमांची फळे भोगण्यासाठी चाल ूिोिे. म्िणनू येथील सारी िाट्याला आलेली कमे हनषे्ठने करून 

अहलप्त रािािे. आपले मळू स्िरूपाशी असललेे अनसुिंधान सोरू् नये. आपले आत्मस्िरूप सखु िःुख यािंशी हनगर्ीि नसिे. आपल्या स्ि-रूपाशी 

आपण ििाकार िोऊन येथल्या िस्ि ुि व्यहक्त यािंि हलप्त िोऊ नये, झोपेि आपण नेिमीच भौहिक गोष्टी ि स्िाहमत्ि यािंना हिसरून अनभुि घेिो. 

परिंि ुजागिृी मध्ये िे भाि पनु्िा जागे िोऊन आपली धािाधाि सरुू िोिे. म्िणनू साक्षीभािाने सारी कामे अहलप्त राि न करािीि .     

म्हणोनि हें ि व्हावे । ऐसेंही करंू पावे । िरी िैसानच स्वभावें । आनयिा असे ॥ ७-१७३ ॥ 

वनत् बिलत्ा ववश्वरुर्ाला, हरी कल्र्ने साकारी | का् कुठे कैसे बिलावे, त्ा मनी ्े ते आकारी || २७५.  

जेंव्हा वाटे िुुःखरूर् हा, भोग सषृ्टीचा नको मला | गंुतू नकाची किा त्ाशी, सहजी अभाव द्या त्ाला || २७७.  

श्रीिरीच्या मनाि असेल िसे घर्ि राििे. कोणिे िोऊ द्यािे ि कोणिे िोऊ िऊे नये िी त्याची मजी. आपला सिज भाि आनिंिाचा आि.े जेंव्िा 

आपल्याला नकोशी पररहस्थहि अनभुिािी लागिे, त्यािेळी आपण हिच्याकरे् अहलप्त भािाने पिािे ि आपल्या मळू आनिंिाि रमािे.  

िग भलिेथ भलिेव्हां । िाझारीले दृश्य-द्रष्टाभावा । आटणी करीि खेंवा । येिी िोन्ही ॥ ७-१७६ ॥ 

दृश्् वन द्रष्टा समरस व्हावे, अलग र्ाहणे वा व्हावे | कुठे कधीही रु्नश्च वकंवा, आतमानंिी रंगावे || २९३.  

एकिा हनजस्िरूपी आपण समरस िोण्याचे ििंत्र ध्यानी घेिले की, कें व्िािी कधीिी भौहिक जगाचा िर कधी ब्राह्मी हस्थिीचा अनभुि घेऊ शकिो. 

आहण िरीिी अहलप्त राििो.  
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िैसें रुसिा दृष्टी । द्रष्टा दृश्य भेटी । येिी िेथें निठी । िोहींची पडे ॥ ७-१८० ॥ 

अनुभूतीत ते ववरे र्ाहणे, केवळ उरते अनभुवणे | दृश्् वन द्रष्टा भाव न उरती, एकतवे सारे होणे || २९९.  

बहुये हें नत्रपुटी । सहजें होिया राहटी । िनिक्षणीं काय ठी[स्िरण] । करीिसे ? ॥ ७-१८२ ॥ 

द्रष्टा दृश्् वन िशपन विरु्वट, ज्ञानप्रवाहीवच ववरती | गंुतावे ना त्ामाजी किावर्, भेि कल्र्नेचे असती || ३०१.  

आपली दृष्टी पािणे बिंि करून अिंियाडमी िळाली की, द्रष्टा-पािणारा- आहण दृश्य असे द्विै हिरून जािे. सिजी आत्मभान येऊन आपण श्री िरीशी 

समरस िोिो. द्रष्टा-दृश्य आहण िशडन ि ेहत्रपहुट आत्मज्ञानाचे हठकाणी हिरून जािे ि केिळ एकमेि ब्रह्मिशा अनभुिू िोिे. आपण या हत्रपटुीि गुिंि ू

नये िी कल्पनेने भिे हनमाडण करून पनु्िा गुिंिि ूपिािे.   

पािया पािें नििे । कीं दृष्टत्वे सैंघ पघिे । निये उन्िनििां िाविे । िवलावो हा ॥ ७-१८४ ॥ 

र्ार्णी वमटता जेंव्हा हरीने, मा्ाम् ते ववश्व विसे | आवण जेंव्हा रु्रता जागृत, हररववण अन्् न कुणी असे || ३०४.  

श्रीिरी जेंव्िा पािणे बिंि करून र्ोळे हमटून घेिो, िेंव्िा जगाचा खेळ सरुू िोिो आहण त्याने दृष्टी उघरू्न स्िरूपी हस्थि झाले की, ब्रिमभाि जागिृ 

िोऊन द्वैि सरिे.  

िािा येका ठाऊनि उठी । अन्यत्र िव्हे पैठी [स्थापि झाली]। हे गिे िैनशया दृष्टी । निठी सुिां ॥ ७-१८८ ॥ 

एक र्ाहुनी दृश्् दृष्टीने, अजुनी िुजे ना र्ावह्ले | ऐसी मधली जी वनश्चलता, ्ोगभूवमका जावण्ले || ३०९.  

घेिला स्वासु बुडाला । घापिा िाहीं उनठला । िैसा िोहींनस नसविला । िव्हे जो अथुण ॥ ७-१९० ॥ 
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वकंवा रेचकी, श्वास सोवडला, िुज्ास ते घेण््ाआधी | बाह् कंुभकी ज्ञानमािवच, तैसा ब्रह्मकाल अवधी || ३११  

‘अनुभवामृत रहस््’ मधील सुलभ साधना  

सा्ंकाळी वा की र्हाटे, व््वहाराशी ववसरावे | मस्तक मान वन मेरूिडंही, रु्रते सरळची ठेवावे || ३१२.  

शांत होऊनी अंतबापह्यवह, केवळ स्मरणी एक हरी | वचत्त वस्थर वन श्वसन मंि ते, सुषुम्नेस मग ्े उजरी [उिय-प्रगटपणा] || ३१३.  

मंि िीघप तो रू्रक करुनी, सहजी कंुभक तो होता | हळू रेचके बाह्य कंुभकी, हररम् होई अनुभववता || ३१६ 

आज्ञाचक्री जाणीव न््ावी, समरस हरीशी ते व्हावे | वनत् प्राप्त जो तोवच अनुभवी, स्वानंिी ते रंगावे || ३१७ .   

बाह्य कंुभकी प्राण वन मनही, सहजी वनश्चल ते होती | ववकल्र् वन संकल्र् सोडुनी, सहजी अनभुवा शांती || ३१८.  

िर अत्यिंि मित्िाची साधना सािंहगिलेली आि.े नीट िाचनू अनभुि घेि राहिल्याने चैिन्याचा अनभुि येिो.   

कीं अवघांनच करणीं[इहंिय]े । नवषयांची घेणी । कररिांनच येके क्षणीं । जें कीं आहे ॥ ७-१९१ ॥  

अवघी इवंद्र्े स्वाि न घेता, सहजी तृप्तवच ती होती | भूक मोडली त्ा सवािंची, सारे ब्रह्मरसी रमती || ३२०.  

िैसें दृश्य करूनियां । द्रष््टयािें द्रष््टया । िाऊनि िानडलें वाया । िानवलेपणही ॥ ७-२१२ ॥ 

चैतन््ाने सािीभावे, दृश्् िाववले जगताचे | वनवमपला स्व्े आभास केवळ, व््थपही विसणे दृश््ाचे || ३४८.  

िैसें आत्ियािें आत्िया । ि िानवजे पैं िाया । िरी आत्िा वावो[व्यर्ग] कीं वायां । िेनच कीं िा ? ॥ ७-२१५ ॥ 



Page 50 of 318 
 

आतमरूर् ते स्व्े िेखणे, ज्ञानमािही वनत् असे | मा्ेने िाववणे त्ावस, गरज त्ाची मुळी नसे || ३५२.  

आत्मरूपाची अनभुहूि साधणे िी एक फार मोठी ििैी िणेगी आि.े माऊलीने त्याचे रिस्य सिंकेिाने उकलनू सािंहगिले आि.े त्याच्या सरािाने सार् या इिंहद्रयािंना 

सिजी िहृप्त हमळिे. एकिा िी अनभुहूि आली आहण सिजी श्री िरीशी समरसिा साधिा आली, की, ध्यान िेथे ठेऊन आपली ििेाकरिीची कामे 

साक्षीभािाने िोऊ लागिाि जगिाच्या आभासाि मन न गुिंििा प्रपिंच आहण परमाथड िोन्िी साधिाि. त्यासाठी मायेच्या कोणत्यािी साधनािंची गरज नािी.  

िरी कां निनित्य नपसें । हा यया िाऊं बैसें । िेखिें िाहीं िैं आररसे । िेखावे कोणें ? ॥ ७-२३० ॥ 

जेही सिा स्वानंिी वसि ते, वनत् त्ासी विसे हरी | नलगे माध््म उर्ासना वा, हरी किा त्ा नसे िुरी || २६८.  

म्हणोि ययािें येणें । ये परीचें पाहणें । पाहिां कांहीं कोणे । पानहलें िाहीं ॥ ७-२५३ ॥  

श्रीहरीचे र्ाहणे त्ाशी, र्ाहण््ाववना र्ावह्ले | कुणी कुणाला का् र्ावहले, कृतीशून्् ऐसे घडले || ३९४.  

नकंबहुिा ऐसें । आत्िेनि आत्िा िकाशे । ि चेिुनच चेऊं बैसे । जयानस िो ॥ ७-२५४ ॥ 

प्रकावशला आतम््ाने आतमा, ऐसे ते असते बघणे | सावधानवच सिैव असता, स्व्े आर्णा जागववणे || ३९५.  

श्री वशव कल््ाण [वनत्ानंिैक््ािीवर्का] ्ांचे भाष््  

‘न बधंोवस्त न मोिोवस्त, ब्रहै्मवावस्त वनरंतर’ | ववशष्ट सांगती श्रीरामाला, ब्रह्मवच सारे चराचर || ३९७.  

वनत् ज्ञानम् असता आतमा, अज्ञानावस ठाव नसे |  बंध मोि ते उभ्वच नसती, ववशष्ट रामा सांगतसे || ३९८.  

नलगे साधन हरी अनभुवण््ा, मा्ा सरता तोवच असे | भाव समर्पण, वचत्त शुि वन, वासुिेवम् जगत विसे || ४००.  
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येथे श्री हशि-कल्याणी यािंनी छान भाष्य केलेले आि.े आपण बद्धिी नािीि आहण मकु्तिी. आपण सिज हस्थिीि आिोि. आपल्याला आत्मज्ञान 

िोणे िा सिज भाि आि.े आपली दृढ इच्छा आहण िळमळ मात्र ििी. मग सिडत्र िासिुिे अनभुिू िोऊ लागिो.  

स्वयें िशणिानचया सवा[बरोबर] । अवनघयाची जाि फावां[िाप्ती] । परी निजात्िभावा । ि िोनडिाही ॥ ७-२५५ ॥ 

रू्णापवस ते वनत् रू्णपर्ण, म्हणुनी मौनची शब्िाशी | रू्णे रू्णपर्णा अनुभवणे, हेवच र्ाहणे स्वरूर्ाशी || ४०५.  

तैतरे् ती शु्रवत सांगते, रू्णपब्रहम आनंि असे | आनंिातुवन तू आलावस, आनंिाहुनी अन्् नसे || ४०६.  

वनत् राही तू आनंिीची, आनंिवच हा धमप असे | रु्न्हा जा्चे आनंिातवच, त्ाववण कांही अन्् नसे || ४०७.  

आपण पणूड असे आत्मरूप आिोि. मौनाने याचा अनभुि येिो. आपण आनिंि स्िरूप पणूडब्रिम आिोि. आनिंि िा आपला सिज भाि आि.े  

भलिैसा फांके । परी येकपणा ि िुके । िािा संकोचे िरी असकें  । हानच आथी ॥ ७-२५७ ॥ 

जे जे भासे आतमरूर् ते, त्ाववण नाही कांही िुजे | ऐशी अनभूुवत वनत् असे तो, हरी होऊनी हरी भजे || ४१२.  

ि ेसिडत्र पसरलेले आत्मििेाचेच स्िरूप आि.े ि ेजे भिेरूपाने हिसि आि,े िे पाण्यािर िरिंग उठािेि असे त्याचे स्िरूप आि.े आपण िरी िोऊन 

िरीला भजािे.   

म्हणौनि इये आत्िलीिे । िाहीं आि कांटािें । आिां ययानचये िुिे[तलुनेने] । हानच यया ॥ ७-२६६ ॥ 

स्व-स्थ राहुनी तो लीलाधार, खेळे वन खेळववतसे | अन्् कुणाशीही ना तुलना, त्ासाररखा तोवच असे || ४२२.  

येर् हवीं नशवोनि पृर्थवीवरर । ित्त्वांचया वाणेपरी । जयाचा रनश्िकरीं । उजािा येिी ॥ ७-२७२ ॥ 



Page 52 of 318 
 

वशवार्ासुनी जडासवहतही, अनेक जी ततवे असती | चैतन््ाच््ा ज्े प्रकाशे, सारी प्रकाशली जाती || ४३४.  

श्रीिरी िा हिश्वाचा खेळ सिजी घर्हिि आि ेयासाठी त्याला अन्य कुणाचे सिाय्य लागि नािी. या िरीचे िलुनेि ब्रह्मािंर्ाि अन्य कािीच नािी. 

अगिी हशिापासनू गििाच्या कार्ीपयंि िोच एकमात्र आि.े आण सारे त्याचेच अिंश आिोि. एका चैिन्याने ि ेसारे प्रकाशमान िोिे.  

जेणें ज्ञाि सज्ञाि होये । दृङ्मात्र दृष्टीिें नवये । िकाशाचा निवो पाहे । िकाशासी ॥ ७-२७३ ॥ 

ज्ञान होई सज्ञान त्ामुळे, दृष्टी र्ाहू शके तेणे | प्रकाशवी जो सवप प्रकाशा, त्ाचे प्रकाश ्ोगाने || ४३५.  

यािंच्याच कृपेने अज्ञानाचा नाश िोिो-मागमसूिी रािि नािी. दृष्टी त्यामळेु पाि  शकिे. िोच सिड प्रकाशाचा स्रोि आि.े  

असो हें आत्िराजें । आपणापें जेणें िेजें । आपणनच िेनखजे । बहुये परी ॥ ७-२८० ॥ 

आतमराज ववलसे ज्ञानाने, घेत अनुभूती स्वरूर्ाची | आर्ण िेखे आर्णावसवच, र्ाही लीला बहुरुर्ाची, || ४४४.  

आत्मििे आपली लीला पिाि स्िानिंिी रमलेला आि.े िो आपल्याला आहण जगरूपी लीला पिाि आि.े  

िंव अज्ञाि नत्रशुनद् िाहीं । हें जगेंनच ठेनवलें ठाई । जे ििणिनिणत्वें कंहीं । ज्ञािाज्ञाि असे ? ॥ ७-२८३ ॥ 

अज्ञाना अवस्ततव मुळी ना, ववलसत जग हे ज्ञानाने | अधमापस कां धमप म्हणावे, तैसे ज्ञाना अज्ञाने || ४४७.  

अज्ञान ि ेसिडथा नािी. ि ेसारे जग ज्ञानाने हिलसि आि.े उगाच अधमाडस धमड आहण ज्ञानाला अज्ञान कािं म्िणािे.? 

यालागीं वस्िु [परब्रह्म] िभा । वस्िुनच पावे शोभा । जाि असे लाभा । वस्िुनचया ॥ ७-२९१ ॥  
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प्रकाशले हे ववश्ववच अवघे, हरर ऐश्व्े ववलसतसे | स्व-स्वरुवर्च््ा स्वानंिाने वनत् प्रसन्नची हरर असे || ४५७.  

परब्रह्म िचे या हिश्वाि हिनटलेले आि.े सिडत्र त्याचीच शोभा हिलसि आि.े श्री िरी नेिमीच प्रसन्न भािाने आपल्या आनिंिाि हनमग्न आि.े  

कां िीि खोिे भररिा । जागणें ही ि ये हािा । येकनलया टिटनििा । ठानकजे जेवीं ॥ ७-२९५ ॥ 

प्रभाव वनदे्रचा ना अजुनी, जागतृीही ती ना सरता | मध््वस्थवत हीवच ज्ञानाची, अनभुवी श्रीहरी तो रु्रता || ४६१.  

अजुवन न वनद्रा, सरे जागतृी, उभ्ांच््ा संधीस्थानी | सावधान वन ज्ञानमाि ते, व्हावे समरस हररचरणी || ४६२.  

मनी नसावे अमुक र्हावे, वनववपकार वन शांतर्णे | अनुभवी वासुिेवम्वस्थवत, रंगुवन्ा स्वानंिाने || ४६३.  

जेही र्ावहले अनभुववले वा, िशपन ते अिैताचे | हेच आतमरुर्, प्रतीवत ्ेता, साथपक ्ा नर िेहाचे || ४६४. 

येथे पनु्िा एका सिज साधनेचा खलुासा आि.े रात्री हकिं िा पिाटे; अद्याप झोप आहण जागिृी िोन्िींचा पररणाम जाणिि नािी अशी जी मधली 

अिस्था आि,े त्यािेळी ि ेसाधना करायची आि.े शािंिपणे पिूड अगर उत्तर हिशेकरे् मखु करून बसािे. झोपलेा बाजलूा सारािे. पणूड सािधान 

व्िािे. मनाि अमकु हिसािे अस ेनसािे. सद्गरुूचे स्मरण करून आपल्या भ्मूध्याच्या जरा मागे आज्ञाचक्राशी ध्यान न्यािे. िेथे चैिन्याचा अनभुि 

िोिाच त्याशी पणुडपणे समरस व्िािे. आिा आपण आहण श्रीिरी यािंि कोणिािी भेि उरलेला नािी. अशा पणूड अद्विैाची अनभुहूि िचे आपले 

जीहििाचे ध्येय आहण सिोच्च उपलब्धी आि.े  

अमृत गंगा- कलश सातवा समाप्त  
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अमृत गंगा- कलश आठवा (ज्ञानखण्र्न) 

आत्मबोध झाला की िेथ,े ना ज्ञान न अज्ञान, केिळ शदु्ध ज्ञानमय अशी िी ज्ञानघन अिस्था असिे त्या अिस्थलेा आिा ज्ञानििे आलेले आििे. 

िी अिस्था शब्िािीि आहण ज्ञानाज्ञानािीि असिे.  

ज्ञानििेािंनी या अध्यायाि गरुु कृपेने प्राप्त झालले्या हिव्य हस्थहिचे कृिज्ञ भािाने िणडन केललेे आि.े  

िैसें आिुचेनि िांवें । अज्ञािाचें ज्ञािही िव्हे । आम्हांलागीं गुरुिेवें । आम्हीच केलों ॥ ८-१ ॥ 

ॐ नवमले सदु्गरूरा्ा, साथपवच केले नामाला | रू्णपतवे ज्ञानेश्वर आम्ही, स्वरुवर् वमळववले आम्हाला || १.  

ज्ञानाज्ञानाच््ावह रै्ल ते, आवणले तू वनजस्वरुर्ाशी | रू्णप ज्ञानम् हरी जाहलो, का् विव्् तंव कृर्ा अशी || २ 

परी आम्हा आम्ही आहों । िें ऐसे पाहो जावों । िंव काय कीजे ठावो । लनजजे ऐसा ॥ ८-२ ॥ 

आम्ही वनजस्वरूर्ाशी र्ाहता, बघणे आतमतवा लाजे | ्ेथे स्वानंिा अनुभवणे, एकवच आतमरूर् साजे || ३. 

ि ेसद्गरुू, आमच ेज्ञानििे ि ेनािंि आपण साथड केलेि आम्िाला शदु्ध ज्ञान िऊेन ज्ञान आहण अज्ञान यािंच्यािी पलीकरे् हनजस्िरूपी नेलेि. 

आपल्या कृपनेे आम्िी आिा ज्ञानमय िरीच झालो आिोि. या स्िरुपाि सिडज्ञिेमळेु बघणे ि ेलाजनू अनभुिण ेझाले. केिळ स्िानिंिाि रिंगनू जाणे 

िा हनत्य भाि झाला आि.े   

हा ठावोवरी गुरुरायें । िांिनवलों उवायें [आिंिािे]। जे आम्ही ि सिाये । आम्हांिाजीं ॥ ८-३ ॥ 
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आम्हास गुरुने अनंत केले, आम्हात आम्ही मावेना | नसेच आम्हा आम्हीर्णाही, अवस्ततवा ्ा सीमा ना || ४.  

अहो आतमेर्णीं न संटो[मयाडििे असणे]। स्वसंवववत [आत्माकार ितृ्ती] न घसवटो[घासनू जाि नािी ]।आंगीं लागवल्ा न फुटों। कैवल््ही॥८-४॥ 

सीवमत नाही आतमर्णाने, स्व संवेद्यवच अनुभूवत | रू्णपतवे स्वानंिी िगें, केवळ कैवल्् प्रतीवत || ५. 

आिा हपिंर् ि ब्रिमािंर् यािंि साक्षीरूपाने स्फुरणारा जो व्यहष्ट ि समष्टीचा आत्मपणा –मीपणाची िेगळी भािना- आमच्यािंि साठिली जाऊ शकि 

नािी. िसेच आत्माकार ितृ्तीचे स्फुरण आम्िाला घर्डण करू शकि नािी. आमच्याि कैिल्य समाहिष्ट  झाले असनू आमची अमयाडि अिस्था 

याच ििेी अनिंि रुपे आम्िी अनभुिि आिोि. आम्िाला सामािले जाि ून शकणारे  असे अनिंि झालो आिोि.   

आिुची करवे गोठी । िे जालीनच िाहीं वाक्सषृ्टी । आिुिें िेखे निठी । िे निठीनच िव्हे ॥ ८-५ ॥ 

आम्हास वणील जी वाक्सषृ्टी, अजुवन न जन्माला आली | र्ावहल आम्हा ऐसी दृष्टी, कोठे वह ती नच सवृजली || ६.  

आिुिें करूनि नवखो । भोगंू शके पारखो । िैं आिुिें ि िेखों । आम्हीपण ॥ ८-६ ॥ 

सवपव््ार्ी वन अनंत आम्ही, एकलेच असता ऐसे | ववष् आमुचा करुनी भोगणे, वेगळेर्णे शक्् नसे || ७.  

आम्ही िेखणेमािवच असता, िेखणे न िेखणेववणा | दृश्् नव्हे ना द्रष्टेर्णवह, ना कमी ना उगेर्णा || ८.  

भोग्् न भोके्तर्णवह नाही, स्वरुर्मािवच जे आम्ही | प्रत्् मािवच केवळ असता, नसे र्ाहण््ाची उमी || ९.  
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आमच्या हस्थिीच ेिणडन करणारी िाणी सषृ्टीि नािी. आम्िाला पाि  शकेल अशी दृष्टीच नािी कारण आम्िी बघणे या कल्पनेच्या पलीकरे् 

आिोि. आमचे अहस्ित्ि हिर्य िोऊ न शकल्याने आम्िाला लौहककररत्या अनभुिणे आिा शक्य नािी.   

िगटो लपो ि लाहो । येथें िाहीं िवलावो । परी कैसेनिही नवपावो । असणयाचा ॥ ८-७ ॥ 

प्रगटणे वन लर्णे वा प्राप्ती, दृष्टी ववष्वच होत नसे | अिैती ्ा नसणे वकंवा, नसुनीही असण््ाचा ||  ११. 

उि् अस्त असुनीही भास्कर, प्रकाशरुरे् नांितसे | तैसे प्रगटवल्ाववण अवस्ततवे, वनत्वच स्वानंिात असे || १२.  

आमच ेप्रगट असणे अगर लपणे यािंि कािंिीच फरक उरलेला नािी. कारण आमच ेअसणे आहण नसणे िोन्िी एकच झाले आि.े सिा सिडकाळ 

सिडत्र असनू सदु्धा आमिो कोठेच नसिो. उिय आहण अस्ि असिािंनािी जो हनत्य प्रकाशमान अिस्थेि असिो अशा सयूड नारायणासारखी िी 

अिस्था आि.े  

नकंबहुिा श्रीनिवृत्तीं । ठेनवलों असों जया नस्थिीं । िे काय िेऊं हािी । वाचेनचया ? ॥ ८-८ ॥ 

सदु्गरू श्री वनवृत्तींनी, ठेवीवल्ेही ज्ा वस्थवत | वाचेच््ावह रै्ल असे ही, अनभुवेची ्ेई प्रतीवत || १३.  

आमच्या गरुुरायािंनी आम्िाला जेथे नेऊन ठेिले आि.े िी हस्थहि िाचेच्या िािी ििेा येणे शक्यच नािी.  

िेथ सिोर होआवया । अज्ञािाचा पाडू [योग्यिा] कासया । केउिे िेनलया िाया । होऊं पानहजे ॥ ८-९ ॥ 

सन्मुख आमुच््ा होण््ासाठी, ना प्राज्ञा अज्ञानाची | मृत मा्ेच््ा र्ोटी ्ेणे, कैसी शक््ता हो त्ाची || १५ .  
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अज्ञानाचा पिूीच नाश झाल्याने आिा त्याची आमच्या समोर येण्याची काय प्राज्ञा ? 

म्हणोि अज्ञाि िाहीं । िेथेंनच गेलें ज्ञािही । आिां निनिषोन्िेषा[ज्ञािाज्ञाि] िोहीं । ठेली वाट ॥ ८-१२ ॥ 

अज्ञानाचे संगे ज्ञानही आतमस्वरुर्ातुवन गेले | स्व स्वरूर्भूत ज्ञानमािवच, आता केवळ ते उरले || १८ 

येर् हवीं िरी ज्ञाि अज्ञािािें । िोहींनच अनभिािें [नामाने]। अथाणचेनि आिािें । नवप्लावलीं [िगट केली] ॥ ८-१३ ॥ 

आतमवस्तू ती सिा ज्ञानम्, ज्ञान नी अज्ञानही नसे | भौवतक दृष्टी असता उभ्ची, एक र्ालटुनी िुजे असे || १९. 

आिा अज्ञान नािी आहण ज्ञानिी लोपलेले आि.े त्यामळेु ज्ञान आहण अज्ञान हिरहिि अशी शदु्ध ज्ञानामय अिस्था आत्मििेाच्या हठकाणी 

उरलेली आि.े व्यििाराि सदु्धा ज्या हठकाणी अज्ञान असिे, िेथे िसुर् याच क्षणी ज्ञान प्रगटिे. िी उभय नामे हनत्य बिलणारी आििे. आम्िी 

याच्या पलीकरे् गलेेलो आिोि.  

िैसें निपटूि जें िेनणजे । िें अज्ञाि शब्िें बोनलजे । आिां सवणही जेणें सुजे [सिजिे] । िें अज्ञाि कैसें ? ॥ ८-१६ ॥ 

कांहीवच ना जाणणे त्ासी, म्हणती जगती अज्ञान | रू्णप ज्ञानम् असता आतमा, अज्ञाना नाही स्थान || २२ 

अहजबाि उमज नसणे याला अज्ञान असे म्िणिाि. आिा सिडज्ञिा असिा िे रािुच शकि नािी.  

ऐसें ज्ञाि अज्ञािीं आलें । अज्ञाि ज्ञािें गेलें । ये िोहीं वांझौलें । िोन्ही जाली ॥ ८-१७ ॥ 

वमळता अज्ञानाशी ज्ञान वा, ज्ञान वमळे अज्ञानाशी | शुि ज्ञानवच उरते केवळ, नाशुवन्ा अज्ञानाशी || २३. 
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ज्ञानाज्ञानातीतवच उरते, उभ्वह म्हणुनी फोल असे | उभ् नावशती एक िुज्ाला, अथप ततिवण र्ालटसे || २४  

ज्ञान आहण अज्ञान यािंचा एक-िसुर् याशी सिंबिंध येिाच अज्ञान उरि नािी. आहण निंिर ज्ञान िा सिजभाि झाल्याने ज्ञानिी उरि नािी.  

आनण जाणे िोनच िेणें । िेणे िोनच जाणे । आिां कें  असे नजणें । ज्ञािाज्ञािा ? ॥ ८-१८ ॥ 

जावण्ले जे ऐसे विती, शुि ज्ञान त्ा ना झाले | आवण जोही असे नेणता, त्ा जाणतेर्ण आले || २५ .  

ज्ञान वन अज्ञानाचे ऐसे, स्थान किावर् सत् नसे | आमुचे ठा्ी म्हणुवन उभ्ा, स्थान नाहीवच ते तैसे || २६ 

ज्याला मला ज्ञान झाले आि,े असा अििंभाि असले िोच पणूड अज्ञानी असिो. परिंि ुनेणिेपणाची भािना असणारा जाणकार िोि असिो. कारण 

िो जाणण ेआहण नेणणे याच्या पलीकरे् गेलेला असिो.  

एवं ज्ञािाज्ञािें िोन्ही । पोटीं सूनि अहिी । उिैला नचद्गगिीं नचिानित्यु हा ॥ ८-१९ ॥ 

आतमबोध हा वचतसू प् उगवला, शुि जावणवेच््ा गगनी | त्े प्रावशली ज्ञान विवस वन, रािही जी वक अज्ञानी  ||२७. 

याप्रमाणे ‘मी ब्रह्म आि’े असा ज्ञानरूपी हििस आहण ‘ मी ििे आि े‘ अशी अज्ञानरूप रात्र यािंना नाहिसे करून िा शदु्ध ज्ञानमय हचिसयूड 

हचिाकाशाि कधी न मािळण्यासाठी प्रगट झाला आि.े  

अमृत गंगा कलश आठवा समाप्त 
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अमृत गंगा कलश नववा -[वसिाचार लिण] 

हसद्धािस्थेला गेलले्या भाग्यििंिािंचे आचरण कसे असिे, याचे मखु्यि: िणडन या अध्यायाि ज्ञानििेािंनी केले आि.े  

आिां आिोि [सगंुर्ध] सुिास[चांगले िाक] जालें। शु्रिीनस [िब्दाना] श्रवण [कान] ररघाले । आररसे उठले । लोचिेसी ॥ ९-१ ॥ 

सुगंध हेवच नाक जाहले, शब्िवह ते श्रवणवच झाले | आरसाच ते नेि होऊवन, भोग स्व्े भोक्ता झाले |१. 

जो भाग्यििंि हसद्ध अिस्थलेा पोचिो, िो अद्विै अिस्थिे असल्याने भोग भोगण्याि ब्रिमाशी िािात्म्यिा अनभुििो. त्याचे त्याशी ऐक्य िोिे.  

िैसें िव िवा अिभुवीं । वाजिां वािावी [चािूल लागताच]। अनियेचया गांवीं । िेनणजे िें ॥ ९-९ ॥ 

ववववध अनुभूवत जरर प्रारब्धे, वसि मानी ्ा ब्रह्मवलला | ब्रह्मवच खेळे ब्रहमावरती, वनत् अनुभवी श्रीहरीला || ९.  

त्याचे हनत्याचे जीिन चालचू राििे. निनिीन अनभुहूि येिाि, पण ि ेब्रह्मच ब्रिमािर खेळि आि,े असे उमजनू िो आत्महस्थिी पासनू हिचहलि 

िोि नािी. िीच जीिन्मकु्त अिस्था असिे.  

म्हणोि िोंडाआड [तोंडापढु]े पडे । िेंनह वाचा वावडे [बोलत]े । परी सिािी ि िोडे । िौििुदे्रची ॥ ९-२० ॥ 

लौवकक ववष्ी बोले जररही, वसिा वनत्वच आतमवस्थती | भौवतक व््वहारे ना वबघडे, त्ाची नीरव ती शांती || २१. 

लौहकक दृष््टया िो लोकािंशी बोलि असिो. त्या बोलण्याि अहलप्तिा असिे. त्यामळेु अिंिरीचे मौन अहिचलीि राििे.  

व्यापाराचे गाडे । िोडिांनह अपाडे [असंख्य] । अनियेचें ि िोडे । पाऊल कें ही [कोठे] ॥ ९-२१ ॥ 
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वसििेह जरर कररता कमे, लौवकक वाट््ा जी आली | अवक्र्ता र्रर ती भंगेना, अनुभूती श्री हरीची झाली || २२. 

प्रारब्ध जे िाट्याला आणील, त्या त्या कमांचे गारे् िो ओढीि राििो, पण सििै अहलप्त असल्याने त्याची कमे त्याला बाहधि नािीि.  

िैसा उिैलया निनवणषयें । ज्ञािी नवषयी हो लाहे ?। िंव िोन्ही ि होिी [िोत नािी] होये । काय िेणों ॥ ९-२५ ॥ 

आतमबोध तो उि्ा ्ेता, सारे ब्रह्मवच विसत असे | ववष् वन ववष्ी लोर् र्ावती, तिा भोग घेणार कसे ?|| २७. 

आत्मबोध झाल्यािर सारे ब्रह्मच आि,े अशी हनहश्चिी येिे. मग हिर्य आहण त्यािंचा भोक्ता ब्रिमाहिण िेगळे उरि नािीि.  

कैवल्याही चढावा [वरताि]। करीि नवषयसेवा । झाला भृत्यु [भक्त] भज्य [दवे] कालोवा [हमलाफ]। भिीचया घरीं ॥ ९-३० ॥ 

करर ववष्ांचे सेवन ज्ञानी, ्े कैवल््ा रंगत ती | िेव भक्त ते एक जाहले, ववष् वेगळे नाकळती || ३०. 

बाियि: िो हिर्यािंचे सेिन करीि आि,े असे िाटि,े परिंि ुत्याची कैिल्याचा आस्िाि घेण्याची रिंगि अहधकच िाढि जािे. िो हनत्य अहलप्त 

असल्याने कशािच गुिंिि नािी. भक्त आहण ििे यािंच ेऐक्य झाल्याने त्याचे ब्रह्माशी िािात्म्य नेिमीच कायम राििे.  

जाला स्वेचछानच नवनि । स्वैर झाला सिानि । िशे ये िोक्षऋनद् । बैसों घापे ॥ ९-३४ ॥ 

नाही बंधन त्ावस ववधीचे, वस्थतप्रज्ञ तो वनत् असे | मोिऋविची वनत् अवस्था, ब्रह्म होऊवन ब्रह्मी वसे || ४२. 

त्याच्या अिंिमडनाला रुचेल असे त्याच ेििडन असल्याने त्याला हिधी हनर्ेधािंचे बिंधन नसिे. िो सिि हस्थिप्रज्ञ अिस्थेि असिो.  

िेव िेऊि पररवारु । कीजे कोरुनि डोंगरु । िैसा भिीचा व्यवहारु । कां ि व्हावा ? ॥ ९-४३ ॥ 
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डोंगर कोरुवन भव्् उभववले, िेव िेऊळ वन भक्तजना | तैशा भक्तीच््ा व््वहारे, अचपन कां नच हो नाना ?|| ५५. 

र्ोंगर कोरून भव्य िऊेळ, ििे, भक्तगण, पजूा उपचार सारे एकच व्िािे, िसे त्याच्या हनत्य व्यििाराि हशि िोऊन हशिाला भजणे चाल ूअसिे.  

िा िरी निंिास्िुनि । िोन्हीं िौिासाठीं जािी । िौिीं िौि आथी । ि बोलिां बोली ॥ ९-५२ ॥ 

स्तुवत आवण वनंिा िोहींचा, समावेश होई मौनी | लौवककी बोले तरी अंतरी, धरी मौन रु्रते ज्ञानी || ६५. 

कुणी स्िहुि करा, की हनिंिा, याचे अिंिरीचे मौन अहिचलीि राििे. त्याचे कुणाशी बोलणे ििेी त्या मौनािच असिे.  

घानलिा अव्हासव्हा [कोठेिी] पाय । नशवयात्रानच होिु जाय । नशवा गेनलयाही िोहे । कें ही [कोठे] जाणें ॥ ९-५३ ॥ 

कोठेही चालणे त्ाचे, वशव्ािाची होत असे | आवण जाता ्ािेलाही, स्व्े वशवाहुनी अन्् नसे || ६६. 

िो जाईल िी हशियात्राच घर्िे, आहण कधी बाियि: हशि यात्रेला गेला, िरी िे कोठेिी न गेल्यासारखे असिे.जशी पाण्याची लाट कुणीकरे्िी 

पळाली िरी िी पाण्याहशिाय कोठेच जाि नसिे. हसद्ध हशि अिस्थे िाचनू किाहप हिचलीि िोि नसिो.  

कोण्ही एक अकृत्रीि । भिीचें हें विण । योगज्ञािानिनवश्राि । भूनिके हे ॥ ९-६१ ॥ 

िेव वन भक्तवह अभेि रु्रता, भवक्त अकृविम वमप असे | ्ोग ज्ञान आवि ववश्रामे, स्वानिंी तो वसि वसे || ७४. 

ििे आहण भक्त यािंि कािंिीच भेि न उरल्याने सिज भहक्त घर्ि राििे. त्याला मग योग, याग, ज्ञानाजडन याची गरज उरि नािी.  

नशवनशवा ! सिथाण स्वािी । येवढीये आिंिभूनि । घेपे िीजे एकें  आम्हीं । ऐसें केलें ॥ ९-६५ ॥ 
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वशव रूर्ा श्री सदु्गरू स्वामी, अमूल्् ती आनंिभूवम | िेणे घेणे स्व्े एकटे, झालो स्वतंिवच आम्ही || ८१. 

ि ेहशिरूपा श्री सद्गरुू, आपण आम्िाला अमलू्य अशी आनिंिभमूी बिाल केलीि. आिा या भमूीिर आम्िी एकट्यानेच िणेे घणे ेकरण्यास स्िििंत्र 

झालो.  

चेिनच [माझ्यातील हनत्य जागतृ आत्मभाव] िा चेवनवलें[िू जागृि केलेस]। नििैलेंनच िा नििनवलें। आम्हीनच आम्हा आनणलें । िवल 

जी िुझें॥९-६६॥ 

माझ््ातील वनत जागृत ऐसा, आतमभाव जागृत केला | ववष्ाची वनद्रा घालवली, आवणलेस वनजरूर्ाला || ८२. 

                 ववष्ानंिाच््ा वनदे्रतून तू रु्रते जागे केले | ब्रह्मभाव तो वनत् जाहला, रू्णपवच स्वातंत्र््ा विधले || ८३. 

हिर्यािंच्या भोग हनद्रिेनू आपण जागे केलेि. आहण ब्रह्मभािाची खरी जागिृी आणण्याचे सामर्थयड हिलेि. िी निलाची गोष्ट आि.े   

आम्ही निखि िा िुझे । वरी लोभें म्हणसी िाझें । हें पुिरुि साजे । िंूनच म्हणोिी ॥ ९-६७ ॥ 

आम्हास विधले तवां आरु्लेर्ण, आम्ही सवपथा असू तुझे | वरती म्हणशी मम ज्ञानोबा, रु्नरुवक्त ही तुज साजे || ८८. 

आपण नेिमीच आपलुकी िाखिनू ‘माझा ज्ञानोबा, ‘माझा ज्ञानोबा’, असे म्िणिा, पण आिा आपण आपले कैिल्याचे आपलपेण-ब्रह्म हस्थहि- 

मला िऊेन शदु्ध ज्ञानमय अिस्थेला आणनू पनु्िा पे्रमाने आपलेपण -ब्रह्म हस्थहि- कायम ठेिलीि, िी हद्वरुक्ती आपणासच शोभनू हिसिे.  

गुरुत्वें जेवढा चांगु । िेवढानच िारूनि लघु । गुरु लघु जाणे जो पांगु । िुझा करी ॥ ९-६९ ॥ 
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गुरुतव आरु्ले महानवच हे, ताररशी तू लघु वशष््ाला | गुरू वशष््र्ण टावकशी ववरवून, जंव वाटे तंव वचत्ताला || ९०.  

आपले श्रेष्ठत्ि लघपुणा असलले्या हशष्याला िऊेन आपण श्रेष्ठ बनहििा, जो आपले श्रेष्ठत्ि जाणि नािी, िोच खरा िररद्री !  

नकंबहुिा ये िािारा । िंू याचा संसारा । वेंचोनि होसी सोयरा । िेणेंनच िोषें ॥ ९-७१ ॥ 

र्रम ि्ाळा िातारा तू, जगिुिारा अवतरशी | ज्ासी कळकळ ्ा मागापची, हात धरोवन उिरशी || ९२. 

वनजल््ाशी तू जागे करुनी, आतमजागृती लाभववशी | ्ांतवच तुज संतोष ि्ाळा, सहजी कैवल््ा नेशी || ९३. 

ि ेिानशरू गरुुराया, ि ूजगाचा उद्धार करण्यास अििरला आिसे. हिर्यािंच्या झोपेि असणार् यािंना पणूड जागिृ करून खर् या अथाडने ि ूत्यािंचा सोयरा 

बनिोस. िसे करण्यािच िलुा सिंिोर् िाटिो  

अमृत गंगा नवम कलश समाप्त  
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अमृत गंगा िहावा कलश 

 अमृतगंगा कलश िहावा [गं्रथ मवहमा ] 

अनभुि अमिृ ग्रिंथ हलि न पणूड झाला. सिोच्च अशा परब्रह्म अिस्थलेा पोचण्याचे सिभाग्य ज्ञानििेािंना लाभल.े आपल्याला आलेल्या शब्िािीि 

अनभुिािंना त्यािंनी शब्िरूप हिले. िा अमिृ कलश गरुुकृपेने लाभला. ज्ञानििे कृिकृत्य झाले. या अिीट अमिृाचा लाभ केिळ त्यािंचे साठी नसनू 

कोणत्यािी इच्छुकासाठी आि,े ि ेिे जाणनू आििे.  

परी गा श्रीनिवृनत्तराया । हािाििीं सुखनवलें िंू या । िरी निवांिनच नियां । भोगावें कीं िें ॥ १०-१ ॥ 

वंिन तुजला श्री वनवृत्ती, रू्ज् सदु्गरू िातारा | अमूल्् अमृतकंुभ विलावस, रू्णप कृरे् मावझ्ा करा || १ 

अि् ऐसा कंुभ असे हा, केवळ हे ना मजसाठी | ्ा मागीचे जे जे इच्छुक, हा त्ा सकलांच््ा साठी || २ 

चंद्रानस अिृि घािलें । िें ियानच काई येिुलें । कीं नसंिु िेघा नििले । िेघानच भागु ॥ १०-३॥ 

चंद्रा लाभे अमृत तेणे, औषधी झाल््ा वनस्र्ती | जल वसंधनेु िेता मेघा, जगा तपृ्त करर मेघ तसे || ४ 

चिंद्राला अमिृाचा लाभ झाला, िो काय केिळ त्याचे साठीच िोिा? त्याने त्या द्वारा िनस्पिींना और्धी गणुािंचा िर्ाडि केला. िनस्पिींचे पोर्ण 

केले. सागराने मेघाला पाण्याची िणेगी हिली, त्याने िी सिड जगाला िपृ्त करण्यासाठी मेघाकरिी उिार िस्िे िापरली.  

म्हणोनि हें असंवयण [असीमपि] । िैनवकीचें औिायण । वांचोनि स्वािंियण [स्वतंत्रपि} । िाझें िाहीं ॥ १०-६ ॥.  

म्हणोनी हे औिा प् असीम जे, जी श्री सदु्गरु कृर्ा तुझी | मज स्वतंि ना समथपता ही, तूच असे ऊजाप माझी || ७ 
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ि ेगरुुििे, या असीम ििैी औिायाडचा फायिा घ्यायला मी स्िििंत्र नािी. आपला ििे ूमी जाणनू आि.े या ग्रिंथाने या मागाडिरील सिड इच्छुकािंना 

याचा फायिा लाभले. 

आम्ही बोनललों जें कांहीं । िें िगटची असे ठायीं । िा स्वयंिकाशा काई । िकाशावें बोलें ?॥१०-८॥ 

्ा गं्रथी जे आम्ही बोललो, नवे त्ांत कांही नव्हते | स्व्ंप्रकावशत आतमततव ते, ज्ञानी रू्णप जाणी त्ांते || ९.  

आम्िी या ग्रिंथाि जे बोललो, िे िर सिडच हसद्धािंना अिंिरी प्रगट आि.े जे स्ियिंप्रकाशी आि ेत्याला प्रकाशािे लागि नािी. 

िािा नवपायें आम्हीं हि [जर]। कीजे िें पां िौि । िरी काय जिीं जि । निसिे िा ? ॥ १०-९ ॥ 

्ा गं्रथी ते नसते वलवहले, मौन र्ावळले असते वा | चक्र जगाचे चालुवच असते, उि् अस्तीवह ना उवणवा || १०. 

आम्िी न हलहििा मौन पाळले असि,े िरी हचत्प्रकाश हिसला नसिा काय? हजज्ञासूिंना समजले नसिे, असे थोरे्च आि.े? 

ययापरौिें कांहीं । संनवद्रहस्य िाहीं । आनण हें िया आिींही । असिनच असे ॥ १०-११ ॥ 

्ा र्रते ते नसे रहस््ही, ज्ञानाचे ते किा असे | ्ा जगताच््ा आवि मध््े, अंतीवह अन्् न कांही वसे || १२ 

ि ेहनहश्चि की, यािंिील सत्यापलीकरे् ज्ञानाचे रिस्य कािंिी नािी. ि ेहत्रकलाबाहधि सत्य आि.े 

पनढयंिें[आवडिे] सिा िेंनच । परी भोगीं िवी िवी रुची । म्हणोनि हा उनचिुनच । अिवुाि नसद् ॥१०-१३॥ 

ववष् आवडीचे जरर तेची, भोग रुचीचा नवा नवा | लाभवी आनंिवच नवाही, म्हणुवन हा अनुवाि हवा || १४.  
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आपल्याला आिर्िे िे लाभले की आनिंि िोिो. निीन िाचनाने, त्यािंि पनु्िा निनिीन रुहच लाभिे. म्िणनू यािंि गोर्ी असणार् यािंना या ग्रिंथािंने 

अहधकच रुहच िाढेल. जे हसद्ध परुुर् आििे, त्यािंना या ग्रिंथाने आपल्या मौनाला शब्िरूप हमळाल्याचा अनभुि येईल. आहण िे आपल्या मौनाने 

पनु्िा अिंिरीच्या अनभुहूि मौनाि रिंगनू जािील. 

आनण पूणण अहंिा वेठलों । सैंघ आम्हीच िाटलों । िा लोपलों िा िगटलों । कोणा होऊिी ।१०-१५॥ 

रू्णप ब्रह्म जावणवे वेवढलो, सवपिवच िाटलो आम्ही | कधी न लर्लो वा की प्रगटलो, रू्णप लोर्ले तू वन मी || १६.  

आिा आम्िी पणूड ब्रिमभािाने िेढले गेलेलो आिोि. सिडत्र िाटलो गेलेलो आिोि. लपणे हकिं िा प्रगटणे आिा आमचे ठायी नािी.  

आपणया आपणपें । निरूपण काय वोपे [दिेार] ? । िा उगेपणे हरपे । ऐसे आहे ? ॥ १०-१६ ॥ 

आर्णाशी जावण्ले आम्हीची, वनरुर्ण हे रू्णपतवाचे | रू्णपवच आवधवह होतो तर, का् प्र्ोजन वलवहण््ाचे ?|| १७.  

मौनवह धररता, वनत्प्राप्त ते, एकलेवच ते वनत् असे | वनरुर्ण वलहुनी िुजे कुणी ना, सांगणेही ते कुणा नसे || १८. 

या ग्रिंथािंिले हनरूपण आम्िाला काय िणेार?  कारण आम्िी जे जाणि िोिो आहण आमच्या हनजस्िरूपाची जाणीि आमचे ठायी आि,े िेच िर 

हलहिले आि.े मग काय िसेच काष्ठमौन बाळगनू शािंि बसायच?े 

म्हणोनि िाझी वैखरी । िौिाचेंनह िौि करी । हे पानणयावरी िकरी । रेनखली पां ॥ १०-१७ ॥ 

वनजस्वरुर्ाचे भान उमलता, शब्ि रु्रेही ते ववरती | जैसे मकरी जात जलातुवन, जलरेषा ववरुनी जाती || २० 

मौनाचेही मौन असे हे, वनरुर्ण ज्ञाते शब्ि ववरे | स्वानंिी मग मौनवह ववरते, हररववण तेथे कांही नुरे || २१.  
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म्िणनू माझे हलहिणे मौनाचेिी मौन आि.े माझे शब्ित्ि हसद्धािंच्या मौनाचे मौनत्ि टाकून िऊेन स्िानभुिूीच्या पणूड मौनाि रिंगिनू टाकणारे 

जलपषृ्ठािर मगरीचे रेखाटल्या हचत्रासारखेच िर आि.े  

एवं िशोपनिषिें । पुढारी ि ढििी पिें । िेखोनि बडुी बोिें । येथेंनच नििली ॥ १०-१८ ॥ 

सारभूत िश उर्वनषिे तीही, नच ्ारु्ढती जाती | अनुभव अमृत रू्णपवच र्ाहुनी, स्व्े ्ांतची ती लर्ती || २२.  

आिा प्रहसद्ध िश उपहनर्ि ेयािील आशयाचे आकलन उमगल्यािर आपल्या हनिेिनाचे सारे सार यािंि आलेले पाििील आहण यािील 

ज्ञानामिृाि बरु्ी मारून अनभुिामिृरूप िोऊन राििील.   

ज्ञाििेवो म्हणे श्रीिंि । हें अिुभवािृि । सेंवोनि जीवन्िुि । हेंनच होिु ॥ १०-१९ ॥ 

र्रमाशै्व्े श्रीमंतवच हे, अनुभव अमृत गुरुकृर्ा | सेऊनी जीवन्मुक्तवच कररते, अनुभवी सहजी हरररूर्ा || २३ 

ज्ञानििे म्िणिाि, िा अनभुि अमिृ नामक ग्रिंथराज र्र्गणु ऐश्वयाडि सिडश्रषे्ठ असे जे हिव्यज्ञान, त्याने यकु्त, ज्ञान-धन-सिंपन्न ि सिाडि श्रीमिंि आि.े 

याचे सेिनाने जीिनमकु्तीचा लाभ िोईल. 

िुनि कीर वेल्हाि [हवस्तारलेली] । अिुभवािृि निखि । परी अिृिाही उठी लाि । अिृिें येणें ॥ १०-२०॥ 

चारी मुवक्त शे्रष्ठवच र्रर हे, अनभुव अमृत हररच करी | ्ा अमृत लाभास्तव उठते, लाळ अमृता वजभेवरी ||१६.   

्ा गं्रथीची जीवह अनुभूवत, रू्णपतवाने घे्ावी | रू्णप मुवक्तस्तव वनरूर्णीची, वाट वनखालस चालावी || १७.  



Page 68 of 318 
 

मकु्तींचा लाभ िसा मोठाच ! पण ि ेअनभुि अमिृ हनखळ ब्रिमाची अनभुहूि ििेे. म्िणनू अमिृालािी याचे स्िािासाठी हजभेला लाळ सटुिे. या 

लेखनाला पणूडत्िाने घ्यािे. आहण सिजी कैिल्याचा लाभ घ्यािा.  

ययालागीं हें बोलणें । अिुभव अिृिपणें । स्वािभूुनि परगुणें । वोगररलें ॥ १०-२४ ॥ 

्ालागी ही स्वानुभवाची र्क्वाने, मी वोगररली | सेववतील जे चकोर अमृत, इतरा स्वाि रुवच कळली || २९.  

आनण िुि िुिुक्षु बद् । हें िंववरी योग्यिा भेि । अिुभव अिृिस्वाि । नवरुद् जंव ॥१०-२५॥ 

बि मुमुिु मुक्त भेि जोवरी, हे अमृत ना चावख्ले | अनभुव अमृत कररता सेवन, स्व्ेवच श्री हरी ते झाले || ३१.  

म्िणनूच यािील हनरूपण माझ्या अनभुिाचे अमिृ आि.े िी स्िानभुिूीची पक्िान्ने मी अगिी स्िाहिष्ट बनिनू िाढलेली आििे. बद्ध, ममुकु्ष ूआहण 

मकु्त ि ेभेि िोिरच, जोिर या अमिृाचा लाभ घेिलेला नािी. 

िैसें जे या अखरा । भेटिी गाभारां । िे वोघ जैसे सागरा । आंिु आले ॥ १०-२८ ॥ 

तैसे जाणती गहन आश्ा, स्व्ेवच होती श्रीहरी ते | एकरूर्ची जलौघ सारे, केवळ वमळता वसंधतेू || ३४.  

यािील अिरांच््ा गाभार् ् ात जाऊन जे ्ाचा आस्वाि घेतील िे, जलप्रिािािंनी सागराि प्रिेश केल्यािर स्ियेच सागर िोिाि, िसे िेच 

श्रीिरी िोिील.[माऊलीने िाच आशीिाडि सिड रस घेणारािंना द्यािा] 

िैसी निये ईश्वरीं । अंगुिी िव्हेनच िुसरी । नकंबहुिा सरोभरीं | नशवेसीनच ॥ १०-३० ॥ 

एकलाची श्रीहरी िुजी ना, अंगुली लागे मोजा्ा | सारे हरीम् एकततवची, जीव वशव वन ना मा्ा || ३६ 
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या परब्रह्म िरी साठी िो एकमेि असल्याने मोजिािंना िसुरी अिंगलुी उचलािी लागि नािी. िोच सिडत्र सिडव्यापी आि.े जीि, हशि िा माया ि े

आभास आि.े एकच एक ईश ित्िान ेसारे व्याप्त आि.े 

म्हणोनि ज्ञाििेवो म्हणे । अिुभवािृिें येणें । सणु भोनगजे सणें नवश्वाचेनि ॥ १०-३१ ॥ ॥ 

म्हणुवन म्हणती ज्ञानिेव ्ा, अनभुव अमृत वषेने | ववश्वामाजी करा साजरी, िीर्ावली आनंिाने || २२.  

म्िणनू श्री ज्ञानििे म्िणिाि या अनभुि अमिृाचे प्राशन करून उज्िल व्िा. या ज्ञानाच्या हिव्य प्रकाशाने हचरिंजीि व्िा आहण सार् या हिश्वाि 

समरस िोऊन िीपािली साजरी करा. आिा सारा हिव्य प्रकाशच प्रकाश ! ! 

अमृत गंगा – कलश िहावा, समाप्त  

मूळ गं्रथ वन अंतरंग ही ्ांत नेमके का् असे | सहजी उमगे कलश वावचता, संिेर्ाने जाणतसे || 

हा आिेशही माऊलीचावच, आश् ध््ानी ्ेण््ाला | अंतरी बैसुनी मजशी सांगता, कठीण का् मज वलवहण््ाला ||तीथप 

गोड माननुी घ््ावी सेवा, हृि् आरु्ले आळंिी | अनुभव जीवनी स्व्ेवच घ््ावा, रंगावे मग स्वानंिी ||  

|| हरी ॐ || 

                                                              अण्णा  

-अमृत कलश सार प्राशन समाप्त- 
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तीथप र्वहले 

एकवच वशव तो स्फूवतप होता, स्व्ेवच प्रकृवत रूर् धरी | एकिुज्ांच््ा ववववध वमश्रणे, ्ा सषृ्टीला साकारी || 

र्रब्रहमाच््ा अंगावरती, वनत् खेळ हा आभासे | जसे जलावर तरंग, लाटा िवणक खेळ हा चालतसे || 

ववस्मृती आर्णा वनजरूर्ाची, भास जगाचा करववतसे | ववश्वाभासा रै्ल र्ाहती, त्ासी हरीम् जगत विसे || 

रू्णप समर्पण श्री चरणाशी, सहजी िेत कैवल््ाशी | ववरता िेहबुिी ती रु्रती, समरसता ्ेई हरीशी || 
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तीथिं िुसरे 

वनत् वसे सदु्गरू अंतरी, द्यावे जीवन त्ा हाती | प्रवृत्ती ववरवुवन्ा रु्रती, सहजी ्ेतसे वनवृत्ती || 

प्रवृत्ती त्ा कधी ना वशवे, सहज भाव वनवृवत्त असे | वनवृत्ती गुरु नामे वशकवी, वतापवे कैसे जगती || 

संर्की, ्े वस्तू व््वक्त, सोडुवन आर्णा जात असे | ममतव वन आसक्ती फसवी, प्ररं्च चक्री घुमववतसे || 

वववहत कमप वनषे्ठने आचरी, र्री कशातची गंुतू न्े | जे आले ते सहज स्वीकारी, ब्रह्म भाव र्रर ववसरू न्े || 

तीथप वतसरे 

चारही वाणी जरर उर््ोगी, िेती कल्र्ना ब्रह्माची | बोध ्ेई र्रर अहं न जाई, विशा कळे र्रमाथापची || 

‘मला जाहले ज्ञान’ असा जो अहंभाववच मनी आला | तोवच कारण होइ बधंना, िूर ठेवी ते ब्रहमाला || 

लाभ न झाला कैवल््ाचा, ऋण वाचेचे ्ेई वशरी | र्रब्रह्म शब्िा र्वलकडले, िूरवच तो रावहला हरी || 

वाचा ऋण वफटते ते केवळ, रू्णप समर्पण गुरुचरणी | समरसता होई ब्रहमाशी, केवळ आचरी गुरुवाणी || 
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तीथप चवथे 

अज्ञाना नासुवन्ा रु्रते, आतमबोध होता रु्रता | ज्ञान बाजुला सरते, वमटती, भेि अलग जे्ञ् वन ज्ञाता || 

नसे ज्ञान वा अज्ञानही ते, शुि ज्ञानम् हे सारे | स्व्ंवसि त्ा ब्रह्मालागी, ज्ञात अन्् ना कुणी करे || 

सू्ापसम वनज-रूर्ा नेणे, प्रगट जीवा संध््ा-काली | अनुभवी ववश्वाचा लीलाधार, वनद्रा-जागतृी समकाली || 

ना वनद्रा र्रर ्ेत जागृती, सहजी स्फुरते वस्तुप्रभा | ववसरुनी सारे त्ास अनभुवी, स्व्ेची होई आतमप्रभा || 

तीथप र्ांचवे  

शु्रती सवच्चिानंि म्हणोनी, वनत् हरी गौरवीतसे | सत्ता, प्रकाश आवण ज्ञान ते, एकरूरे् हररठा्ी वसे || 

विर्िे ही ना हरीची वाचक, अनभुुवतचा वनिेश असे | प्रकाशरूरे् सत्ता ववलसे, प्रकाशात उल्हास वसे || 

नेणे हरर सवच्चिानंि मी, अनुभवव जोवह हरी होई | स्व्ेवच सुखम्, सुखा अनभुवी, मौने रंगुवन्ा जाई || 

आतुर हरर भेटण््ा अंतरी, अहं वेष्टणे वेवढ्ला | वनत् मुक्त तू, अहं त्ावगता, र्ावन श्री हरीची झाला || 
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तीथप सहावे  

शब्ि असती ते अवत उर््ोगी, ्ा भौवतक व््वहाराला | स्मरण िेती वन, विसे न तेही, िाववतीही ते अंधाला || 

ववधी वनषेध वशकववती, र्रर ते प्ररं्चातची अडकववती | अज्ञानाची संगत कररता, शुि वशवाही फसववती | 

मुक्त असुनी वशव, बि भासवी, वृथा साधनी गंुतववती | आतम िशपना ना उर््ोगी, शब्ि न ववणपती आतमवस्थती || 

अववदे्यस अवस्ततववच नाही, अभाव रुरे् ती राही | आतमिेव तो रू्णप ज्ञानम्, अज्ञाना वावची नाही || 

तीथप सातवे  

रू्णप ज्ञानम् प्रकाश आतमा, िाट तमची ते अज्ञान | ज्ञान ववरोधी अज्ञानाला, आतम््ाठा्ी नच स्थान || 

हरी वनवमपतो वनत्वच नूतन, सषृ्टी संगे नव जाण | अंतररच््ा आवाजे िेई, वनत् साधका उतथान || 

वनद्रा-जागृती संवधकाली, आतमभान सहजी होई | ॐ समरसता नाि कंर्नी, स्व्ेवच हररम्ता ्ेई || 

बंधन- मुवक्त उभ् नसेची, मुक्तवच आर्ण वनत् असे | सारे हरीम् ववश्व असे हे, अहंकारवच अडववतसे || 
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तीथप आठवे 

रू्णप ज्ञानम्, अनंत ऐशा, वनज-स्वरूर्ी आर्ण आवणले | ज्ञानाज्ञानाच््ावह रै्ल मी, असणे नसणेही नुरले || 

सीवमत नाही आतमर्णाने, स्व संवेद्यवच अनुभूवत | रू्णपतवे स्वानंिी िगें, केवळ सुखम् आतमवस्थती || 

शब्ि न ववणपती, ववष् न होई, ऐसी ही वनज-आतमवस्थती | भोग्् न भोके्तर्णवह नाही, लर्णे वा ना, एक वस्थती || 

‘जावण्ले’ जे ऐसे विती, शुि ज्ञान त्ा ना झाले | आवण जोही असे नेणता, त्ा जाणतेर्ण आले || 

तीथप नववे  

वसि होऊनी ब्रह्मरूर्वच, वनत्ची अिैती रमती | भोग वन भोक्ता, भक्त िेवही, स्व्ेवच होती अिैती || 

तो कररतो ते सिैव रू्जन, चालणेवह ्ािावच असे | कृती, बोलणे सारे करर जरर, आतमभान ना ववसरतसे || 

ववववध अनुभूवत, ववष्स्र्शपही, ब्रहमाववण त्ा अन्् नसे | अंतरीच््ा आवाजे वते, बधंन ववधीचे त्ा न असे || 

गुरु अवतरती उिारास्तव, सहज भक्तीने वशव कररती | सदु्गरूस त्ा रू्णप समर्पण, वंिन करर मी अल्र्मती || 
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तीथप िहावे  

‘अनुभव अमृत’ रू्णप जाहले, नसेवच केवळ मजसाठी | इच्छुक कैवल््ाचे जेही, मुक्तवच अमृत त्ासाठी || 

वलवहले ते तर प्रगटवच ज्ञात्ा, स्व्ंप्रकावशत ततववच ते | ब्रह्मा अनुभववले ते वलवहले, अनभुवती मौने ज्ञाते || 

रू्णप ब्रह्म जावणवे वेवढलो, वोगररली ती र्क्वान्ने | गहन आश्ा समजुवन सेवन, सहजी कैवल््ा ्ेणे || 

्ा र्रते ते नसेवच कांही, नवी रुची ्े ज्ञात्ाला | विव्् प्रकाशे करा साजरी, ववश्वी त्ा िीर्ावलीला ||  

अनिंिाच्या िाटेिरल्या सिड पहथकािंना हिनम्र नमस्कार. अनभुि अमिृ’ या ग्रिंथाच्या आशयाच्या सलुभ काव्यमय शहब्िकरण करण्याची प्रेरणा माऊलीने 

हिली. स्िि: माऊलीने गिन आशय सलुभ केला, त्यासाठी जाणकारािंच्या ग्रिंथािंचे बिुमोल सिाय्य झाले. आपल्या सहिच्छािंनी बळ हिले. श्री आत्मरूप 

गणेश आसनी हिराजमान असल्याने लेखन सलुभ झाले. जे आपण हनत्यच आिोि, त्याची अनभुहूि सिजी यािी, म्िणनू अनेक साधना या ग्रिंथाि 

सिंकेि रूपाने हिल्या आििे. त्या मळू अमिृ गिंगा- कुिं र् १ िे १० मध्ये खलुासेिार सापर्िील. कलश लेखनाि त्याचा सिंक्षेपाने जागजागी उल्लेख आि.े  

ज्ञानििेािंनी आत्मििे िाच आद्य पजू्य श्री गणेश असे म्िटले आज माघ शदु्ध चिथुीला श्री चे जयिंिीलाच ‘ई सावहत् प्रतीष्ठान’ करिी ि ेप्रकाशन िोि 

आि.े िी माऊलीची इच्छा. आपणा सिांस कैिल्याचा लाभ व्िािा िीच श्री चरणी प्राथडना  

अण्णा – नावशक रं्चवटी 

 – माघ शुि चतुथी –श्री गणेश ज्ंती १५/०२/२०२१{ msonavane@hotmail.com 
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रचना- मधकुर हि. सोनिणे  

नाहशक –पिंचिटी –  

मनोगत 

नििर्ाडच्या प्रथम मिंगल हििशी अचानक ‘अनभुि अमिृ रिस्य ‘ ग्रिंथ िािी आला. आहण माऊलीचा आिशे आला की, याचे सलुभ काव्यमय रूपािंिर 

करािे. यापिूी सिंपणूड ‘अनभुि अमिृ’ समजनू घेण्याचा प्रयास केिळ िबुोध भारे्मळेु आशयाचे आकलन नीट िोि नसल्याने केला गेला नािी. सिुिैाने 

माऊलीने पढुे हिलेले सयुोग्य ग्रिंथ उपलब्ध करून हिल्याने ि िेळोिेळी मागडिशडनाने शब्ि अिंिरी उमटि गेले. आहण काव्यरूप घेि गेले.  

१), अभिंग अमिृानुभि –स्िामी स्िरुपानिंि -१९६२. २). अमिृानभुिािील अद्विै िशडन -स्िामी हिद्यानिंि – २०१७. ३). अनभुिामिृ  रिस्य- श्री 

राजाराम केशि कुलकणी [पिंहर्ि राजाराम बिुा ब्रह्मचारी]लेखन १९१७ ४). अमिृानभुि- श्री हि. न. जोग – १९०५. -५). हशि कल्याण कृि 
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हनत्यानिंिकै्यािीहपका – अण्णा मोरेश्वर कुिं टे -१८८८ -६). अमिृिाहिनी – रामचिंद्र ब. र्ोंगरे – १९२७ ७). र्ॉक्टर रिाळकर[लिंर्न] यािंचे, श्री रामचिंद्र 

भागिि िसेच स्िामी अभयानिंि यािंचे इिंग्रजी भार्ािंिर आहण बहिरट यािंचे इिंग्रजी भार्ािंिर या सिड ग्रिंथािंनी आशय आकलन उत्तम झाले. समजल्याहशिाय 

लेखन करायचे नािी ि ेठरिनू लेखन चाल ूराहिले. कधी एखािीच ओिी हििस भराि व्िायची, पण आकलन झाल्यािर िोणारा आनिंि अनेक जन्म 

परेुल असा असे.  

हकते्तकिा भान िरपनू जाई आहण अमिृ रसपान सरेुख िोई. आिा पटले की, िा हिद्वत्ता िधडनाचा हिर्य नसनू माऊलीची कृपा िोिाच येणार् या 

अनभुिूीचा आि.े आपल्या िाट्याला आलेली कमे हनष्काम भािाने करून कोणत्यािी साधना न करिा साधिा येिे. सिुिैाने मला महुक्तची इच्छा नािी 

आहण मतृ्यचुे भय नािी. मी प्रत्येक जन्म माऊलीचे कायड पढुे नेईन.  

ि ेपणूड लेखन ‘स्िािंि सखुाय’ केले आि.े काव्याि छिंि मात्रा यािंची अचकूिा नसेलिी, पण आशय मात्र नेमका असेल. मळू ओव्या इटाहलक ि ठळक 

आििे. ओिीचे आशयात्मक आकलन ि भाष्य काळ्या रिंगाि आि.े  

माझ्या काव्याच्या पिंक्तींचे क्रमािंक अगिी सद्गरुू स्ििनाच्या सिंस्कृि रचनेपासनू सरुू झालेले आििे. प्रत्येक कुिं र्ाचे िेगळे आििे. ज्ञानििेािंच्या मळू 

ओव्यािंचे क्रमािंक िेच ठेिले आििे. िी अमिृ गिंगा असनू प्रत्येक अध्यायािनू िािि जाणारी मळू अध्यायानसुार िेगळाल्या कुिं र्ािनू जािा आि ेअशी 

कल्पना आि.े हिद्वान रचनाकारािंचे भाष्य काव्यमय करिािंनाचे ओिी क्रमािंक पढुे चाल ूठेिले आििे. कुिं र्ािंची नािंिे अमिृ िाहिनी ग्रिंथाप्रमाणे हिली 

आििे.  

मला लाभलेला आनिंि िाचकासिी व्िािा िीच सहिच्छा. िरी ॐ ||अण्णा {मधकुर हि. सोनिणे}१४/०७/२०२० [प्रथम कुिं र् लेखन|                                             
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***कृतज्ञ वंिन*** 

   

 

 

 

 

गुरुिेव श्री ज्ञानेश्वर माऊली                अमृतम् ॐ – कुलिेवता       श्री रेणुका माहुर गड वावसनी  

आशीवापि स्तवन  

ॐ कारे अनभुिू गणेशा, स्ि-सिंिेद्य श्री आत्मरूपा | हनत्य अनभुहूि िझुी िोऊ ि,े सिा रािु ि ेिझुी कृपा || १. 

सद्गरुू माऊली हृियी माझ्या, प्रिीि िो अिंिरािनुी | िलुा समपडण िहेच ििंिन, िहूच घेशी सारे हलिुनी || २. 

कुलििेी श्री मािुर िाहसनी, आई रेणकुा जगििंबा | िझु्या कृपेने जीिन चाल,े िाढहिशी जीिन शोभा || ३. 

आम्िा हििकर मािे िशेी, सििै ििंिन ििंि चरणी | आशीिाडि ि ेकाव्यलेखनी, हिनम्र भािे मी चरणी || ४.  

या हिश्वािील हिव्य शहक्त ज्या, आहत्मक उन्निी सिजी करी | कृिज्ञ भािे ििंिन आपणा, कर हिधला आपलुे करी || ५. 

अनभुि अमिृ गिंगा िाि,े पणूड स्नाि मज िोऊ ि े| यथेच्च रसपानहि िे व्िाि,े हनत्य रमहुनया स्िानिंि े|| ६.  
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मळू ग्रिंथ -श्री अनुभव अमृत मंगलाचरण-  

यिक्षरििाख्येयिािंििजिव्ययि ्। श्रीिनन्िवृनत्तिाथेनि ख्यािं िैवििाश्रये ॥ १ ॥ 

अहिनाशी अनपुम स्िानिंिी, स्ियिंभ ुअज श्रीमिंि असे | ईश ित्ि जे श्री हनितृ्ती, नामे सकला ख्याि िसे || १ 

इष्ट ििैिा, आश्रय घेई, ििंि चरणािंचा, कृपा करी | हिनम्र भािे, शरण िलुा मी, मम कर हिधला िझु्या करी || २. 

अििंरूप उठिा प्रितृ्ती, साक्षी भािे हिज पािी | सािधान िोऊनी लय करी, स्िरुपाि हिज लिलािी || ३. 

हनितृ्तीहच सद्गरुूरूपे, ईशित्ि हृियाि िसे |  आश्रय त्याचा हनत्य घेिला, सद्गरुू मम हृियी असे || ४ 

गुरुररत्याख्यया लोके साक्षानद्वद्यानह शांकरी । जयत्याज्ञाििस्िस्यै ियाद्राणयै निरंिरि ्॥ २ ॥ 

गरुूित्ि साक्षाि शािंकरी, हनत्यहच जयजयकार असो | ियाद्रड त्या श्री सहद्वद्येस्िि, ििंद्य भाि मम हृियी िसो || ५ 

शािंकरी हिद्या कािंिी हशिाची, सद्गरुूरुपे उद्धररिे | हिच्या कृपेने हनमडळ िोऊहन, अनभुहििे कैिल्यािे || ६ 

आहिगरुू श्री शिंकर कृपा, जीिनिीपािे उजळी | ियाद्रड शहक्त अमिृगिंगा, जन्मजन्मीचा मळ क्षाळी || ७  . 

अििंकार परुिा हमटिोनी, नाहशिसे अज्ञानाला | आत्मरुपाचा प्रत्यय िईे, ऐक्यरुपे ििंिन हिजला || ८. 

सादं् केि च कस्यादं् नशवयोिः सिरूनपणोिः । ज्ञािंु ि शक्यिे लग्िनिनिदै्विचछलान्िुहुिः ॥ ३ ॥ 

िी शहक्त श्री हशि अिंगीची, हशिाठायी अधांगी िसे | समरूपी हमसळले किण हकिी िे, ज्ञाि कुणालािी नसे || ९  . 
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हशि शहक्त हमसळिी हकिी िे, जाणहुन घेणे शक्य नसे | ऐक्यपणा प्रख्याि ियािंचा, बुद्धी कुिं हठि िोि असे || १० 

ज्ञानशहक्तरुप ित्त्ि हशिाचे, हक्रयाशहक्तरुप शक्तीचे | हनत्य बिलत्या उहचि प्रमाणे, हमसळुहन कायडहि सषृ्टीचे || ११ . 

हशि चैिन्यहच गपु्त राििे, दृश्यमान शहक्त हिलसे | व्यहक्त िा अव्यक्ती असे जे, हशिशहक्तहिण अन्य नसे ||१२ . 

अहखल चराचर हत्रगणेु हिनटे, िेगिेगळी गहि त्यािंची | हकिी चैिन्ये हफरे उपाधी, धािंि खुिंटली बदु्धीची || १३ . 

कोण हकिी सिंलग्न जािले, कधी कुणा ि ेउमगेना | परुुर् प्रकृहि ऐक्य अबाहधि, खेळ ियािंचा समजेना || १४ . 

मी न िेगळा हशिशक्तीहिण, हनयोजनहच त्यािंचे िािी | हििेक िैराग्या अनुसरुनी, सबल करािी हशिशक्ती || १५. 

आहिित्ि हशि स्ियिंप्रकाशी, हृियिशेी िे हनि हिलसे | शहक्त ज्ञानरूपा त्या जाण,े हनत्य ‘हशिोििं’ गजडिसे || १६ . 

अधांगी िी असे हशिाची, हशिाि शक्तीरुपे रािी | हशि हन शक्ती या उभयाहिण, ब्रह्मािंर्ाि नसे कािंिी || १७ . 

हनगुडणाची ॐ, बिुगणुी छाया, उिय अस्ि हिज िोि असे | हशिरूपािरी िीहच उमटे, ॐ ध्िहनरुपे हिलसिसे || १८ . 

नाना रुपे नाना नामे, हशिा सिंगिी प्रगटिसे | हिरोधी धमाड हनत्य प्रसिहुन, रूप हनत्यहच नि भासे || १९ . 

िणृापासहुन ब्रह्मम्याचेिी, जेहि जगी अहस्ित्ि असे | हशि हन शहक्त या सिंयोगे, या जगिी िे हिलसिसे || २०. 

प्रणि शहक्तहच हशिास जाणे, हिश्वा नामरुपा आहणले | हशि शक्तीचे प्रमाण हकिी िे, कहध कुणाला ना कळले || २१ . 
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हनहिडकार परर हिसे हिकारी, असहुन हस्थर अहस्थर हिसे | जेहि भासे हिसे कळिसे, िा कहल्पयले िीच असे || २२ . 

अनिंि आकाशाि हशिाच्या, स्पिंिन इच्छेचे उठिी | िाय ुिेज जल आहण धरिी, हिहिध हमश्रणे िी उभिी || २३ . 

अदै्वििात्ििस्ित्त्वं िशणयंिौ निथस्िराि ्। िौ वंिे जगिािाद्यौ ियोस्ित्त्वानभपत्तये ॥ ४ ॥ 

आत्मस्िरूप अद्वैिी िाहििी, त्या श्री हशिशक्तीला | जगत्कारणा आद्य स्िरूपा, हिनम्र ििंिन चरणाला || २४.. 

ित्िप्राप्तीस्िि नमन िलुा ि,े यथाथड िईे ज्ञान मला | उभया ििंिन पणूड समपडण, ज्ञाि करी ििंि रूपाला || २५. 

अद्विैी जनकािंचे पोटी,  द्वैिरूपे ि ेजगि हिसे | द्विैी लपे अद्विै गपु्त िे, राहखिी त्या नकळेहच कसे ?|| २६. 

हनहमडिी पोहशिी लयिी कररिी, एकिजु्यािंच्या सियोगे  | आद्यित्ि िे सािर नहमले, हिश्वाभास जया योगे || २७. 

हशिहच जाणे हनज शक्तीला, शहक्त जाणिे श्रीहशिा | हनज एकत्िा कहध न हिस्मरे, जािा जरर हमर्थया भािा || २८. 

हभन्न भासिी नामरूपाने, ित्िस्िरुप परर एक असे | आिी कारण िेहच जगाचे, हिनम्र भािे ििंहििसे || २९ 

िूलायाग्राय िध्याय िूलिध्याग्रिूिणये । नक्षणाग्रिूलिध्याय िििः पूणाणय शंभवे ॥ ५ ॥ 

सषृ्टीच्या आरिंभी हबजरूप, स्फुरदु्रपे िहूच असशी | अग्रभागी जिंि िाढ खुिंटिा, अिंिीहि िहूच िसशी || ३० 

या सषृ्टीचा मलू मध्य लय, जया कारणे आभासे | परर या आभासाि नसे त्या, सिडरूपा मी ििंहििसे || ३१. 
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हस्थिीकाल जो मध्य सषृ्टीचा, त्या रूपािहि िूिंच िसे | हििी हस्थिीची क्षीणािस्था, लय िजुमाजी िोि असे || ३२ 

असा हनत्य ि ूपणूडरुपाने, श्री हशि शिंभो हनत्य असे | हिनम्र भािे ििंिन िजुला, अन्य िजुहिणा कािंिी नसे || ३३.. 

पणूड असोहन हिश्वी िाहििी, उत्पहत्त हस्थहि आहण लया | आहिकारण िे हिश्वाचे, सिडरुपा ििंिन पाया || ३४.  . 

सषृ्टीच्या आरिंभी स्फुरदु्रप, हबजस्िरूपे जे हिलसे | हस्थिीच्या मध्यकाली हन अिंिी, लयास कारण जेहच असे ||३५ . 

आरिंभी, मध्ये हन अभािी, स्िसिंिेद्य ऐसे स्फुहिडरूपे | हनत्य पणूड त्या हशि शिंभलूा, नमस्कार परमात्मरुपे || ३६ . 

उत्पहत्त पिूी नव्ििे जग, आहण अिंिी िे लय पािे | मध्ये भासे अभािरूपे, जण ूस्िप्नीचे िखेािे || ३७ . 

जेिी हिसे प्रत्यक्ष लोचना, त्याचे अहस्ित्िहच नसे | अभाि रुपे मिूडरुपाशी, िास्िि सारे शनू्य असे || ३८ . 

अभािेहच हिनटे हशिशहक्त, नसिािी जे परर भासे | नमस्कार त्या हशिशक्तीला, या जगिी जे, िेहच असे || ३९. 
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अनुभव अमृत –  

गं्रथ प्रवेश  

वशव शवक्त समावेशन  

{ प्रथम अध््ा् } 

  



Page 85 of 318 
 

ऐसी इयें निरुपानिकें  । जगाचीं नजयें जिकें  । नियें वंनिलीं नियां िूनिकें  । िेवोिेवी ॥ १-१ ॥ 

असे  उपाधी रहिि असिी जे, मायबाप िे हिश्वाचे | ििे ििेी िी परुुर् प्रकृिी, चरण ििंहिले मी त्यािंचे || ४० 

जरर जगिा िाहििी स्िरूपे, हनरुपाहधकहच िे असिी | नसिे भासहििी या जगिी, सिाडठायी हशिशक्ती ||४१. 

थोर एिढे जरर ब्रह्मािंर्िी, हशिशक्तीहच भासहििी | कािंिी नसिा, हनयमानेहच, हिश्वा आकारा आहणिी ||४२. 

सत्ता रुपे असे परुुर् हन जाणीि शोभा प्रकृिी िी | सार् या जगिी खेळ खेळिी, एकरूपाने हशिशहक्त || ४३. 

प्रत्येकाची गिी िेगळी, आकर्डण िेगळे िसे  | सारे हफरिी हनजकक्षेिहच, चराचरहि सारे जगिी || ४४. 

ििेा धारण उभया योगे, स्िप्न जागिृी कारण िा | सारी हशिशक्तीची लीला, खेळ खेळिी निा निा || ४५. 

अििंकार करर िेगळेपणा, मी ि ूपणाला पोर्हििी | सारे येिी जािी ररकामे, व्यथडहच बिंधनाि पर्िी. || ४६. 

स्िये उपाधी रहिि राििी, खेळ जरी सारा कररिी | एििं हनरुपाहधके म्िणोनी ििंहियली मी हशिशक्ती || ४७. 

ििेबदु्धी मकुिी स्िानिंिा, हनभडयिा हिलया जाई | धाििी फसव्या मायेमागे, हिकृहि हिकारास िईे  || ४८  . 

हनजस्िरूपा जाणहुनयाहच, परुुर् प्रकृहि ििंिािे | ििेभाि सारुनी बाजलूा, स्िानिंिी िल्लीन व्िािे || ४९ . 
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जो नियुनच िाणेश्वरी । उलथे आवडीचे सरोभरीं । चारुस्थिीं येकाहारी । एकांगाची ॥ १-२ ॥ 

उपभोगाची उठिा उहमड, हशिहच प्रकृहि िोि असे | हप्रया हन प्राणेश्वरी िोऊहन, आप आपणा भोहगिसे || ५०. 

िाय ुिेज जल आहण धरिी, चार हमश्रणी िस्िी करी | हिन्मखु िोऊहनया स्िरुपाच्या, हिर्यािंचा िो सिंग धरी || ५१ . 

द्रष्टयाला द््रश्याची आिर्ी, िोिा िोहच दृश्य बने | रम्य अशा जगिाच्या खेळी, मरुरु्हन पािी िपृ्त मने || ५२ . 

एकहच हशि िो स्फूहिड िोिा, स्ियेहच प्रकृहि रुप धरी | स्फुरण असे ि ेप्रणिरुपाचे, हक्रयाशहक्त िी सजृन करी || ५३ . 

ििान लागे िषृ्णा स्फूहिड हन, हशिशक्ती शोहधिी जला | ज्ञान अचकु िे असे हशिाच,े शक्ती हफरिी ििेाला || ५४ . 

ज्ञानरूपा िी हक्रयाशहक्तहच, शब्िगणुाने भासिसे | स्िरूप स्फुरिा, परुुर् जागिृी, जाणे मीहच ब्रह्म असे || ५५ . 

स्िरुपाच्या परर हिस्मरणाने, प्रकृहि सत्ता आभासे | ििेबहुद्धिहुन अििंकार ये, मायाजाली फसि असे || ५६ . 

स्मरणे िा हिस्मरणे ऐशा, परुुर् प्रकृिी भाि उठे  | अििंभाि िा कहध ‘हशिोििं’, अिंिराि स्फूहिड िाटे || ५७ 

कधी परुुर् हन कधी प्रकृहि, स्ियेहच िोिी स्िभाि िा | साक्षीभािे अहलप्त िोऊहन, मायेचा िा खेळ पिा || ५८. 

कोण असे मी, ि ेशोधािे, स्फुरण नेमके काय असे | परुुर् प्रकृहि िोन न असिी, एका अिंगी िजुी िसे || ५९ . 

अज्ञानाने एक लपहुनया,  िजेु भासिे ‘अििं’ मळेु | ज्ञानिीपाने सत्य जाणिा, अिंिरी ब्रह्मभाि उजळे || ६० . 
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इििं रुपाचे स्फुरण हनजरुपा, ठेिी हिस्मिृ िे करुहन  | स्फुरण लयाला जािा राि,े ब्रम्िभािहच िो भरुनी || ६१ 

ऐक्यभाि िा परुुर् एकला, िजेुपणा प्रकृहि आणी | ि ेजाणे जो साक्षीभािे, भिसागर जाई िरुनी || ६२ . 

आवडीचेनि वेगें । येकयेकािें नगनििी अंगें । कीं दै्विाचेनि पांगें । उगनििे आहािी ॥ १-३ ॥ 

स्फुरण रूपाने उठे आिर्ी, एक िजु्याचा लय कररिी | हनत्य खेळ चाले हिश्वाचा, क्षणाि निरूप प्रगटहििी || ६३ . 

हशि शक्तीचे एकिजु्यािर, असे प्रेम द्विैासाठी | लटकेहच उत्पहत्त हस्थहि लय, भाि अभािे जागहििी || ६४  . 

हिहनमय चैिन्याचा करुनी, उपाधी रूपा साकारी | चैिन्यिी बिलिी आकारा, एकिजु्याचा लयहच करी || ६५ . 

चैिन्याने उपाधी हगहळिा, नि रूपाने िी प्रगटे | नव्या रूपाचे निे कायड िे, हिश्वी हचत्र निे उमटे || ६६ 

उत्पत्ती िोिाहच बिलिे, हस्थहि अहस्थर िी प्रहिक्षणी | अद्विैािनुी बिुरूपाचे, स्फुरणे घर्िे लय करुनी || ६७ 

गळिी पाने जीणड पालिी, निी िसिंिी िी येई | हगळुहन जीणड िे निे उगळिी, खेळ असा चाल ूरािी || ६८ 

एकहच हशि िो द्वैि हचिंहििा, स्ियेहच स्फुरणे बिु िोई | स्िरूप ज्ञानाच्या उमीने, िजेुपणा हगळुहन घेई || ६९ . 

प्रहिक्षणाला द्विै हिलसिे, निरूपाला प्रगटिनुी | परर मळुािहुन ब्रह्म एकहच, हिलसि निरुपा धरुनी || ७० . 

जेिी आि ेकृष्ण द्रव्य हन, ऊजाड कृष्ण िी ब्रह्मािंर्ी | िेहच भािंर्िल हशि शक्तीचे, हिश्वी रचण्या उिरिंर्ी || ७१. 
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प्रकृिी भािे परुुर् लोपिो, स्िरूप भाना िो हिसरे | ज्ञानिेज अिंिरी उजळिा, बोधे प्रकृहि सिजी हिरे || ७२ . 

सयूड झाकला जण ूअभ्ाने, िसा झािंकला स्फुरण रुपे | स्ि-भान हिसरे, द्वैिी रमला, जशी जागिृी स्िप्नी लपे || ७३ 

जरर अक्षर िो, क्षरा अनभुिी, प्रकृिीसिंगे िो खेळे | परुुर्ािुन प्रकृिी हभन्न ना, एकलेपणा किं टाळे || ७४ . 

हिसरुहनया आपलुे थोरपण, िो सखु-िःुखा अनभुििो | हनगुडण िरर िो हत्रगणुी रमहुन, सानपणाला अनुसरिो || ७५ . 

उपहनर्िाहिल िजुा पक्षी िो, शेंर््यािरिी स्िस्थ असे | फलस्िाहि रमला जीि पक्षी, िाट ियाची पाििसे || ७६ . 

जे एकनच िव्हे एकसरें । िोघां िोिीपण िाहीं पुरें । काइ िेणों साकारें । स्वरूपें नजयें ॥ १-४ ॥ 

स्फुरण एकची िोऊहन द्रष्टा. आहण दृश्यहि एकसरे | िोन म्िणािे परर एकहच, सजृन परर हिहिधाकरे || ७७ 

हनराकार जरर हनजस्िरूपे, हिहिधाकारा प्रगटहििी | ऐक्यालागी भिंग ुन ििेा, खेळ खेळिी िे जगिी || ७८. 

एक म्िणािे परी हिहिधिा, सार् या ब्रह्मािंर्ाि हिसे | िोन म्िणािे िरी उपाधी, चैिन्याहिण किा नसे || ७९. 

आकाराने बद्ध म्िणािे, क्षणोक्षणी परर रूप निे | हनराकार हक, साकारहच ि,े प्रश्नी बदु्धी ना धािे || ८०. 

एकािाचनूी िजेु न रािी, उभय हमळुहन हसद्धिा िसे | िोन पणाने एक भासि,े सररिा प्रिाि िोन जसे || ८१. 

जे उपजे िे लयास जाई, आहिअिंहि परर िेच असे | जसा बरु्बरु्ा आिी अिंिी, जळािाचनुी अन्य नसे || ८२. 
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जेिी हिसिे त्याहस बिलिी, हशि िािंर्ि ि ेहनि चाले | उत्पहत्त हस्थहि शब्िहच नुसिे, हिश्वी लय सारे बिले || ८३. 

एक म्िणािे, िोन बिु िा, शब्िािंचा िा खेळ असे | एकलेपणा हनत्य राहखिी, िरिर बि पणा भासे || ८४. 

पणूड हिकारी हिश्व असे ि,े ओळखहुन जागिृ व्िािे | असत्त्यािंि या मळुी न रमिा, स्िानिंिी िल्लीन व्िािे || ८५. 

परुुर् प्रकृहि खेळ पिािा, साक्षीभािा जागिनुी | लटक्या खेळी सामील व्िािे, हनजरुप परर ना हिस्मरणी || ८६. 

कैसी स्वसुखानच आिुकी । जे िोिीपण नििोनि येकीं । िेनििीनच कवनिकीं । एकपण फुटों ॥ १-५ ॥ 

हशिशक्तीची स्िसखु भोगण्या, जरर आिर्ी अन्य नसे | परर किाहप ऐक्य न भिंग,े एक िजु्यािहच हिरि असे || ८७. 

ऐक्याहिण ना पणूड सखु हमळे, जाणहुन खेळिी, सािध िे | हन:सिंगेहच भोग भोहगिा, ऐक्य आिर्ी ना सटुि े|| ८८. 

द्विैामधल्या सखुा भोहगिा, त्यािंि न रमिी हशिशक्ती | ऐक्याची िी ओढ अनािर, त्यािची पणूडसखेु िपृ्ती  || ८९. 

द्विैामधले सखु अनभुिण्या, जरर आलासी इिलोकी | भोगािे, परर ना गुिंिािे, कारण स्ि-रुपी पणूडसखुी || ९०. 

िपृ्ती येथल्या सखुाि नािी, लाभे िी िर ऐक्याने | हशिशक्तीचे रूप आपलुे, क्षहणकहच सखु िे खेळाने || ९१. 

याि,े खेळािे, भोगािे, स्ि-भान परर ना हिसरािे | खेळ आपलुा आपलु्याशी िा, सारे ब्रिमापडण व्िािे || ९२. 

सखुाि इथल्या नसे पणूडिा, पणूड सौख्य िे स्िानिंिी | खेळ असाची िो खेळािा, िजु्या पिािे आनिंिी || ९३ 
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कृहि कमाडची अशी असािी, ज्यािनु िजु्यास सखु व्िािे | शहक्तसिंगे येथ ििडिा, हशित्ि भान न सोर्ािे || ९४. 

हा ठाववरी नवयोगभेडें । जें बाि जगायेव्हढें । नवयालीं परी ि िोडे । िोघुलेपण ॥ १-६ ॥ 

मळू स्िरूपी समरसले िर, हियोग िोईल द्वैिाचा | म्िणनुी साकाररले जगाला, आठि जेणे उभयािंचा || ९५. 

हिहशष्ट कायाड जगिी रािणे, कायड सिंपिा िे जाणे | जाणहुन ऐसे कायड करािे, हशित्ि ना हिस्मिृ जेणे || ९६. 

आपुनलये आंगीं संसारा । िेनखनलया चराचरा । परी िेनििीनच निसरा । झोंक लागों ॥ १-७ ॥ 

हशिशक्तीच्या सिंयोगाने, पणूड चराचर उद्भिले | जे जगिी िे परुुर् प्रकृिी, कुणी न हिजे येथे आले || ९७ 

सार् या ब्रह्मािंर्ाची कमे, हशिशक्तीच्या सिंयोगे | जेिी िोिे-जसेिी िोिे, केिळ िोघािंच्या योगे || ९८ 

चैिन्याचा िािा हशि िो, शहक्त खेळिी ियामळेु | ििेा िाटे मी हच किाड, बिंधन िोई जयामळेु || ९९ 

द्रष्टा अिंग असे परुुर्ाचे, आहण प्रकृहि दृश्य जगि | सारा िोघािंचाहच मामला, स्िप्नसषृ्टी की जण ुिद्वि ्|| १०० 

स्फुरण प्रकृिीपरुुर्ा िोिा, कोश मनोमय हचत्र उठे | िोहच स्िप्नमयी सिंसारहि, सत्यहच मनजुाशी िाटे || १०१ 

जयां येक सते्तचें बैसणें । िोघां येका िकाशाचें लेणें । जें अिानि येकपणें । िांििी िोघें ॥ १-८ ॥ 

अहधष्ठान उभयास एकहच, लेणे श्रीिरी कािंिीचे  | अनाहिपणे उभय नािंििी, अहभन्न अिंगहच िे िरीचे  || १०२ 

घटास सत्ता एक महृत्तका, उष्म्या सत्ता अग्नीची | परुुर् प्रकृहि िैशी सत्ता, एकहच त्या परब्रिमाची || १०३ 
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सार् या ब्रह्मािंर्ास शहक्त िी, परुुर् प्रकृिीचीच असे | सारी काये त्या शक्तीने, हनगुडणाि िी गपु्त िसे || १०४ 

आज्ञाचक्री कररिा ध्याना, िशडन िेजोमय िोई | िीच हशिाची सगणू मिूी, ज्ञािा बननुी सखु िईे || १०५ 

द्रष्टा बननुी बघे श्री िरी, िशडन िरीचे िरी घेई | हनगुडण हनरखी सगणु कािंिीला, सारे िररमयहच िोई || १०६ 

प्रकाश हबिंि ूआहण नािहि, हिहिध रुपे िी शक्तीची |  हनगुडणािनुी सगणुी सत्ता, माया िीच असे िरीची || १०७ 

भेिु लाजौनि आवडी । येकरसीं िेि बुडी । जो भोगणया ठाव काढी । दै्विाचा जेथें ॥ १-९ ॥ 

भोक्ता परुुर् हन भोग्य प्रकृहि, भेि शोहधिा महि लाजे | जण ूभेिची अभेि िोऊहन, स्ियेहच अद्विैी साजे || १०८ 

सागरािरी खेळि लाटा, सागर ना िो जल भोगी | हकिं िा जल ना भोगी सागरा, उभयहि आपलु्याहच जागी || १०९ 

स्िप्न पाििा, स्िये हिनटिा, हिहिधरुपे िरी भेि नसे | िैसी स्फुरणे हशि हन शहक्त, िोन िाटिी आभासे || ११० 

जेणें िेवें संपूणण िेवी । नजयेनवण कांहीं िा िो गोसावी । नकंबहुिा येकोपजीवी । येकयेकांची ॥ १-१० ॥ 

शहक्त िहेि िी सबल हशिाने, शनू्यहच हशििी शहक्तहिणा | परूक असिी एक िजु्यािंच,े एक एकटे कािंिीच ना || १११ 

िीप्तीचे अहस्ित्ि हिव्याने, हििाहि िीप्तीहिना नसे | हशि हन शहक्त एक िजु्याहिण, समथड िोिी ना िैसे || ११२ 

शक्तीला सामर्थयड हशिाचे, हशिा हशित्िहि शहक्तमळेु | एकिजु्याहिण उभय शनू्यहच, हनश्चल हनबडल हन िबुळे || ११३. 

जेिी ‘हशिोििं’ असे जाणणे, हशिाि स्फुरिे िी शहक्त | हशिा जाणिे जाणीिरुपे, अिंग हशिाचे िी स्फूहिड || ११४. 
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मस्िकीचे आकाश हशिाचे, कैलासाचे स्थान असे | मस्िकी सिस्त्ार मध्याशी, िेजरूपे श्री हशिहि हिसे || ११५. 

सिडव्यापहुन ििेी या हशि, नील हबिंि ूआज्ञी हिलसे | हनराकार हशि नेत्राद्वारे, शहक्तरूप जग पाििसे || ११६. 

भ्मूध्यािुनी ििा अिंगळेु, सिस्त्ारी िो हशि उरला | कैलासी अिंगषु्ठमात्र िो, ज्योहिहलंगे हिसे भला || ११७. 

ॐ कारे ि ेहिश्व व्याहपले, ध्िहन नाि त्या हशि िईे | स्ियेहच साकारुहन ॐ कारा, नील हबिंिरुुपे रािी || ११८. 

कैसा िेिु आला गोनडये । िोघें ि िािी जगीं इये । कीं परिाणुही िाजीं उवायें । िांडलीं आहािी ॥ १-११ ॥ 

मोठ्या आिर्ीने हशिशक्ती, सिंयोहगिी िे प्रेमाने  | जगिी परेुना त्या िस्िीला, अणरेुणिूिी जरर ठाणे || ११९ . 

परमाणहुि ररिा न त्याहिण, त्रैलोक्यहि िेणे व्यापे | जीिभिू हन अष्टधािी त्या, उभय प्रकृिी त्यािंची रुपे || १२०. 

सारेची अिकाशामधले, चिंद्र सयूड हन ग्रि िारे | स्थािर जिंगम सजीि हनजीि, परुुर् हन प्रकृिीच सारे || १२१. 

आपआपली गिी जाणहुन, हनयमे कक्षेिची हफरिी | स्िधमाडस िे कहध न सोहर्िी, लीला िाहििी हशिशहक्त || १२२. 

नजहीं येकयेकावीण । ि कीजे िृणाचेंही नििाणण । नजयें िोघें नजऊ िाण । नजयां िोघां ॥ १-१२ ॥ 

त्या उभयािंच्या सिंयोगाहिण, िणृाचेिी ना हनमाडण | अिटु प्रेमहि उभयी ऐसे, जण ूिोघे जीि प्राण || १२३ 

ज्ञानी हशि, शक्ती अज्ञानी, स्मरण रुपे िी रुहच त्याची | हनज सामर्थयाड ना जाणे हशि, िी हकमया िर शक्तीची || १२४ . 
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नसुिे चैिन्यहच एकले, कैसे िोई उपयोगी ?| सगुिंध पषु्पाधारे रािी, िशी प्रकृिी परुुर्ािंगी || १२५ 

हशिाि शहक्त, शक्तीि हशि िो, प्राण प्रकृहि परुुर्ाचा | उभय राििी उभयाधारे, खेळ असे िा उभयािंचा || १२६.  

प्राण अपानाची ये जा िे, साक्षीरुपे जाणहुन घेिो | बाह्य कुिं भकी परुूर् िो हच, हनजरूपाला अनभुहििो || १२७. 

आहि मध्य हन अिंिी व्याप्त जो, आत्मििे त्या हचिंिािे | साक्षीभािे मकु्त रािुहन, शािंहिसखुी िल्लीन व्िािे || १२८. 

ि ेउपिशेी िहसष्ठ मनुीला योगी भशुुिंर्ी पणुडपणे | परुुर् हप्रय ुहन शहक्त प्राणमय, जीि प्राण समजे िेणे || १२९. 

घरवािें िोटकीं िोघें । जैं गोसावी सेजे ररघे । िैं िपंत्यपणें जागे । स्वानिणी जे ॥ १-१३ ॥ 

हिश्वामाजी िहेच िोघे, त्यािंि स्िाहमणी शहक्त असे | िो ईश्वर गोसािी जेंव्िा, माया शय्यी पिुर्िसे || १३० 

िेंव्िा घरपण शहक्त चालिी, हनभिी िी ििंपत्यपणे | सिड चराचर सषृ्टीरुपाचा, प्रपिंच चालिसे िेणे || १३१. 

िा गोसािी गिृस्थ झाला, केिळ िे या शहक्तमळेु | अनासक्त हन शािंि मानसी, आत्मििे स्िसिंिेद्य कळे || १३२ 

जोिरी गोसािी िा झोपे, िोिरर जग ि ेभासिसे | िरी मळू हन खाली शाखा, अशाश्विहच अश्वत्थ असे || १३३ . 

मायेने िी लागे हनद्रा, हििेक िैराग्ये मोरे् | हनद्रा सरिा स्िभान येई, स्ि-सिंिेद्य उर्ा उजरे् || १३४. 

आत्मभाि सिंकोच हि हनद्रा, येिा हिकास प्रकृिीचा | नाम रुपे ि ेद्वैि भासि,े हिलास त्या हशिशक्तीचा || १३५ 
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प्रणिी समरस नािरुपाने, सरु्मु्नेि सहुस्थर व्िािे | प्रणिाच्या किं पनासिेहच, हनजभानाला हमसळािे || १३६. 

शक्तीचा िा सिड पसारा, सिजी हमटे हनद्रा सरिा | केिळ हनजरुप ये अनभुहूि, सकल प्रिीहि प्रभसूत्ता | १३७ . 

प्रणिरूप िा िठे उमलला, श्रीिरीच्या नाभीकमली | मायारूपी मिासागरी, हनिािंि जेंव्िा िनमाली || १३८. 

त्यािनुहच उद्भिली सषृ्टी, ििंपत्ये स्िाहमनीमळेु | गोसािी हनहद्रस्ि ज्यापरी, रिा हिरक्त हििेक बळे ||१३९. 

नजया िोघांिाजीं येकािें । नवपायें उिजलें होय नििे । िरी गरवाि नगिूनि िसुुिें । कांहीं िा कीं ॥ १-१४ ॥ 

परुुर्ासिंगे हनजे प्रकृहि, स्िप्नी हफरिी चराचरा | परुुर्ा जागिृी आत्मभान िे, जाि झणी हनहिडकारा || १४० . 

प्रकृहि ऊठिा, स्िप्नहि भिंगे, पर्िा मायेचा हिरिो | स्िप्नामधनुी पणूड जागिृी, सिंसारिी मग ना उरिो || १४१. 

‘ििंपिी’ मधले चकुुहन कुणीहि, झोपेिनुी िे जरर उठले | असे ििंपिी स्िप्नामधली, म्िणहुन कोहणहि नच उरले || १४२. 

भानिी आले, स्िप्नहि हिरले, आत्मबोध मग िोई परुा | िासिुिे सिडत्र अनभुिे, मायेचा परुिा हनचरा || १४३ . 

नामरूपे हिरिा ये प्रिीहि, सकल सहच्चिानिंि िरी | द्वैिाचा िो हमटे पसारा, िरीमय अनभुहूि िी सारी || १४४ 

शरीर ि ेिोघािंच्या अिंशे, म्िणहुन ििंपत्यहच नामे | हनद्रा सरिा एकरूप िो, हशिशक्ती िी हनजधामे || १४५ 

द्वैि हिरे हन उरे ब्रह्महच, त्यािुहन अन्य न कािंिी िसे | माझे मीपण कािंिी नरुिा, श्रीिरी सिडत्रहच हिसे || १४६ 
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ज्ञानििे सािंगिी, स्िप्न ि,े ऐसे उमगनुी जगी रिा | कुणी ना किाड येथे उरिो, हनष्कामे सारेहच पिा || १४७ 

हनद्रा ि ेअव्यक्त ित्ि हन, स्िप्नहच व्यक्तरुपे भासे | सत्य मानुहन जोिी गुिंिला, िोहच येथे हनत्य फसे || १४८. 

खरी जागिृी जेंव्िा येिे, ‘िझुे’ हन ‘माझे’ नच उरिे | सिजी हिरहक्त हििेक योगे, कारण आि ेस्िप्नहच िे || १४९. 

िोहों अंगानचये आटणी । नगंवसीि आहािी येकपणीं । जाली भेिानचया वाहाणी । आिािीं नजयें ॥ १-१५ ॥ 

जागिृी येिा परुुर् प्रकृहि, अिंशा आपलु्या आिरिी | अहस्ि भाहि हप्रय हन नामरुप, िहेच अिंश िे या जगिी || १५० 

उभय आपलुे अिंश आिरुनी, मलू स्िरूपी िे येिी | हिश्व रुपे िे भेि िाहििी, उभयची आकारा आणीिी || १५१ 

{अहस्ि [आि]े भाहि [जाणले जािे] हप्रय-[आिर्िे] ि ेपरुुर्ाचे अिंश आहण नाम रूप ि ेमाहयक प्रकृिीचे अिंश एकरूप िोिाि.} 

परुुर् प्रकृहि जागे िोिा, ित्क्षणीच आटहण िोिे | असणे जाणिणे आिर्णे, नाम रूपिी िे हिरिे || १५२. 

जेिी िोिे जगी हिखरुले, परुुर् प्रकृहि अिंशाने | पणूड जागिृी येिा हिरिे, जाणीि नेणीि एक क्षणे ||१५३.  

नवषो येकिेकांचीं नजयें । नजयें एकिेकांचीं नवषइयें । नजयें हीं िोघें सुनखयें । नजयें िोघें ॥ १-१६ ॥ 

हिर्य हन हिर्यी एक िजु्यािंचे, परुुर् प्रकृहि िे असिी | सखु ििेी हन घेिी िैसे, परस्परािंना परूक िी ||१५४ . 

द्रष्टा आिरु दृश्य पिाया, दृश्यहि आिरु द्रष्टयाशी | भोक्ता भोग्यहि असिी उभयिा, जेणे पाििी सौख्याशी ||१५५. 



Page 96 of 318 
 

या जगिाचे सारे असिी, भोग्य हन भोक्ता एकिजु्या | ििेी घेिी परुुर् प्रकृहि, कहध रिंक हन कहध राजा || १५६ . 

एका बोचे कािंटा िेंव्िा, िःुख िजु्याशीिी िोई | कुणी पाििा सौख्यामाजी, िजुा सखुािे त्या समयी || १५७. 

स्त्रीपुरुष िािभेिें । नशवपण येकलें िांिे । जग सकि आिािें । पणें नजहीं ॥ १-१७ ॥ 

स्त्ी परुुर्ािंची रूप हन नामे, भेि असे िा िरिरला | एकहच हशिपण उभयी नािंि,े जरी भेि िो दृष्टीला || १५८ 

हशि हन शहक्त अधे अधे, हमळुहन हिश्वहच ि ेनािंि े| एकलेची हशिित्ि हिलसिे, हिसि िेगळे जरर भेि े|| १५९. 

िेगिेगळे आपण सारे, परर स्पिंिने एकची िी | परुुर् प्रकृहि एकिजु्यास्िि, एक हशित्िहच या जगिी || १६०. 

स्फुरण ‘हशिोििं’ एकहच नािंि,े नाम रूप िेगळे जरर | भेि असिी ि ेसौख्यासाठी, अिंिरी परिंि ुएक िरी ||१६१. 

स्िसिंिेद्यिेने येि प्रिीहि, आपण पाहि आपणासी  | एकहच िासिुिे कोंिटे, नािी थारा भेिासी || १६२. 

िो िांडीं एनक शु्रनि । िोहों फुलीं एकी दृनि । िोहों निवीं िीनप्त । येकीनच जेवीं ॥ १-१८ ॥ 

िो ओठीं येकी गोठी । िो डोिां येकी निठी । िेवीं िोघीं नजहीं सषृ्टी । येकीच जेवीं ॥ १-१९ ॥ 

िो हटपर् यािहुन नाि एकहच, सिुास एकहच िोन फुले | िोन हििे परर िीहप्त एकहच, उभये प्रकाशहच उजळे || १६३ 

िोन ओठ परर शब्ि एकहच, नयन िोन परर एक हिठी | िेिी िेगळे हशि शहक्त परर, उभहििी एकहच िी सषृ्टी || १६४. 
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 सषृ्टी हिहिध जरर, एक चेिना, खेळहििे सिाडठायी | हभन्न हभन्न ऐकिो पाििो, ज्ञान परर एकहच िोई || १६५ 

िाऊनि िोिीपण । येक रसाचें आरोगण । करीि आहे िेहूण । अिानि जे ॥ १-२० ॥ 

िोनपणाचा िा िखेािा, रससेिन एकात्मरूपी | उजेर् हन काळोख िेगळे, भेि फक्त अभािरूपी || १६६ 

एक हशित्िहच उभयी नािंि,े प्रकृहि आहण चैिन्यी | उभय हमळुहनची हनत्य कायडरि, रुहच ियािंची नाहिन्यी || १६७ 

स्िये िोऊहन ज्ञानििेहच, सेिािे ऐक्यानिंिा | रससेिन िे एकरसाचे, िहधडष्ण ुिो स्िानिंिा || १६८ 

         श्वासोच््श्वासी पेशी पेशीला, हजणाड काढुहन नहिन करी | िहेच भोग िे उभय भोगहुन, परब्रिमािरी साकारी || १६९ 

जे स्वानिनचया सत्ता । वीण असो िेणें पनिव्रिा । नजयेवीण सवण किाण । कांहीं िा जो ॥ १-२१ ॥ 

पहिव्रिा िी शहक्त हशिाची, त्याहिण हिज अहस्ित्ि नसे | शहक्तमळेु िो किाड भोक्ता, म्िणहुन सकला ज्ञाि असे || १७० 

हशिहच अहधष्ठान शक्तीचे, हशि न हिजहिना कायड करी | एक दृश्य हन िजेु गपु्त परर, उभयहच हिश्वा साकारी || १७१ 

जें कीं भािाराचें निसणें । भािारुनच नजयेचें ससणें । िेनणजिी िोघेंजणें । निवडूं नजये ॥ १-२२ ॥ 

जे की पिीचे हिसणे िेहच, असे हजयेचे िे असणे | हिसे उपाधी चैिन्यास्िि, नािंििी उभयहि एकपणे || १७२ 

हशि हन शहक्त हमळुहन हिश्व ि,े नसे हनिर् िेगळेपणे | िीच हशिाचे करिी िशडन, त्याहस अलग आकार नसे || १७३. . 
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हशि िा भ्िार ििेी शक्तीचा, त्याच्या रािुहनया अिंगी | अणरेुणलूा गिी िउेहनया, िोई ियाची अधांगी || १७४ 

हनराकार हन हनगुडण िो हशि, शहक्त आणी त्या आकारी | हशि हन शहक्त उहचि हमसळुनी, सकल हिश्विी साकारी || १७५ 

हिजिाचहुन िो असेच िबुळा, सिड शक्तीचा भािंर्ारी | क्षमिा आहण औहचत्याची, शहक्त हनयोजन स्िये करी || १७६ 

कुठल्या आकारास कसे िे, खेळिायचे िी जाणे | परुुर् प्रकृहि हकिी हमसळले, नेमके कुणी ि ेनेणे || १७७ 

हिचा बने भ्ािार स्िये िी, िा पत्नी की कहध त्याची | कहध केव्िा िी पहि की पत्नी, मिी न चाले कोणाची || १७८ 

द्रष्टा कहध िा कधी दृश्य िी, चैिन्यासी िापरुनी | हलला हिच्या त्या िीच जाणिे, ब्रह्मािंर्ाशी खेळिनुी || १७९. 

त्यािाचहुन िी कहध न िेगळी, पणूड त्यािंिची समरसली | म्िणहुन उभयिा हनद्राहधन िा, जागिृी िी उभया आली || १८० 

उभय झोपिा हिचीया स्िप्नी, ििंपत्याचे रूप धरर | हनद्रचे्या सत्तेि िी जागी, दृश्य हन द्रष्टा खेळ करी || १८१. 

गोडी आनण गुिु । कापुरु आनण पररििु । निवडूं जािां पांगुिु । निवाडु होये ॥ १-२३ ॥ 

गळुामधहुन ना गोर्ी िेगळी, सिुास कापरु एक िसा | यत्न िेगळे काढायाचा, िोईल िेरे्पणा जसा || १८२ 

हनत्य अहभन्नहच ि ेजैसे की, हशिशक्ती िे एक िसे | गोसािी हन त्याची हनद्रा, हमळुहन हशिशक्तीच असे || १८३. 

द्रिपण आहण उिक िेगळे जसे किाहप शक्य नसे | िेिी सत्ता आहण ज्ञानिी स्िरुपमात्रची हनत्य असे || १८४. 
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सिग्र िीनप्त घेिां । जेनवं िीपुनच ये हािां । िेनवं नजयेनचया ित्त्विां । नशवुनच लाभे ॥ १-२४ ॥ 

समग्र िीहप्त घेऊ जािा, िीपहच जैसा ये िािी | िशी शहक्त िी िेज हशिाचे, िेगळे न िे हशिशहक्त || १८५ 

जैसी सूयय ंनिरवे िभा । िभे सूयणत्वनच गाभा । िैसी भेि नगिीि शोभा । येकनच जे ॥ १-२५ ॥ 

सयूड हमरहििो प्रभेसिंगिी, प्रभेि सयूडत्िची गाभा | एकहच िैसे हशिशक्तीिी, एकहच हिलसिसे शोभा || १८६ 

सयूाडहिण ना प्रभा सिंभिे, परुुर् प्रकृहि एक िसे | आत्मित्ि सहच्चिानिंि िे, एकहच उभयािहुन हिलसे ||१८७ 

कां नबंब िनिनबंबा द्योिक । िनिनबंब नबंबा अिुिापक । िैसें दै्विनिसें एक । बरविसे ॥ १-२६ ॥ 

हबिंब प्रकाशक प्रहिहबिंबाहस, प्रहिहबिंबे हबिंबहच उमजे | प्रहिहबिंबी िे हबिंबहच नािंि,े द्वैि िोऊहनया साजे || १८८ 

उपाहध िा आरसा शहक्तचा, परुुर् त्यािंि प्रहिहबिंब असे | हबिंब सहच्चिानिंि श्रीिरी, प्रहिहबिंबाने िो हिलसे ||१८९ 

हबिंबाने प्रहिहबिंब िोऊहन, हनजरूपाला हनरहखयले | त्याहच प्रहिहबिंबाने हिश्वा, स्िरूपाचे अनमुान हिल े|| १९० 

परुुर् असे गाभा शक्तीचा, ज्ञाि श्रीिरी करहििसे | अिक्यड महिमा भगििंिाचा, प्रहिहबिंबे सत्ता हिलसे || १९१. 

ब्रह्म हन आत्मा त्याची नामे, अशभुा हिरिी त्याची कृपा | हस्थराििे प्रज्ञा भक्तीन,े िरू राहखिे िी पापा || १९२. 

भक्त सिा सिंिषु्टहच रािी, दृष्टीस त्याच्या िररच हिसे | पणूडकाम िो हनत्य मानसी, अनाििाहस ऐकिसे || १९३. 
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प्रणि नाि त्या हनत्य श्रिणी ये, नाि स्पिंिनी समरसिसे | मागड सरु्मु्नेचा अनसुरुहन, हनजस्िरूहप िो हिलसिसे || १९४  . 

प्रकाशरुपािुनी िेगळा, परमात्मा िेजा िईे | प्रकाशिी िो रिी ग्रि िारे, परी यािंि कोठे नािी || १९५ 

चिंचलिेिहि सििै हस्थर जो, ज्ञानाचेिी ज्ञान असे | हिन्िी अिस्था मधे असोहन, कशाििी परर हलप्त नसे || १९६ 

स्ियिंप्रकाहशि आहण स्ियिंभ,ू स्िरुहप परर स्िसिंिेद्य असे | अलक्ष सिजी ना उमगेना, अज अनाहि सिाडि िसे || १९७. 

आत्मििे ज्यानेिी जाहणला, अगम्य त्यासी कािंिी नसे | एक िरीहिण नसेच सत्ता, गणुी हन हनगुडणी िोच असे ||१९८ 

अिंधाराला सयूड ना हिसे, हशि शहक्तस ना ब्रह्म हिसे | चमडचक्षलुा िरी हिसेना, अिंिरी अनभुिू िोि असे ||१९९ . 

हनगुडण हनराकार परब्रह्म, सििै हनश्चल शािंि असे | िाि कटेिरर ठेऊहन हनत्यहच, शहक्त कौिकुा पाििसे || २००. 

शक्ती ना क्षणमात्र ररकामी, हस्थहि उत्पहत्त लय साहधिसे | कमडफलाच्या चहक्र गुिंििनु, मनजुा अहस्थर ठेहििसे || २०१. 

हिला िव्या त्या हिश्वाकारा, परुुर् बळे िी साकारी | घर्िी मोर्िी, पनुश्च घर्िी, प्रहिहबिंबे िी परोपरी || २०२ 

परुुर्ाला ना जाणीि नेणीि, चैिन्याने काय घरे् ?| गणुािीि परर हत्रगणु चेििहुन, िश परुिा प्रकृिीपढेु || २०३. 

परमात्म्यािील आत्मा अिंशे, जीिा िेगळी शहक्त करी | कमडफलािंच्या चक्री गुिंििहुन, िी हिश्वािे साकारी || २०४ . 

परमात्म्याची छाया बननुी, स्िाहमनी ब्रह्मािंर्ाची बने | कुठे उभारी मिाल मोठे, कुठे ठेिी िी सिड सनेु ||२०५ 
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प्रणिभाि ध्िहन परमात्म्याचा, ब्रह्मरूप जाहणिे स्फुरे | ज्ञानभािहच प्रहिहबिंबोनी, शहक्त ियाला हिस्िारे || २०६ 

िोहच परुुर् िा पहि शक्तीचा, भािंर्ारहच चैिन्याचे | त्याहस करुहन उद्यकु्त प्रकृहि, खेळ करिी ब्रह्मािंर्ाचे || २०७ 

सवण शून्याचा निष्कषुण । नजया बाइला केला पुरुषु । जेणें िािुलेि सत्तनवशेषु । शनि जाली ॥ १-२७ ॥ 

सकल शनू्यिी जेथे हिरिी, परब्रह्म िे हनखळ असे | मिाशनू्य िो करुनी िािलुा, त्यास बाईला केलासे || २०८ 

सिडची शनू्य असे हिश्व ि,े पत्नीस्िि हशि साकारी | नसे त्यास अहस्ित्ि िऊेनी शक्ती हिश्वाभास करी || || २०९ 

ॐ काराचा ध्िहन हनघिसे, नीरि शािंिीच्या मधनुी | शब्ि उमटिा नािच आधी, ईश्वर िाचक ये श्रिणी || २१० 

नाि हिरिसे शनु्यामाजी, हिििंग कोटरी जण ुगेला | नाि सरे परर पाठी किं पने, अनभुिू िोिी ज्ञात्याला ||२११ 

नाि किं पने जहश घिंटेची, उमटुहनया हिरुनी जािी | प्रणि किं पने िशी मिंिािनुी, शनु्यी हिश्रामा येिी || २१२ 

िेध घेि जो हनजबोधाचा, ईश्वर िाचक ॐ कारे | हििेक िैराग्ये ितृ्तींना, शनू्य करी जो आचारे || २१३. 

िया हिश्व ि ेशनू्यहच िाटे, ओढ मनाची पैलहिरी | हिचार हन िासना कामना, शनू्य जािी त्या हिगिंिरी || २१४. 

चिंचल मानस शनू्य िोऊहन, समरस िोई ॐ कारी | आधी अनुसरणे नािाला, निंिर किं पहन हिलय करी ||२१५ 

नाि किं पने ॐ काराची, हिरिी शािंिािहुन हजथे | त्याहच सिड शनु्यािंच्या अिंिी, मिाशनू्यहच जे उरिे || २१६ 
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ब्रिमबीजाच्या प्रणि अिंकुरे, घोर् ध्िनी नािाकारे  | त्यािंचे भिुनी िरी राििो, शक्तीि प्रहिहबिंबाद्वारे || २१७ 

कुठे िरीच्या जिळी जािा, ध्िहन बनिसे प्रहिध्िहन | यिंत्राद्वारा ध्िहन श्रिणी ये, प्रहिहबिंबहच जण ुबने ध्िनी || २१८ 

हनराकार ऐसे प्रहिहबिंबे, ध्िहन प्रहिध्िहन ऐक्य असे | ध्िनी परुुर् प्रहिध्िनी प्रकृहि, माया िरीची िी हिलसे || २१९ . 

प्रहिहबिंबच िे परुुर् बनोनी, भ्िार िोई शक्तीचा | स्रोि िोि िो चैिन्याचा, िा महिमा प्रहिहबिंबाचा || २२० . 

बाईल िोिाहच परुुर्ाची, सारी सतेू्र हिच्याकरे् | मायेचा पसरिी पसारा, उपाधीि िो परुुर् िरे् || २२१. 

स्फुरणामधला ज्ञान भाि जो, िरीचे िे प्रहिहबिंब असे | प्रणिरूप जे स्फुरणामाजी, प्रकृहिभािे हिलसिसे || २२२. 

हशिशक्त्यात्मक भाि प्रकाहशि, सिजी िररद्वारा िोई | हबिंब हन प्रहिहबिंबाच्या रुप,े प्रिीहि िररची िी येई || २२३. 

नजये िाणेश्वरीवीण । नशवीहीं नशवपण । थारों ि शके िे आपण । नशवें घडली ॥ १-२८ ॥ 

हिश्व हनहमडिा प्राणेश्वरी िी, हशि गौरिहच िोि असे | हशि मिान सिडज्ञ िरीिी, एकलाच त्या कोण पसेु? || २२४ 

अनिंिाि िो हनगुडण हनश्चल, समथड त्याहिण नसे कुणी | परर सामर्थयाड कोण हिचारी, हनरुपयोग एकलेपणी || २२५ 

स्फुरणे त्याच्या शहक्त घर्ली, अनायास हशिपणा हमळे | अबाहधि त्याची हनश्चलिा, ठेहिि िी सिजी खेळे || २२६. 

हनहिडकारिा अभिंग त्याची, ठेऊहन हिकार जागहिले | हनगुडणास ना येऊहन बाधा, हत्रगणुी परर त्या खेळहिले || २२७. 
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त्याच्या हनश्चलिेिील ऊजाड, घेऊहन हिश्वा गिी हिधली | ब्रह्मािंर्ी आणहुन हिहिधिा, त्याची थोरिी गाजहिली || २२८. 

ऐश्वयेंसी ईश्वरा । नजयेचें आंग संसारा । आपण होऊि उभारा । आपणनच जे ॥ १-२९ ॥ 

त्याच्या सामर्थयाड साकारुनी, ऐश्वयाडहस उभहियले | त्याच्या अद्विैाि रािुहन, जगिी द्वैिा खेळहिले || २२९. 

पिंचभिुे हन अििं बुहद्ध मन, अष्टधाहि प्रकृहि असे | त्यािंि खेळिहुन चैिन्याला, हिश्वाचा आभास हिसे || २३०. 

स्फुरणे त्याच्या उभे राििा, चैिन्यासी िापरुहनया | हनराकार रूपा साकारी, शनू्यािुहन रहचली माया || २३१. 

जगिाकारे स्िये िोऊनी, हशि चैिन्या खेळहिले | हनराकार आकारी रमहिला, नाम रुपाहस जग आहणले ||२३२ . 

मलूरूपाने हशि िो हनश्चल, जगी खेळहिले शक्तीने | अपणूडिा ि ेगिीमानिा, ओळहखले ि ेिमड हिने ||२३३. 

कमडफलािंची बािंधहुन िेसण, िािंिेची गळकी थाळी | जो िो धािे फोलामागे, हनत्य मानिी पळापळी || २३४. 

अधमड िगुुडण जोपासहुनया, िोल राखी िी धमाडचा | अििंकार गुिंििी ज्ञात्याहस, पथ अर्िी कैिल्याचा || २३५. 

पणूडत्िािरी हिश्व उभहिले, पणूडत्िा परर ना बाधा | हनराकार धररिे साकारा, प्रहिरुहप थोर्ी िरर हिपिा || २३६. 

सार् या ब्रह्मािंर्ाि हियेने, अपणूडिा िी खेळहिली | उहणिेचे सामर्थयड जाणहुन, सजीिाहस िी गिी हिधली || २३७. 

पणूडत्िासी परर न बाधा, लौहकक त्याचा िाढहिला | अनिंि खेळिहुनया सािंिी, बिरहिले नाहिन्याला || २३८. 
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अपणूडिेने जो िो भजिो, हशि महिमा हनि गौरहिला | पिीगौरिे, शहक्त िषु्टहच, आनिंि ेिाखिी हलला ||२३९. 

भ्िार परुुर्ा िैभि हिधले, ख्यािी ब्रह्मािंर्ी केली | कािंिी जिळी नसिा त्याच्या, स्िाहमत्िाची पििी हिली || २४० 

पिीचेनि अरूपपणें । लाजोनि आंगाचें निरवणें । केलें जगायेव्हढें लेणें । िािरूपाचें ॥ १-३० ॥ 

पहिच्या अरुपा लाजहुन लेणे, जगाएिढे त्या हिधले | नामरुपाला आणहुन त्याला, जगिामाजी गौरहिले || २४१. 

अनिंग िो पेंधा हनकिर्ा, अचक्ष ुआहण अश्रिण | ज्ञानेश्वरीिील िरी िणडन ि,े अिस्ि आहण अचरण || २४२. 

आपणची आघिे िोिसे, अमिूाडस मिूाड आणी | घनश्याम िो मरुली मनोिर, सकला भािे जनी मनी || २४३. 

हनराकार साकारी खेळिहुन, िेि परुाणी त्या महिमा | हिस्मरणाने हनजरूपाला, उजळहिली त्याची प्रहिमा || २४४. 

परर सिा िे श्रेय पिीला, पहिव्रिा धमाडस िरी | जरर एकली हिश्व राहखिे, नाम हशिाचे चराचरी || २४५. 

हशि स्फुरणे ॐ कार स्िये िी, िाचक िोई िी त्याची | ॐ कारे िी हशिा भेटिी, पािी पररक्षा भक्तािंची || २४६. 

कच्चे मर्के परि पाठिी, सपुात्र बघिा िाि धरी | चालिी योगक्षेम ियाचा, िशडन िरीचे सलुभ करी || २४७. 

  



Page 105 of 318 
 

ऐक्याचाही िुष्कािा । बहुपणाचा सोहिा । नजयें सिैवेनचया नलिा । िाखनवला ॥ १-३१ ॥ 

ऐक्याचा िषु्काळ पर्ोनी, बिुपण हमरहिि िी जगिी | अद्विैािनुी द्विै पसरल,े बिुपण सोिळाहच जगिी || २४८ 

अनिंि प्राणी, िकृ्ष लिािी, लाख हिखरुले चौर् यािंशी | रिंग रूप आकार िेगळे, नाहिन्याची िी िौशी || २४९ ॰ 

एक ित्िहच खेळिी सकला, ज्ञािे जाणिी िमाडिे | एकची हशि हन शहक्त त्याची, अहखल हिश्व ि ेखेळहििे || २५०. 

आंगानचया आटनणया । कांिु उवाया आनणला नजया । स्वसंकोचें निया । रूढनवली जेणें ॥ १-३२ ॥ 

सपुात्र हिरळा िरी मीलना, हनघिा प्रकृहि सिंकोच े| आटिी ितृ्ती मनोकामना, सलुभ िशडनाहस िरीचे || २५१ 

एरिी हिस्मिृी हनजरूपाची, आणहुनया हशि सिंकोचे | िईे अिसर मकु्तपणाने, रूप नािंिण्या शक्तीचे || २५२ 

हििेक िैराग्ये कुहण पािंहथक, िाट धरर कैिल्याची | हनजसिंकोचा करी प्रकृिी, काळजी िािी भक्ताची ||२५३. 

मायेचा अिंधार हिरहि िी, प्रकाश िािी ज्ञानाचा | हनजपिीच्या भक्तास आिरे, मागड िािी कैिल्याचा || २५४. 

जे मायेिहच परर रिंगले, त्या हशि हनजरुप सिंकोची | भव्य पसारा हिश्व मोहिनी, लािी गोर्ी हिर्यािंची || २५५. 

नजयेिें पाहावयानचया लोभा । चढे दृष्रत्वानचया क्षोभा । नजयेिें ि िेखिु उभा ॥ आंगनच सांडी ॥ १-३३ ॥ 

जीि म्िणोनी जगिी येिा, प्रकृिीचे ि ेस्िरूप हिसे | आत्मबोध िोिाहच मािळे, िेंव्िा िो हनजस्िरूहप  िसे || २५६ 
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कांिेनचया नभडा । अवला होय जगायेव्हढा । आंगनवला उघडा । नजयेनवण ॥ १-३४ ॥ 

हप्रय पत्नीची भीर् राखण्या, ब्रह्मािंर्ाएिढा हिसे | अनिंि सिडव्यापी असनुीहि, हनजरूपाला हिसरिसे || २५७ . 

मळू स्िरूपी हनराकार िो िस्त् प्रािरण कािंिी नसे | िेर् जगाचा िये घालिा, नामरुपे हिश्वी भासे || २५८. 

जो हा ठावो िंिरूपें । उवानयलेपणेंनच हारपे । िो झाला नजयेचेनि पनडपे । नवश्वरूप ॥ १-३५ ॥ 

सकू्ष्मािुहनिी सकू्ष्म असे हशि, सापेक्षे मिंिहच भासे | हनजस्िरूहप िो असे िेधिा, हिर्य दृष्टीचा िोि नसे || २५९ 

भीर् हप्रयेची हिच्या आिर्ी, धाररयेले या हिश्वरूपा | कुणीिी यािे िशडन घ्यािे, केला मागडहच िा सोपा || २६० 

त्याचे असणे आकाराहिण, स्िसिंिेद्य प्रिीहि ये त्याची | प्रकृहि आच्छािने हिश्वरुप, हिरिा अनुभहूि स्िरुपाची || २६१. 

नजया चेवनवला नशवु । वेद्याचे बोणें बहु । वानढ िेणेंनस जेऊं । िाला जो ॥ १-३६ ॥ 

जया स्फूहिड ये हनजबोधाची, जागिृ करर हशि अिंिरीचा | स्ि-सिंिेद्यिेने, िया अनभुिी, प्रत्यय ये स्ि-स्िरूपाचा || २६२ 

पणूड समपडण करुनी हशिाला, हपिंरे् हपर्ाच्या ग्रासे | िाढी दृश्याची पक्िान्ने, िपृ्तहच हशिहि िोि असे ||२६३. 

हशि िोऊहनया हशिास भजिा, समपडणे प्रिीहि त्याची | अहस्ित्िाहस स्िरूहप हिरहििा, िहृप्त येि अनभुहूिची || २६४ 

ििेबिंध ऐसे हिरिाहच, हिमकु्त प्रिीहि ब्रह्माची | हिश्वहच हिरि,े प्रकृहि सिंग,े प्रिीहि येि अनिंिाची || २६५ 
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नििैलेनि भािारें । जे नवये चराचरें । नजयेचा नवसांवला िुरे । आंबुलेपणही ॥ १-३७ ॥ 

पहि जोिरी असे हनिलेा, शहक्त प्रसहििे चराचरा | िया जागिृी येिा ित्क्षणी, ना हिज िा जगिा थारा || २६६ 

हिसर िोई जो आत्मरुपाचा, हशि हनद्रा िी िीच असे | िास्िि भासे िोिरी ि ेजग, प्रकृहि िेंव्िा जागिसे || २६७ 

आत्मििे हशि जागा िोिा, आत्मभान परुिे येई | दृश्य हन द्रष्टा हिरे भािना, हिश्वाभास लया जाई || २६८. 

ॐ काराचे स्फुरणहि सरिे, नाि घोर् हन ध्िहनसिंगे | हनखळ उरे िे आत्मित्िहच, िेहच स्िानिंिी रिंग े|| २६९. 

नसे जगि हन िेगळेपणा, हशिशहक्त िा अमकुहच मी | मी माझेपण परेु मािळे, अनासहक्त रुप हन नामी || २७०. 

जंव कांिु लपो बैसे । िंव िेनणजे नजचया िोषें । नजयें िोघें आररसे । नजयां िोघां ॥ १-३८ ॥ 

लपे आत्मरूप िेंव्िाहच िे, हिश्वहच दृश्यरुपे भासे | हशि हन शहक्त िे जाणििी, एक िजु्यािंचे जण ुआरसे || २७१. 

जेंव्िा लपिो कािंिरुूप हशि, हनजरुप जाणीि िी हिसरे | प्रभाि शहक्तचाहच असे िा, हशिा जागहृि शहक्त नरेु || २७२. 

हशि हन शहक्त हनजरूपाची, जाणीि नेणीि हिजद्वारे | हशि हिसिा िी शहक्त हिसेना, हिसिा शहक्त हशिहच नरेु || २७३. 

परुुर् प्रकृिीकरे् पाििा, प्रकृिीि हनजरूप हिसे | प्रकृहि परुुर्ाकरे् पाििा, हनजरुप पािी िी िैसे || २७४. 

परुुर् प्रकृहि उभय एकहच, अहधष्ठान त्या ब्रह्माचे | ऐशी दृष्टी ज्यास लाभली, सििै िशडन त्या िरीचे || २७५ 
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मी माझेपण सारे हिरिे, प्रिीहि केिळ स्िरुपाची | नीरि शािंहि ब्रािमीहस्थिीची, अनभुहूि स्िानिंिाची || २७६ 

नजयेचेनि आंगलगें । आिंि आपणा आरोगंू लागे । सवण भोिृत्वही िेघे । नजयेनवण कांहीं ॥ १-३९ ॥ 

भोकृ्तत्िे जो भोगामधला, अनभुि ये हिर्यानिंिी | प्रकृहिसिंगे रुहचिी िाढे, गुिंििी िी त्या आनिंिी || २७७. 

ॐ काराचा आहिष्कार जो, प्रकृहिसिंगे प्रिीि असे | नाि ध्िहन घोर्ाच्या सिंगे, कैिल्याचा मागड हिसे || २७८. 

हििेक िैराग्याच्या योगे, ॐ कारहच ने िरर भिुनी | द्वैिहच िािी अद्वैिाची, िाट अशी ये उमगोनी || २७९ 

जीिनमकु्ती हनजबोधाने, परुुर् प्रकृिी एक हिसे | हिश्व जरर ि ेभििी हिलसे, िजेु िररहिना कािंिी नसे || २८० 

जया नियाचें जें आंग । जो नियुनच नजयेचें चांग । कालउिी िोन्ही भाग । जेनविें आहानि ॥ १-४० ॥ 

शहक्त ि ेसौियड हशिाचे, शक्ती-शोभा हशिहच असे | उभय हमळुहनया नाम रूपाला, कालिहुनया भहक्षिसे || २८१ 

चैिन्याच्या सत्तेनेहच, शहक्त हिश्वा प्रसहििसे | जरर ि ेकहल्पि, िरर ब्रिमाहिण, आश्रय त्याहस अन्य नसे || २८२ 

उपाधी हन चैिन्य हमळोहन, गार्ा हिश्वाचा चाले | एक िजु्याच्या सिकायाडन,े हिश्व नाम रुपा आले || २८३. 

जेिी उपजे भक्षहुनया िे, त्यास ििे आकार निे | नाम जरर िे एकहच असिा, निरुप िे कायाडस ििे || २८४. 

प्रहिक्षणाला नि आकारे, हिश्व हिहिधिा साकारे | नि क्षमिेने समहष्ट हिकसे, निूनिा ब्रह्माधारे || २८५ 
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जैनस कां सनिरेंसकट गनि । कां सोनियासकट कांनि । िैसे नशवेनसं शनि । अवनघनच जे ॥ १-४१ ॥ 

िायचुी गहि िाय ूसिंगे, सिुणड हिलसे कािंिीने | िैसी शहक्त स्िािंग हशिाच,े नसे किाहप िजेुपणे || २८६. 

कां कस्िुरीसकट पररििु । कां उष्िेसकट अििु । िैसा शिींनसं केविु । नशवुनच जो ॥ १-४२ ॥ 

कस्िरुी पररमळ नसे हिलगिा, उष्मा अहग्न हनजरुपी | हशिशहक्तिी नसे िेगळे, सिाची िे िर एकरूपी || २८७ 

घटािुहन ना अलग महृत्तका, हशिशक्तीहिण हिश्व नसे | अधडनारीनटेश्वर हिनटे ब्रह्मािंर्ी या एकरसे || २८८ 

रानि आनण निवो । पािलीं सयूाणचा ठावो । िैसीं आपुला सानच वावो । िोघेंही नजयें ॥ १-४३ ॥ 

रात्र हिनाचे अहधष्ठान रिी, हनत्य प्रकाहशि भान ुअसे | त्याचे ठायी सापेक्षहच िे, िोघा अहस्ित्िहच नसे || २८९. 

परुुर् प्रकृहि या उभयािंचे, अहधष्ठान परब्रह्म असे | त्याहिनाहच अहस्ित्ि असेना, भाि अभािहि कािंिी नसे || २९० 

एकहच आत्मा सकल प्रकाशक, हिस्मरणे हिलसे माया | कोििं शोहधि सोििं कळिा, ‘मी’ ‘ि’ू पण जािस ेलया || २९१. 

आत्मरूप मी सिाहशि असे, िी जाणीिहि नच उरली | सारे हिलसे आत्मरुपान,े भेिाची प्रिीहि नरुली || २९२. 

उगा ‘हशिोििं’ कशास गजे, जेथिं अहस्मिा नच उरली | अनिंिाि िे पणूड हमसळिा, जाणीि नेणीििी नुरली || २९३. 
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नकंबहुिा नियें । िणवाक्षरीं नवरुढानियें । िशेचीही वैररयें । नशवुशनि ॥ १-४४ ॥ 

हशिशक्तीच्या स्िस्िरूपाची, उठे कामना प्रणिरूपे | तै्रमाते्रने प्रकृहि हिनटे, अधडमात्री िो हशिहच लपे || २९४ 

ॐ कारे हशिशहक्त येिी, अद्विैािुहन द्विै िशे | मळू रूप िे िोई पारखे, म्िणनुी िे िैरीच असे || २९५ 

ॐ कारहच कारण हिश्वाचे, िीन अिंकुरे हिस्िरले | िोहच िाचक असे िरीचा, ि ेिरीला ठाऊक नसे || २९६ 

अनसुरुहनया प्रणिाला िे, प्रपिंच महुक्त िी िोई | ि ेजाणहुन त्या िैरी मानिी,  हशि हन शहक्त िोघेिी || २९७. 

ॐकाराचा ध्िहन हनघिसे, नीरि शािंिीच्या मधनुी | शब्ि उमटिा नािच आधी, ईश्वर िाचक ये श्रिणी || २९८  

नाि किं पने जहश घिंटेची, उमटुहनया हिरुनी जािी | किं पनाशी त्या समरस व्िाि,े अनभुिी शनु्यी िी शािंिी || २९९. 

ब्रिमबीजाच्या प्रणि अिंकुरे, घोर् ध्िनी नािाकारे  | त्याची िरीच्या भिुनी हिसािे, अििं स्िरूपी िेथिं हिरे || ३००. 

प्रणिरूपाने जागिृी येिा, सषृ्टीसि हशिशक्ती हिरे | ॐ कारहि िो हिरुहन जािसे, जेथे नाि हन ध्िहन सरे || ३०१. 

ॐ कारहच िा असे उिंबरा, द्वैिाद्वैिाच्या मधला | नाि घोर् ध्िहन किं पनासिे, समरसला िो िरी झाला || ३०२ 

द्विैी हिर्यािंचे िे जाळे, हिरक्त त्यािनुी जिंि िोिा | आत्मअनभुहूि उर्:काल िो, िाटचाल कैिल्यपथा || ३०३  

सिजी साधे समपडणाने, हििेक हन िैराग्याने | अििंबुद्धी िी परुिी हिरिा, अनिंि अनुभहूि ये भाने || ३०४ 
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हिहिधरुपे हत्रगणुाि पसरिा, प्रकृहि अिंिमुडख िोई | सिजी प्रितृ्ती िी हिरोनी, हनितृ्तीहच रुहच येई || ३०५ 

हनितृ्तीने हचत्ती शािंिी, प्रणि नाि िो ये श्रिणी | सिजी येई खरी जागिृी, हिश्वनाश हिज येि मनी || ३०६ 

ज्ञानििे म्िणिी िी जागिृी, आल्याहिण ना ऊध्िड गिी | प्रणिाधारे जािा पढुिी, हनितृ्ती ि ेअनभुिूी || ३०७ 

हें असो िािरूपाचा भेिनसरा । नगनिि येकाथाणचा उनजरा । ििो त्या नशववोहरा । ज्ञाििेवु म्हणे ॥ १-४५ ॥ 

नामरूपाचा भेि पसारा, हगळुनी नाहिन्या आहणिी | हशिशहक्त या िािंपत्याला, ज्ञानििे बिंिन कररिी || ३०८ 

हगळुहन नाहशिी एक िजु्याला, उजेर् ये ईशितृ्तीचा | त्यािंचे चाल ुद्यािे भोजन, मागोिा घेऊ िरीचा || ३०९ 

नामरूपाची िी हमष्टान्ने, परुुर् प्रकृहि बाज ूकरा | हशिशक्ती खािा हमष्टान्ने, स्िप्नभाि िो जाि परुा || ३१० 

प्रणिाचा ये श्रिणी नाि िो, त्याचे सिंगे समरसिा | हशिशक्ती पािी हनजरुपी, ििंिन करुनी शरणगिा || ३११ 

परुुर् प्रकृहि हिरिा सिजी, मी ‘ज्ञानेश्वर’ ििेी हिरे | हनजबोधाचा प्रकाश पसरे, प्रणिरुपे आत्माच उरे || ३१२ 

भेिरहिि त्या िािंपत्याला, ििंिन करर मी हनजभािे | द्वैिाचा िा सरुहन पसारा, िरर ििंिन कररिो भािे || ३१३  

जागिृी येिा हशिशक्तीला, परुिे मीपण िे हिरले | आत्मभाि िो प्रिीि झाला, शरणागिी ििंिन झाले || ३१४. 
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जया िोघांचया आनलंगिीं । नवरोनि गेली िोन्ही । आघनवयानच रजिी । निनठनच जे ॥ १-४६ ॥ 

हशिशहक्त आहलिंगन ििेा, िोनपणा परुिा गेला | आली त्याहस पणूड जागिृी, बोध जण ूउिया आला ||  ३१५ 

रात्रीचे हििसा आहलिंगन, िोघेिी हिरुनी जािी | एक प्रकाशहच िािी हिशेला, सिडत्रहच अििी भििी || ३१६. 

बोधाच्या त्या िेजप्रकाशे, अज्ञानाचे िमिी हिरे | ज्ञानदृष्टीचा लोचन उघरे्, िरीहिण जगिी कािंिी नरेु || ३१७. . 

ज्ञानदृष्टी येिाची लोचनी, रजनी गेली िरपोनी | सत्स्िरूपाहिण कािंिी नरुले, शब्िहच झाले िे मौनी || ३१८ 

जयांचया रूप नििाणरीं । गेली परेसीं वैखरी । नसंिूसीं ििय निरीं । गंगा जैशी ॥ १-४७ ॥ 

कोििंच्या मी शोधी बरु्िा, िैखरी सिंगे गेली परा | प्रलय काली त्या गिंगा हसिंध,ु एकहच हमळिी प्रलय हनरा || ३१९ 

पणूड जागिृी हनजबोधाची, येिा द्वैिहि िे हिरले | हशिशहक्त हन चारहि िाणी, हिलया सषृ्टीसिे गेले || ३२० 

प्रलयकाळी िे सारे जलमय, गिंगा हसिंध ूभेि नसे |  अनभुिास केिळ परमात्मा, िणूड शब्िी त्या कैसे || ३२१ 

वायु चिबिेंशीं नजराला व्योिानचये कुशीं । आटला िियिकाशीं । सिभ भािु ॥ १-४८ ॥ 

िाय ूआपलु्या गिी सिंगिी, आकाशाचे उिरी हजरे | प्रलयकाली सारे िेजोमय, प्रकाशासिे सयूड हिरे || ३२२ 

िेवीं निहानििां ययांिे । गेले पाहणेंिसीं पाहिें । पुढिी घरौिें वरौिें । वंनिलीं नियें ॥ १-४९ ॥ 
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िेिी न्यािाहळिा हशिशहक्त, पिाणेहि िे नच उरले | सबाह्य कोंिटल्या परब्रह्मा, समपडणे म्या ििंहियले. || ३२३ 

जयांचया वाहाणी । वेिकु वेद्याचें पाणी । ि नपये पण सांडणी । आंगानच करी ॥ १-५० ॥ 

हशिशहक्त हनजस्िरुपी हिरिा, ज्ञाितृ्िहि िे नच उरले | ज्ञािा ज्ञेय हन ज्ञानहि हिरले, सकलहच नारायण झाले || ३२४ 

कशास काय हन कुणी जाणणे, ि ेिर आिा नच उरले | मीच मला िे काय जाणणे, जाणीि हन नेणीि गेले || ३२५. 

गिंगा अखिंर् जी ज्ञानाची, त्याच प्रिािी समरसलो | िेगळेपणा नसे कुठेिी, श्रीिरीशी िल्लीन झालो. || ३२६. 

हशि हन शहक्त एक हशित्िे, सारी एकहच िदू्रपिा | जोिरी हिस्मिृी अज्ञानाने, िोिरी िल्लभ हन कािंिा ||३२७ 

िेथ िी ििस्करा । लागीं उरों िुसरा । िर् ही नलगंभेि पर् हा । जोडूं जावों ॥ १-५१ ॥ 

हपिंर्हच हिरिा आिा ब्रह्मािंर्ी, नमन कराया मी नरुलो | नमन कररिसे ऐसे म्िणिा, भेिा प्रितृ्तहच झालो || ३२८ 

नमन करािे कुणी कुणाला, जेंव्िा सिडत्रची िरी | िजेुपणाला कुणी ना उरले, कोण कुणाला नमन करी || ३२९ 

प्रिेहशिा सागराि गिंगा, िाटे कृिज्ञिाहच मनी |  भािे कैसे त्या ििंिािे ?, िीिी सागर त्याच क्षणी || ३३० 
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परर सोिेंिनसं िुजें । िव्हिु लेणें सोिा भजे । हें ििि करणें िाझें । िैसें आहे ॥ १-५२ ॥ 

जाणहुनया हनज कनकपणाला, लेणी गररमा िाढहििी |  िसे हनजरूपा कृिज्ञ नहमल,े कायड ििे करी जगिी || ३३१ 

भाग्ये जाणे आत्मरुपाला, ििंिन ऐक्य न सोर्ोनी | हिभक्तपण िी नसे भािना, भाि समपडण िा नमनी || ३३२ 

सांगिां वाचेिें वाचा । ठाउ वाचय वाचकाचा । पडिां काय भेिाचा । नवटािु होये ? ॥ १-५३ ॥ 

िाणी कररिा हिचेच िणडन, िाचक िाच्य न भेि टळे | त्या भेिाचा हिटाळ कैसा?, हशिा मीहि हशि िझु्यामळेु || ३३३ 

नसंिु आनण गंगेनच नििणी । स्त्रीपुरुष िािाची निरवणी । निसिसे िरी काय पाणी । दै्वि होईल ? ॥ १-५४ ॥ 

गिंगा हसिंधमुाजी हमळिा, स्त्ी परुुर्ाचे हमलन नसे | गिंगा स्त्ी हन परुूर् सागर, जळाि जळहच हमळि असे || ३३४. 

जीिन गिंगेचे यासाठी, समरस हसिंधसुी व्िािे | करी िाििा सारी काये, सागर िोिा हिसरािे || ३३५.  

पाहे पां भास्य भासकिा । आपुला ठाई ंिानविां । एकपण काय सनविा । िोनडिसे ? ॥ १-५५ ॥ 

सयूड प्रकाशी सयूड हिसिसे, भास्य हन भासक एक असे  | त्याला कैसे द्विै म्िणािे ?, ििंिन माझे ि ेिैसे || ३३६. 

चांिानचया िोंिावरी । होि चांिनणयाची नवखुरी । काई उणें िीप्तीवरी । नगवसों पां िीपु ॥ १-५६ ॥ 

चिंद्रािरिी चिंद्र चािंिणे, हनज कौमहुि िी त्या लेणे | हनजप्रकाशे हिसे िीपहि, शोध न अन्यहच िीपाने || ३३७  
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िोनियाची कीि । होय िोनियावरी पांगुि । आगिें हि नििणि । रूपा ये कीं ? ॥ १-५७ ॥ 

मोिी चमके हनज िेजाने, िेज हन मोिी द्वैि नसे | िेज मोहियाचेहच अिंग की, एकहच त्या अहस्ित्ि असे || ३३८. 

िात्रानचया नत्रपुनटया । िणवु काइ केला नचरनटया ? । कीं 'णकार' निरेघनटया । भेिवला काई ? ॥ १-५८ ॥ 

अउम ऐसे ध्िहन िणडत्रय, ॐ एकहच ये श्रिणी | हिभहजि ना ॐ कार ियाने, त्रै मात्रा परर एक ध्िनी || ३३९  

‘ण’ ि ेअक्षर काढायला, रेर्ा लागिी िीन जरर | िीन भेि ना त्याचे झाले, अक्षर एकहच असे परी || ३४०.  

अहो ऐक्याचें िुद्दल ि ढिे । आनण सानजरेपणाचा लाभु नििे । िरर स्विरंगाचीं िुकुिें  । िुरंबु का पाणी ॥ १-५९॥ 

मळू ऐक्य ना जरा सोहर्िा, कायाड ििे करी द्वैिे | स्िकायड आहण स्िामी कायडिी, हिश्व ियानेची खलुिे  || ३४१.  

िरिंग नक्षी बिु िलयािंची, िस्त् जळाने पािंघरले | लटक्या द्विैे ऐक्य अबाहधि, जळे जळाला शोभहिले || ३४२.  

उिकपणा िो मळुी न मोर्िा, हक्ररे् आपलु्या कल्लोळी | निडन जळीचे जळी चालिा, सुिंिर हिसिे िी खेळी || ३४३.  

म्हणौनि भूिेशु अनण भवािी । वंनिली ि करूनि नसिानि । िी ररघालों िििीं । िें हें ऐसें ॥ १-६० ॥ 

मजपासहुन ना करुहन िेगळी, हशि हन भिानी मी नहमली | त्याहस समरस पणूड रािुहन, कृिज्ञिा मी व्यक्तहिली || ३४४.  
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िपणणाचेनि त्यागें । िनिनबंब नबंबीं ररगे । कां बुडी निजे िरंगें । वायूचा ठेला ॥ १-६१॥ 

जसा आरसा बाज ूसारिा, प्रहिहबिंबाला हबिंब हमळे | लिर िायचुी िी हिश्रमिा, िरिंगपण हिरिेहच जळे || ३४५. 

िािरी िीिजािखेवों । पावे आपुला ठावो । िैशी बुनद्त्यागें िेवीिेवो । वंनिली निया ॥ १-६२ ॥ 

हनद्रा सरिा, हिरे स्िप्नजग, भान येिसे ििेाचे | ििेबुहद्ध िी पणूड त्याहगिा, भान येिसे स्िरूपाचे || ३४६.  

मायेचे साम्राज्य मािळे, अििं हिरिसे आत्मरुपी | समरसिा िी हमया ििंहिली, ििेििेी परमात्मरूपी || ३४७.  

सांडूनि िीठपणाचा लोभु । िीठें नसंिुत्वाचा घेिला लाभु । िेनवं अहं िेऊनि शंभु । शांभवी झालों ॥ १-६३ ॥ 

मीठपणाचा लोभ सोरू्हन, आश्रय घेई हसिंधचूा | अििं अपुडनी शिंभ ुजािलो, अनभुि येई शािंभिीचा || ३४८ 

नशवशनिसिावेशें । ििि केलें म्यां ऐसें । रंभागभण आकाशें । ररगाला जैसा । १-६४ ॥ 

हशिशक्तीि मी समािेशनुी, ऐसे स्िरूपे ििंहियले | केळी-गहभडचे आकाशहच हक, मििाकाशी समरसले || ३४९.  

जन्मजन्मीचे व्यहष्ट सोपटे, अििं रूपाने िेहढयले | अलगपणा िोिा आभासे, हमटिा हनजरुप ओळहखले || ३५०.  

हशिहच असिा जन्मोजन्मी, िथृा हशिाला शोहधयले | अनिंि असिा सािंि िोऊहन, िथृा हशिरुपा गािंजहिले || ३५१.  

आिा नरुला अििंभाि हन, मी पण हनपटुहनया गेले | िोिा हनजरुप पणूड उिलेे, नमने त्याहस गौरहिले || ३५२..  
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पनुिेचा िा पणूड चिंद्रमा, अभ् सारुहन, चमचमला | कौमहुि रुपे एकत्िाने, स्िानिंि ेनहमले त्याला || ३५३.  

नमन व्यक्तहि समरसिाहच, कृिज्ञ भािे ऐक्याला | जन्मजन्मीचे हिरे िजेुपण, परू येि स्िानिंिाला || ३५४   

|| हरी ॐ || प्रथम कंुड प्रवेश समावप्त  
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आिां उपायविवसंिु । जो आजे्ञचा आहेविंिु । अिूिणनच परर िूिुण । कारुण्याचा ॥ २-१ ॥ 

साधन िनी जो िसिंि िोऊहन, स्िरुपफलािंशी बिरहििो | सौभाग्यहच जो कैिल्याचे, त्या सद्गरुूला मी नहमिो || १ 

अमिूड परर िो मिूड जािला, साधकास पथ िािाया | कारुण्याचा हिशाल सागर, आश्रय धररला ििंि पाया || २ 

अनवदे्यचे आडवे । भंुजीि जीवपणाचे भवे । िया चैिन्याचे िांवे । कारुण्यें जो कीं ॥ २-२ ॥ 

हनजरुप हिस्मरणाच्या रानी, िाट शोहधिा सटुकेची | जन्ममतृ्य ूचक्राि अर्कले, धािशी मििीस्िि िचूी || ३. 

िोडोनि िायाकंुजरु । िुििोनियाचा वोगरु । जेवनविा सदु्गरु । निवृनत्त वंिू ं॥ २-३ ॥ 

बिु माजिा माया ित्तीण, सद्गरुू हिजला सिंिारी | गिंर्स्थळ िे हिश्वभ्माचे, फोरु्हन मौहक्तक िे चारी || ४. 

हनजमकु्तीचा लाभ असा िा, ििे असे श्रीहनितृ्ती | ििंिन सद्गरुू िझु्या कृपेने, लाभे सिजहच िी महुक्त || ५. 

“माझी माया अिीि िसु्िर,” स्िये सािंगिी भगििंि | बिु माजिा माया ित्तीण, सद्गरुुहच कररिी अिंि || ६. 

िहत्तण मिाकाय बलशाली, आहण माजिा जोर चढे | म्िणहुन मायेहस रूपक ि,े सद्गरुू बघिा िीच िरे् || ७ 

िजुडय माया कठीण मारण्या, माररिाहच सिजे महुक्त | जे हशष्याला अिी कठीण िे, स्ियेहच कररिी हनितृ्ती || ८. 
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जयाचेनि अपांगपािें । बंि िोक्षपणीं आिे । भेटे जाणिया जाणिें । जयापाशीं ॥ २-४ 

कृपा दृष्टीने सिजी पाििा, बद्ध जीि िो मकु्त क्षणी | ज्ञािा ज्ञेय हन ज्ञान हमटुहनया, लाभे कैिल्यहच झणी || ९. 

मी ज्ञािा ज्ञेयाच्या ज्ञाना, आिरु परर िे उमजेना | सद्गरुू चरणी आश्रय घेिा, पैलहिरी ये त्याच क्षणा || १०. 

गहभडणीस अज्ञेय गभड िो, ज्ञािा ज्ञेयहि िीच जरी  | त्या हिघासिी पणूड जाणिो, हृियीचा परर एक िरी ||११ . 

गरुु जाणिा ज्ञेय श्रीिरी, ज्ञान िोई िे प्रिीिीने | ित्क्षणीच िे समरस िोिा, नरेुहच हत्रपहुट ऐक्याने || १२. 

मीच शोहधिो मला कधीचा, ज्ञाने अज्ञानिी हिरले | कापरु हिलये अहग्नसिंग,े िसे ज्ञानहि िे नरुले || १३.  

कैवल्यकिकानचया िािा । जो ि कडसी थोर सािा । द्रष््टयानचया िशणिा । पाढाऊ जो ॥ २-५ ॥ 

कैिल्याचे कनकिान िो, कुणी मागे त्याहस िईे | सान थोर िा भेि न पािी, द्रष््टया िशडन िे िोई || १४. 

सज्जन िजुडन उभया लाभे, एकहच प्रकाश सयूाडचा | िसे सद्गरुू िानशरू ि,े मागड िाहििी मकु्तीचा || १५. 

आपणाशी भेटिाहच आपण, िशडन जाई िरपोनी | गरुु कृपेचा ऐसा महिमा, कैिल्याच्या त्या ज्ञानी || १६. 

सािर्थयाणचेनि नबकें  । जो नशवाचेंही गुरुत्व नजंके । आत्िा आत्िसुख िेखे । आररसा नजये ॥ २-६ ॥ 

हशि समथड ना स्िरुप प्रिीहिला, गरुुदृष्टी िे सिज करी | िलुना सामर्थयाडहच कररिा, गरुुत्ि शे्रष्ठत्िास िरी || १७ 
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जीि जरी हशि, िरर ‘हशिोििं,’ नच िी प्रिीहि गरुूहिना | सद्गरुुमध्ये हनजमखु पािी, गरुु आरसा त्या ज्ञाना || १८. 

जोिरी मायेचा िो पगर्ा, जीि हन हशि िी ओळख िी | अनिंि स्िरुपाहच जिंि प्रिीहि, जीि हशि नामे हिरिी || १९. 

हनजरुप हिस्मरणेहच जीि िा, द्वैिालागी भोहगिसे | कैिल्याच्या लाभे सद्गरुू, जीिपणाला हिरहििसे || २०. 

जीित्ि हिरिा नरेु हशित्िहि, गरुुत्ि िे आपलु्या जागी | िा साराहच सद्गरुू महिमा, श्रेष्ठपणा त्या, त्यालागी || २१. 

बोिचंद्रनचया किा । नवखुरनलया येकविा । कृपा पुिीव लीिा । करी जयाची ॥ २-७ ॥ 

आत्मिस्िचु्या हिहिध कला त्या, असे हिखरुल्या नामरुपे | दृष्टी ज्ञानमयी िी िोिा, पणूड बोध िो पनुिरुपे || २२. 

पणूड रूप जरर असे चिंद्रमा, प्रहिहिनी भासिी नहिन कळा | पौहणडमेस त्या एकिटुहन जण,ु हिसे चिंद्रमा िो सगळा || २३. 

िसे आत्मरुप एक सिाहच, कळा हिखरुल्या जगदृपे | ज्ञानमयी िी िोिा प्रिीहि, एकत्िची िे गरुुकृपे || २४ 

जो भेटनलयानच सवे । पुरनि उपायांचे िांवे । िवृनत्त-गंगा नस्थरावे । सागरीं नजये ॥ २-८ ॥ 

ममुकु्ष ुकररहि हिहिध साधना, हनजरूपा जाणायािे | हस्थरािी गरुुकृपा ियाशी, सागरी गिंगा शािंिििे || २५. 

हसद्ध परुुर् जे पणूडकामहच, अनेक व्यििारा कररिी | इिंहद्रयेहच जरर गुिंििी कायी, हस्थिप्रज्ञ अिंिरी शािंिी || २६. 

बािरेी प्रिहृत्त हिसे जरर, अिंिरी हनितृ्तीच असे | जन हििास्िि त्यािंची काये, ििे ुफलाशा मळुी नसे || २७. 
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जयाचेहन अनिसरें । दृष्टाले दृश्याचें मोहिरें । जो भेटिखेंि सरे । बिुरुपहच िें ॥ २-९ ॥ 

सयुोग सद्गरुु भेटीचा िो, जीिनी जोिरी नच आला |  ििंििरीच िा द्रष्टा दृष्ये, भास जीिाने अनभुिला || २८. 

भाग्ये भेटिाहच सद्गरुु, भास प्रपिंचाचा हिरला | जैसी येिा पणूड जागिृी, स्िप्नाभासहच मािळला || २९ 

अनवदे्यचें कािवखें । कीं स्वबोि सुनििें फांके । सीिलें िसािाकें  । जयाचेंनि ॥ २-१० ॥ 

उगििाहच श्रीगरुुकृपेचा, भास्कर त्याच्या हकरणािंनी | अज्ञानाच्या रजनीचे िे, हिहमर परेु जाई हमटुनी || ३०. 

सहुिन उिलेा हनजबोधाचा, उजळ जािल्या िाहि हिशा | प्रितृ्ती हन हनितृ्तीच्या, उरिील उहमड मग कैश्या ? || ३१ 

जयाचेनि कृपासनललें । जीउ हा ठाववरी पाखािे । जें नशवपणनह वोंनविें । अंगी ि लवी ॥ २-११ ॥ 

गरुुकृपा पािन गिंगाजल, स्नान त्यािंि जिंि जीि करी | जन्म जन्मीचा मळ हनपटोनी. पणूड शदु्धिा त्याहस िरी || ३२ 

पणुडपणे िो िोिा हनमडळ, हशित्िहि ओिळे गमे | त्यािंस न अिंगा लाग ूिईे, पणूड व्याहपिा िो ब्रिमे || ३३. 

कररिा हनष्कामहच िी कमे, सिंग सोरु्हन हनष्ठेने | अभ्यिंिर िे पणुडहच उजळे, हििेक हन िैराग्याने || ३४ . 

राखों जािां नशष्यािें । गुरुपणनह िानडलें नथिें । िर् ही गुरुगौरव जयािें । सांडीनचिा ॥ २-१२ ॥ 

लघतु्ि घालिहुन हशष्याचे, गरुुत्ि त्याहस गरुु िईे | िेणे महिमा श्रीसद्गरुूचा, कीहिडरूपे िधडन िोई || ३५. 
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एकपण िव्हे सुसास । म्हणोि गुरु-नशष्यांचें करोनि निस । पाहणेंनच आपली वास । पाहिसे ॥ २-१३ ॥ 

एकाकीपण जिंि करमेना, ब्रह्म िोि मग हशष्य-गरुु |  िो उन्नि करर हशष्या जैसा, िेलीला आधार िरु || ३६. 

हनहमत्त करुनी िे हशष्याचे, आपलु्याहच स्िरुपा पािी | आत्मबोध कररिा हशष्याला, उजळणी ज्ञानाची िोई || ३७. 

जयाचेनि कृपािुषारें । परिलें अनवदे्यचें िोनहरें । पररणिे अपारें । बोिािृिें ॥ २-१४ ॥ 

गरुुकृपा पािन गिंगाजल, लाभे एक िरु्ार जरी | मोिरूप अज्ञान िीर् िी, उलटुहन अमिृ बोध करी || ३८. 

हिर्य हिकारी लाभे जे सखु, िेहच िःुख िो पररणामी | बोधे येई हिरहक्त आहण, हशष्य जाि िररचे धामी || ३९ 

वेद्या िेिां निठी । वेिकुनह सुये पोटीं । िर् ही िव्हेनच उनशटी । निठी जयाची ॥ २-१५ ॥ 

हनजस्िरूपाचा हिर्य करुहनया, स्ियेहच द्रष्टा बने िरी | िशडन घेई हनजरुपाचे, त्याहच कारणे द्वैि धरी || ४० . 

स्ि-बोध िोिा ज्ञान दृष्टीने, दृष्टी न उष्टी श्री गरुुची | किेपण िे बहुद्धि नसिा, नच बाधा व्यििाराची || ४१ . 

जयाचेनि सावायें । जीवु ब्रह्म उपर लाहे । ब्रह्म िृणाििीं जाये । उिासे जेणें ॥ २-१६ ॥ 

साह्य लाभिा श्री सद्गरुूचे, प्रहिहि जीिा परब्रिमाची | परी उिासीन जरी सद्गरुू, ना सटुका सिंसाराची || ४२ 

जरर हशष्याहस असे पात्रिा, िरर लाभे सद्गरुू िया | अपात्र सिजी हिर्यानिंिी, रमहिि त्यासी िी माया || ४३. 
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जरर ििेै लाभला सद्गरुु, कृिाथड जीिन िो त्याचे | उिाहसन िोण्या गरुु कारण, अशदु्ध हचत्तहच हशष्याचे || ४४. 

लाभिा गरुु, उिार िस्िे, िान ििे कैिल्याचे | पिूडजन्मीच्या व्यििाराने, हचत्त उिाहसन ना गरुूचे || ४५. 

म्िणनुी आचरणे सिग््रिंथा, केिळ िाचन काय करी | नामििे म्िणिी अनभुिणे, ओिी जीिनी एक िरी || ४६ . 

उपनस्िवरर राबनिया । उपाय फिीं येिी िोडोनियां । वररवंडले जयानचया । अिुज्ञा कां ॥ २-१७ ॥ 

जीिन आचरी गरुु आज्ञेने, हनष्ठा ठेऊहनया परुिी | पणूड समपडण भािे हशष्या, फळे लाभिी प्रिीहिची || ४७  . 

बहुद्धहनश्चये आत्मज्ञान िे, त्याहस परायण अिहनडशी | पणूड ब्रह्महनष्ठािी भािे, ब्रह्मरूप हनजरूपाशी || ४८  . 

चिथे अध्यायी कहथले ि,े ज्ञानेश्वरीि माऊलीने | िेहच कहथयले पनुश्च येथे, सद्भािे त्या आचरणे || ४९  . 

जयाचा निनठवावसंिु । जंव ि ररघे निगिविाआंिु । िंव आपुनलये फिीं हािु । ि घेपनिही ॥ २-१८ ॥ 

जोिरी ना ये कृपा िसिंिहच, सद्गरुुचा िो शास्त् िनी | िोिरी ना िी फळे बिरिी, म्िणहुन असािे शदु्ध मनी || ५० 

शदु्ध असािे हनत्य अिंिरी, िहशच हिरहक्त बािरेी | गरुुकृपा सिजीहच लाभे, हिसे सकलहच हिश्व िरी || ५१. 

गरुु कृपेने ‘प्राकाम्य’हि ि,े ऐश्वयाडचा लाभ घरे् | भाग्यिान त्या हशष्याचीहि, ज्ञानदृष्टी सिजी उघरे् || ५२ . 

पुढें दृष्टीचेनि आलगें । खोंनच कीं निवटी िागें । येव्हनडया जैिा िेघे । आपणपें जो ॥ २-१९ ॥ 
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ज्ञानदृष्टीच्या अपिूड लाभे, हिरे दृश्य द्रष्टाची हिसे | आत्मरूप िे सकलहच हिसिे, त्याहिण अन्य न कािंिी असे || ५३. 

गरुुकृपेचे ज्ञानािंजन िे, दृष्टी दृश्याला हिरिी | आत्मरूप िे हिसे चिुकरे्, आत्मरूपे ब्रह्मा भािी || ५४. 

लघुत्वाचेनि िुद्दलें । बैसला गुरुत्वाचे शेले । िासूनि िानथलें । सिैव जो ॥ २-२० ॥ 

हिनम्र सानपणा हशष्याचा, गरुुत्ि िईे श्रीगरुूला | हमर्थया लघ ुहन गरुूपणा िा, कृपा ििे अनभुिूीला || ५५. 

िाहीं जे जिीं बुनडले । िै घिवटें जेणें िररजे । जेणें िरनलयानह िरुरजे । कवनणये ठाई ं॥ २-२१ ॥ 

नसिा जल िे जरा िरीिी, बरु्ले त्यािंसी गरुु िारे | िरले त्यािंसी येई प्रिीहि, भासमानहच ि ेसारे || ५६. 

असे कोरर्ा भिसागर िा, समथड गरुुने िाररयले | सारा खेळ असे स्िप्नीचा, दृहष्टस ज्ञानमयी केले || ५७ 

आज हिसे िे नसे उद्या ि,े सकलाहसिी ज्ञाि असे |  ऊन साउली हनत्य जीिनी, हस्थहि किाहप हस्थर नसे || ५८. 

येथे आपण फक्त पािुणे, जो िो ररक्तहच जाि असे | सारे हिसिा िािंि सागरी, बरु्िी जन िे कािं कैसे || ५९ 

असे हनत्य िो जिळी श्रीिरी, जो माझे हनजरूप असे | मीहच मजला असे जाणणे, गरुु घर्िी ि ेआपैसे || ६०. 

सगणु असे केिळ िखेािा, कायड कराया हिश्वाचे | हनष्कामे हन हिरक्त िोऊहन, स्मरण राखणे स्िरुपाचे || ६१. 
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आकाश हे सावेव । ि बंिे आकाशाची हांव । ऐसें कोण्ही येक भरीव । आकाश जो ॥ २-२२ ॥ 

आकाशाला अियि नािी, अियि सहििे शब्िगणेु | हचिाकाशी परब्रह्म कोंिटे, नरेु व्योम अिकाशपणे || ६२. 

‘आत्मन: आकाश सिंभिू’, श्रहुि सािंगे ि ेस्पष्टपणे | उहिि व्योम िे िोण्याआधी, हनश्चल सद्गरुु ज्ञानपणे || ६३. 

हिहिध िरिंगे िरुु्िंब भरिी, लघ-ुगरुू बिुउद्दशेी | ब्रिमािंर्ािनू प्राणशहक्त ये, िीहि भरली आकाशी || ६४ 

पोकळ कैसे व्योम म्िणािे, व्यक्ताव्यक्तहि ॐ हजथे | परब्रह्म आधारहच सकला, हनराकार हन अनिंि िे || ६५ . 

हचिाकाश िे यथाथड स्िरूपहच, परब्रह्मरुप श्रीगरुुचे | अनिंि हनगुडण हनराकार ि,े कालािीिहच हनत्याचे || ६६ . 

चंद्रानि सुसीििें । घडलीं जयाचेनि िेिें  । सूयण जयाचेनि उजािें  । कडवसोनि ॥ २-२३ ॥ 

शीिल हकरणे िी चिंद्राची, आहण िेज मािंर्ाचे | िेजे िळपिी हनत्यहच गगनी, अल्प िान जरी श्रीगरुूचे || ६७. 

शीिल चिंद्र हन ग्रिगोलाहि, सारे घर्हियले त्याने | सयुाडहििंना एक किर्से, प्रकाश हिधला श्री गरुुने || ६८ . 

जीवपणाचेनि त्रासें । यावया आपुनलये िशे । नशवही िुहूिण पुसे । जया जोनशयािें ॥ २-२४ ॥ 

जीिपणाला त्रासहुनयाची, याियास आपलु्या िशे | श्री सद्गरुु िा असा ज्योहिर्ी, जया हशिहि मिु िड पसेु || ६९ 

सखु-िःुखाचे येणे जाणे, कमडफलािंची नोंि िशी | सारे जन्मोजन्मी करुनी, थकला हशि िो अिहनडशी || ७० 
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आसक्ती हन लोभ मोि िी, ि ेसारे जरी ििेाचे | िथृा ििेबदु्धीि गुिंिनुी, जीिा फेरे चक्राचे || ७१. 

जोिरी जीि िशा ना सिंपे, िोिरर गुिंिे कायाडशी | योग मकु्तीचा कें व्िा ऐसे, पसेु हशि श्री सद्गरुूशी || ७२.  . 

चांनिणें स्विकाशाचें । लेइला दै्वििुणीचें । िर् ही उघडेपण िवचे । चांिाचें जया ॥ २-२५ ॥ 

चिंद्र पसरिी गगनी चािंिणे, पािंघरुहन ना लपे किा | प्रकाशहुनया सकल जगाला, रािी सद्गरुु प्रगट सिा || ७३. 

जो उघड नकं ि निसे । िकाश कीं ि िकाशे । असिेपणेंनच िसे । कव्हणीकडे ॥ २-२६ ॥ 

जरर हिगिंबर सिडव्याहपिी, कुणा परिंि ुिो न हिसे | प्रकाशिी िो जरर सकलाशी, िशडन नयने िोि नसे || ७४. 

सिडठायी सद्गरुु परमात्मा, असे परर ना कुठे हिसे | इिंहद्रये हन मन बहुद्ध कुिं हठि, केिळ स्िसिंिेद्यहच असे || ७५ 

उपाधीि िो हनराकारहच, मकेु न कहध एकत्िाशी | िो न इिंहद्रया हिर्य असे परर, चैिन्या ि ेसकलाशी || ७६. 

आिां जो िो इहीं शब्िीं । कें  िेिऊं अिुिािाची िांिी । हा ििाणानह वो िेिी । कोण्हानह िा ॥ २-२७ ॥ 

नाम रूप ना आहण अगोचर, म्िणहुन िणडना िाि नसे | अनमुानाशी प्रमाण नसिा, शब्िहच कुिं हठि िोि असे || ७७. 

जेथें शब्िाची नलही पुसे । िेणेंनसं चाविों बैसे । िुजयाचा रागीं रुसे । येकपणा जो ॥ २-२८ ॥ 

शब्िपणा हिरिो शब्िािंचा, मौने करी सिंिािाशी | िरर िोऊहनया िरीशी बोलणे, राग येि त्या द्वैिाशी || ७८ . 
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ििाणापरर सरे । िैं ििेयनच आनवष्करे । िवल िेचंु ये िुरे । िाहींपणाची ॥ २-२९ ॥ 

िकड  हिचार हन प्रमाण यािंचा, हिर्य किाहप िोि नसे | स्िसिंिेद्यिाहच त्याहस जाणणे, अन्य किा न रुचि असे || ७९ . 

आपलुे नसणे िया आिरे्, जगा िाटू ि ेििे नसे | िीच आिर्ी त्याचे मनीची, नसणेपण त्या  रुचि असे || ८० 

‘अमकू’ असणे ज्याचे नसणे, नसणेपणी अनभुहिि जया | त्यासी त्याची ये अनभुहूि, श्रम इिरािंचे िे िाया || ८१. 

द्वैि अभािे एकपणा य,े शब्िी म्िणहुन िो ज्ञाि नसे | स्िसिंिेहद्य प्रिीहि त्याहच, आपण आपणी स्पष्ट हिसे || ८२. 

कांहींबाहीं अिुिािु । िेनखजे येखािे वेिु । िरी िेखे िेनह नवटािु । जया गांवीं ॥ २-३० ॥ 

कहध क्िहचिहच जाय चमकुहन, िहर्िेसम हिसणे त्याचे | म्िणहुन त्याहच रुपा शोहधिा, हिटाळ त्याशी स्पशाडचे || ८३ 

िेथें िििें का बोलें। केउिीं सुयें पाउलें । आंगीं लाउनि िानडलें । िांवनच येणें ॥ २-३१ ॥ 

ऐसे ज्या पािणे शक्य ना, नमन स्ििन करणे कैसे | ज्यासी सकलाची हनितृ्ती, प्रितृ्ती त्या रुचि नसे || ८४. 

िव्हे आत्िया आत्ििवृनत्त । वाढनविां कें  निवृनत्त ? । िरी या िािानच वायबंुथी । सांडीनचिा ॥ २-३२ ॥ 

हचन्मात्र हन पणूडहच आत्मा, प्रििृी त्या ठायी नसे | पणूडकाम सिजी हनितृ्ती, नािंि िागिी फुका कसे ?|| ८५ 

हनजरुप हनहिडकार हन हनश्चल, अभाि प्रिहृत्तचा असे | हनितृ्ती मग हिथे कोठली?, उगा नाम िे व्यथड िसे || ८६. 
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हनितृ्ती िी असे कोठुहन, जेथिं मळुी नच प्रितृ्ती ?| िरी धाररले नाम असे िे, अिंिबाडह्यहच हनितृ्ती || ८७. 

निवत्यण िंव िाहीं । िा निविणवी हा काई ? । िरर कैसा बैसे ठाई ं। निवृनत्त-िािाचया ? ॥ २-३३ ॥ 

सकलची ि ेपरमात्मा असिा, कशापासनुी हनितृ्ती ? | उगा नाम हनितृ्ती धारणे, त्या नामाची कािं प्रीहि || ८८. 

प्रितृ्तीचा अभाि असिा, नच सिंभििे हनितृ्ती | ऐसे असिा सिंज्ञा कैसी, हनितृ्ती धाररलीच िी || ८९. 

सूयाणनस अंिकारु । कैं  झाला होिा गोचरु ? । िर् ही ििारर हा डगरु । आलानच कीं ॥ २-३४ ॥ 

कधी न िम पाहिले रिीने, िरी िमारी त्या म्िणिी | फुकाहच िो गौरि नामाचा, आहण फोलची िी ख्यािी || ९० 

िमास नाशी ऐसा लौहकक, सयूाडलागी ख्याि असे | त्याने परर ना िमा पाहिले, नाम िमारी हमरहििसे || ९१ 

लनटकें  येणें रूढे । जड येणें उनजवडे । ि घडे िेंनह घडे । यानचया िावा ॥ २-३५ ॥ 

कैसी सत्ता परमात्म्याची, नसे िेिी प्रभािी असे | जे न घर्ािे िेिी घर्िे, अजब आश्रयी ि ेकैसे || ९२ . 

जे नसिे िे याच्या योगे, अहस्ित्िाला हमरहििसे | यगुे यगुे ि ेहिश्व भासि,े अभाि सारा जरी असे || ९३ 

हां गा िायावशें िानवसी । िें िानयक म्हणोि वानिसी । अिानयक िंव िव्हसी । कवणानह नवषो ॥ २-३६ ॥ 

मायेने ि ूमिूड िोऊहन, जगिाच्या येशी पढुिी | त्या स्िरूपाला भजिा िहूच, त्यािहुन घेशी हनितृ्ती || ९४ 
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ििेधारी जी काया धाररशी, जन सामन्यास्िि मिूड रुपी | परर पजूना हनरे्ध कररशी, माया म्िणनुी आरोपी || ९५ 

परर हभन्न ना िजुशी माया, हनरे्ध कािं िो मग कररशी ?| अमिूड रूपा ि ून िाहिशी, कािंिी कळेना आम्िासी || ९६ 

नशवनशवा सदु्गरु । िुजला गूढा काय करंू ? । येकानह नििाणरा िरंू । िेिानस कां ? ॥ २-३७ ॥ 

िर िर ि ेसद्गरुू आपलु्या, गढूपणाला काय करू? | यथाथड रूपा िहूच लपहिशी, किण रूपा मी ध्यानी धरू? || ९७. 

जगिाहधष्ठानस्िरुपा, मिंगलधामा हनितृ्ती | अनिंिरूपा कसे भजािे, अम्िा कळेना अल्पमिी || ९८ 

ििेधारी म्िणहुनया भजािे, माहयक म्िणहुन ना भािे | अिंियाडमी म्िणहुन भजण्या, कसे िेगळे काढािे || ९९ 

सेव्यस्िरूपा यथाथड कैसे, सािंगा सद्गरुू जाणािे ?| कृिज्ञ भािा सािंगा आमचु्या,  कैसे आम्िी व्यक्तािे ?|| १०० 

िािें रूपें बहूवसें । उभारूनि पानडलीं ओसें । सते्तचेनि आवेशें । िोषलानस िा ? ॥ २-३८ ॥ 

बि  हनहमडले नाम रूपािंना, उभिनुी त्यासी ओस करी | घहर्शी मोर्ीशी, पनु्िा घर्हिशी, झाला ना सिंिोर् उरी? || १०१ 

अनिंि कालापासहुन ऐसा, खेळ स्ियेहच चालहिला | हचहद्वलासहच करुहन ऐसा, परर ना सिंिोर्ी झाला || १०२ 

नजउ घेिनलया उणे । चालों िेनिसी साजणें । भृत्यु उरे स्वािीपणें । िेंनह िव्हे ॥ २-३९ ॥ 

जीिभाि जोिरी आमचुा, िोिरी हिफलहच यत्न असे | आहण हिरिा गरुु हशष्य ि,े नािेहच िे उरि नसे || १०३ 
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द्वैि हिरे हन समरसिेने, स्िरुप िोि कैिल्याचे | आहण ऐसे िोिा िेंव्िा, िशडन ना उमगायाचे || १०४ 

नवशेषाचेिी िांवें । आत्ित्वही ि साहावे । नकंबहुिा ि व्हावें । कोण्हीच या ॥ २-४० ॥ 

िलुा नािरे् िेगळेपणा, आत्मत्िाचा सन्मान | सिंबोधन िे मळुी नािरे्, केिळ स्ित्िाचे भान || १०५ 

अिंश भाि िा हिशेर् भािे, आत्मभािी ये िोनपणा  | िे न साििे कधी आपणा, हनत्य आिरे् एकपणा || १०६ . 

स्ियिंहसद्धिा कहध न सोर्ी, िरी िशडना, िरर व्िािे | ऐक्य साधहुन समरसिेने, आपण आपणासी भािे || १०७ 

रानि िुरेनच सूयाण । िािरी लवण पानणया । िुरेनच जेवी चेइनलया । िीि जैसी ॥ २-४१ ॥ 

भास्कर असिा रात्र नरेुहन, जल सिंपके लिण नरेु | जेंव्िा येई पणूड जागिृी, झोप सिडथा मळुी न उरे ||१०८ 

सयूड िशडना जािा रजनी, रजनीपण िे मळुी न उरे | हकिं िा मीठहच जला भेटिा, िेगळेपणा पणूड हिरे || १०९ 

हनद्रा सिंपहुन जागिृी येिा, हनद्रापण िे कािंिी नरेु | िसे व्यहष्टपण पणूडहच हिरिा, केिळ िरररुप एक उरे || ११० 

कापुराचे थिीव । िुरेनच आगीची बरव । िुरेनच रूप िांव । िैसें यया ॥ २-४२ ॥ 

कापरु अहग्नसिंगे येिा, रूप नािंि िे कािंिी नरेु | गरुू सिंगिी हशष्याचाहि िेगळेपणा पणूड सरे  ||१११ 

सद्गरुू परमात्माहच हनगुडण, शदु्ध यथाथडहच एकपणा | मी िरर ि ेपरुिे हिसरािे, समपडणे ये शनू्यपणा  || ११२ 
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याचया हािांपायां पडे । िरी वंद्यत्वें पुढें ि िंडे । ि पडेनच हा नभडे । भेिानचये ॥ २-४३ ॥ 

चरण स्पशड करण्या कुणी हिनिी, ििंिनास ना येई पढेु | अद्विैाच्या हनजस्िरूपाचा यािंस कधी ना हिसर परे् || ११३ 

आत्मरूपाने हृियी सद्गरुू, चरण िेगळे ना हिसिी | कैसे मस्िक पायािरिी, ठेिािे चाले न मिी || ११४ 

ििंद्य ििंहििा ििंिन कैसे, अभेि जिंि परुिाहच असे | स्िसिंिेद्या उहमड येिा, जयजयकारा आपैसे || ११५ 

आपणािनि रवी । उिो ि करी जेवीं । हावंद्य िव्हें िेवीं । वंििासी ॥ २-४४ ॥ 

हनत्य उहिि िो भास्कर जैसा, ििंहििािी िा ििंद्य नसे | स्िये आद्य जो ििंिक ििंद्यहि, भेि उहिि िोईल कसे ?|| ११६ 

उिय आपलुा सयूड ना करी, हनत्य उहिि िो स्िये असे | हनत्यििंद्य िैसाची सद्गरुू, ििंिनासी िो हिर्य नसे || ११७. 

कां सिोरपण आपलें । ि लानहजे कांहीं केलें । िैसें वंद्यत्व घािलें । हारौनि येणें ॥ २-४५ ॥ 

सद्गरुू ििेा अनभुहूि िरीची, हशष्य गरुूिी एक िरी | सारे एकिटे एकत्िे, कोण नमन कोणास करी ?|| ११८. 

आपलु्या सन्मखु आपण येणे, किाहपिी ि ेशक्य नसे | िैसा सद्गरुू ििंद्य असनुीिी, िरिहुन ििंद्यत्िा बैसे || ११९ 

सद्गरुूचे सामोरे येणे, सिंभि नच िे आत्मगणुे | म्िणहुन त्याच्या ििंद्यपणाला परुिे िरहियले िेणे || १२०. 

आकाशाचा आररसा । िुठे िनिनबंबाचा ठसा । हा वंद्य िव्हे िैसा । ििस्कारासी ॥ २-४६ ॥ 
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नच आकाशा रूप म्िणोहन, प्रिीहबिंब िपडणी नसे | िैसा सिडव्यापी परमात्मा, सद्गरुू ििंिािे कैसे || १२१. 

परी िव्हे िरी ि हो । हें वेखासी कां घेवो । परी वंिीियानह ठावो । उरों िेिी ॥ २-४७ ॥ 

ििंिन घ्यािे ििुा कुणाचे, िी िर मजी िझुी असे | ज्याने केले ििंिन िुजला, ििेभाि त्या उरि नसे || १२२ 

ििंिनाहस िे ििंद्य न िोणे, हिस्मय यािंि न कािंिी असे | ििंिन करण्या जोिी जािसे, त्याचा ठािहि उरि नसे || १२३ 

आंगौनि येकुणा झोिु । फेनडिांनच िो िरी बानहररिू । कडु नफटे आंिुलु । ि फेनडिांनच ॥ २-४८ ॥ 

एकेरी िे िस्त् नेहसिा, बािरेुहन फेरू् जािा | त्याच क्षणी िे आिहुन सटुुनी, फेरु्हनया येई िािा || १२४. . 

नसे जीि िा हशि हि भािना, व्यष्टीपण िे सकल सरे | पणूड समपडण ििे मनाच,े कररिा मीपण कािंिी नरेु || १२५ 

िािा नबंबपणासररसें । घेऊनि िनिनबंब िासे । िेलें वंद्यत्व येणें िैसें । वंनििेंिसीं ॥ २-४९ ॥ 

हकिं िा साररिाची आरसा, सिजी प्रहिहबिंबहि जािे  | हबिंब अशा या सिंज्ञेला मग, कािंिी प्रयोजन नच उरिे  || १२६. 

ििेभाि सरिा हशष्याचा, द्वैि सकलिी नच उरिे | ििंिन करण्या िोनपणाच,े नािे िे हिरुनी जािे || १२७ 

हशष्य गरुुची द्विै भािना, गरुुकृपेने जिंि हिरिे | कुणी कुणाला मग ििंिािे?, िेिी प्रयोजन नच उरिे || १२८ 

ििे भािना हनरास िोिा, हशष्य गरुु ि ेद्विै नरेु | आत्मरूप िे एकहच असिा, ििंिन भािहि पणूड हिरे || १२९ 
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िाहीं रूपानच जेथें सोये । िेथें दृष्टीचें कांहींनच िव्हे । आम्हां फिले हे पाये । ऐनसया िशा ॥ २-५० ॥ 

नाम रुपाची जेथिं सोय ना, काय पिािे दृष्टीने | गरुुकृपेचे फळ लाधे ि,े िशा लाभली भाग्याने || १३० 

श्री सद्गरुूची कृपा फलदु्रप, लाभे मज एकात्मिशा | रूपहि नरुले, बघण ेसरले, प्रगटे अद्विैाची उर्ा || १३१ 

गुणा िेलानचया सोयररका । निवाणनहली िीपकनिका । िे का होईल पुनिका । कापुरानचया ॥ २-५१ ॥ 

िेल िाि िीपाि योजनुी, पेटहििा िी ज्योि हिसे | कपुडर अहग्नसिंगे येिा, अहग्नज्योहिहिण कािंिी नसे || १३२ 

िया िोहों परस्परें । होय िा जंव िेिहैरें । िंव िोहीचेंही सरे । सररसेंनच ॥ २-५२ ॥ 

िेल िािीच्या िीपामाजी, ज्योि प्रकाशा ििे असे | कापरुास परर अहग्न लाहििा, भस्म क्षणी, िी ज्योि नसे || १३३ 

िेनवं िेखेिा कायी ययािें । िंव गेलें वंद्य वंनििें । चेइनलया कांिें । स्वप्िींचें जेवीं ॥ २-५३ ॥ 

यथाथड िशडन मम सद्गरुूचे, जोिरी मजला नच घर्ले | िोिरीच या ििंद्य ििंहििे, व्यििाराला आचररले || १३४. 

अज्ञानाच्या हनद्रमेाजी, िोिो िोिरर व्यहष्टरुपे,श्री गरुूचे मी चरण धरी | येिा आिा पणूड जागिृी, सारे झाले एक िरी || १३५. 

िैसे िहेखिाहच सद्गरुूला, ििंद्य ििंहििे उभय हिरे | जागिृ िोिा हप्रया स्िप्नीची, सिजहच िी ित्क्षणी नरेु || १३६. 

स्िप्नी पािी हनज कािंिेला, जागिृ िोिा िोहच उरे | िैसी अहिद्या सारी सरिा, हशष्य गरुूपण द्विै सरे || १३७. 
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नकंबहुिा इया भाखा । दै्विाचा जेथें उपखा । फेडोनियां स्वसखा । श्रीगुरु वंनिला ॥ २-५४ ॥ 

या माहझया काव्यपिािंनी, द्विैासी मी सिंपहिले | समरस िोऊहन हप्रय गरुूशी, हिनम्र ििंिन िे केले || १३८ 

िोिा जेंव्िा पणूड समपडण, िीच ििंिना असे खरी | त्या सद्भािे नमन असे ि,े आिा सकलची एक िरी || १३९. 

ऐसे जाणहुन, गरुुकृपेने, मायेचा पर्िा हिरिा | अभेि भािे सख्य लाभिा, कृिज्ञिेने गरुु नहमिा || १४० 

अहधक सािंगणे नलगे आिा, आत्मत्िे स्िसखा गरुु | आिपेण माझे हिसरोनी, अद्विैेहच नमन करू || १४१ 

द्वैि हन अद्वैिहि िे सरुनी, स्िरूप माते्र स्िििंत्रहच | आपणायाहस सखाहि आपण, स्िप्रत्यये िो ििंिनहच || १४२. 

याचया सख्याची िवाई । आंगीं एकपण रूप िाहीं । आनण गुरु-नशष्य िुबािीही । पवाडु केला ॥ २-५५ ॥ 

निलाई, िी सख्यत्िाची, एकपणािी रूप नसे | स्ियेहच िोऊहन हशष्य गरुूिी, अद्विैाहि राहखिसे || १४३ || 

स्िये हनराकार हन हनगुडण, अनिंि सिडहच िोहच असे | एकपणािी कसे म्िणािा, जेंव्िा अन्यहच कुणी नसे || १४४. 

ऐसे असिा, गरुु हशष्याच्या द्विंद्वालागी खेळहिले | अबाहधि अद्वैिा ठेऊनी, निल कसे ऐसे केले || १४५ 

कैसा आपणया आपण । िोंनवण सोइरेपण । हा याहूनि नवलक्षण । िाहीं िा िोहे ॥ २-५६ ॥ 

आपणासी आपणहच सोईरे, िजु्याहिणा सख्यत्ि कसे | स्िरूप सोरु्नी अन्य न िोणे, सारे हिलक्षणहच असे || १४६ 
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सिडव्याहप हन सिडहच िो िर, िो नािी ि ेम्िण ूकसे ?| आि ेम्िणिा कुठे हिसेना, नसणे असणे ि ेऐसे || १४७. 

िजेुपणाहिन सोयरेपणा, हिलक्षणहच ि ेहशष्य गरुु |  बोध आपणा आपणाहसची, द्वैिाला ना ििे ऊरु || १४८ 

जग आघवें पोटीं िाये । गगिायेव्हढे होऊनि ठाये । िेनच निशी साहे । िाहींपणाची ॥ २-५७ ॥ 

जगा घालहुन उिरामाजी, सद्गरुु झाले गगनरुपी | हनजबोधे िे हिश्व लयाशी, िी जण ुरजनी अभािरुपी ||१४९ 

कां पूणणिे िरर आिारु । नसंिु जैसा िुभणरु । िैसा नवरुदे्यां पाहुणेरु । याचया घरीं ॥ २-५८ ॥ 

धरिीला करण्याला जलमय, सागर त्याचे जल िईे | सार् या सररिा त्या हमळिािी, िषृ्णापिूी नच िोई || १५०   . 

जलपिूी आधार हसिंधहुच, ररिा परी िो नच िोई | अखिंर् सररिा जल साठहििा, ना परुिा भरुहन जाई || १५१ 

अखिंर् िािा जलपिूीस्िि, जल सररिािंचा भािंर्ारी | िणेे घेणे उभय चालिा, प्रसन्निेला हनत्य िरी  || १५२ 

िसे गरुु एकिा न सोहर्िा, अनेकिेलािी िािी | हिरुद्ध धमाड धारण करुनी, हिचहलि परर िे नच िोई || १५३ 

िेजा ििािें कांहीं । परस्परें निकें  िाहीं । परर सूयाणचया ठायीं । सूयणनच असे ॥ २-५९ ॥ 

िेज िमाचे िार्िैरची, परस्परािंना नच बघिी | त्यासी असे आधार सयूडहच, त्यामळेुची िे िसिी || १५४ 

सयूाड ठायी प्रकाश केिळ, हिन रात्रिी त्या ठाि नसे | भाि अभािे िोघी असिी, सयूाडपरी अद्विै असे || १५५ 
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येक म्हणिां भेिें । िें कीं िािात्वें िांिे ? । नवरुद्ें आपणया नवरुद्ें । होिी काइ ? ॥ २-६० ॥ 

िजुा कुणी िो नसिा त्याहिण, भेि ‘एक’ म्िणिाची असे | परी नानात्िे िोहच नािंििा, त्याचे एकत्ि न नासे || १५६. 

एकपणािी गरुु न साििो, िजु्या मळुी अहस्ित्ि नसे | िोहच श्रीसद्गरुु परमात्मा, नानात्िेहि नािंििसे || १५७ 

एकपणा हन अनेकहिधिा, उभयहच परर िो एक िरी | हनराकाररिा परर न सोहर्िा, हिलास जगिी िोहच करी || १५८ 

म्हणौनि नशष्य आनण गुरुिाथु । या िोहों शब्िांचा अथुण । श्रीगुरुनच परी होिु । िोहों ठायीं ॥ २-६१ ॥ 

म्िणनुी हशष्य आहण सद्गरुू, एक अथड परर िो नामे | िोन्िी रुपे िी एक गरुुची, जैसे सगुिंध हन कुसमुे || १५९ 

गरुु हशष्य नामे िी िेगळी, एक गरुुहच उभय असे |  एक सहच्चिानिंि श्रीिरी, केिळ उभयामाजी िसे || १६० 

कां सुवणण आनण लेणें । वसिें येकें  सुवणें । वसिें चंद्र चांिणें । चंद्रींनच जेवीं ॥ २-६२ ॥ 

अलिंकार हन सिुणड िोन्िी, एक सिुणी िास करी | चिंद्र चािंिणे हिसिी िेगळे, उभय असिी िे एक परी || १६१ 

नाना कापरुु आहण पररमळु । कापरुहच केिळु । गोर्ी आहण गळुु । गळुुहच जेिीं ॥ २-६३ ॥ 

कापरु हन पररमळ िजेु ना, एक परीहच कापरु िो | गोर्ी हन गळु हभन्न नसेची, गळू एकहच िो असिो ||१६२ 
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िैसा गुरुनशष्यनिसें । हानच येकु उल्हासे । जहय कांहीं निसे । िोन्ही-पणें ॥ २-६४ ॥ 

िैसेची गरुु-हशष्य हनहमत्ते, जरी भासिो िोनपणा | परमात्मा सद्गरुुहच एकला, उभयी न सोर्ी एकपणा ||१६३ 

आररसा आनण िुखीं । िी निसे हे उखी । आपुनलये ओिखी । जाणे िुख ॥ २-६५ ॥ 

जरी आरसा मखुासी िािी, द्रष्टा जाणे िोन नसे | स्िमखु असे िे त्याचे ठायी. आरशाि आभास असे || १६४ 

हिसे िपडणी स्पष्ट रुपान,े िे हन मम मखु िोन नसे | द्रष्टा जाणे िोन्िी मखेु िी, एकत्िे त्याचीच असे || १६५. 

पहापा निरंजिीं नििेला । िो हा निनवणवाि येकला । परर चेिा चेवनविा जाहला । िोन्ही िोनच ॥ २-६६ ॥ 

कुणी िनी नीरि एकािंिी, एकलाची झोपी गेला | हनद्रा िोिा स्ियेची उठला, िजुा न उठहििसे त्याला || १६६ 

झोपी जाणारा हन उठणारा, िोहच एकला स्िये असे | हभन्न हक्रया परर किाड त्याचा, त्याहिण कोणी अन्य नसे || १६७ 

जे िोनच चेिा िोनच चेववी । िेवीं हानच बुझे हानच बुझावी । गुरुनशष्यत्व िांिवी । ऐसेि हा ॥ २-६७ ॥ 

िोहच ऊठहिणारा हन जागिृ, ियािाचनुी अन्य नसे | िैसा सद्गरुू श्रीिरर बोधा, हशष्यत्िाने घेि असे || १६८ 

अद्विैी असिा हनजरूपी, हनश्चल आहण हनिािंि िो | हनद्रा अज्ञानाची िरण्या, िोहच गरुु हशष्य हि िोिो || १६९ 

नाम रुपाने या इिलोकी, हिर्यानिंिी झोपिसे | हनजरूपाची जागिृी येिा, श्रीिरी प्रिीहि िोि असे || १७० . 



Page 139 of 318 
 

हिर्यस्महृि िी आत्महिस्मिृी, हनद्रा िी हनजरूपाची | स्ि-सिंिेद्य ऐशी जागिृी येिा, अनभुहूि िोई श्रीिरीची || १७१. 

िपणणेवीण डोिा । आपुले भेटीचा सोहिा । भोनगिो िरर लीिा । सांगिों हें ॥ २-६८ ॥ 

हिना िपडणे नेत्रे नेत्रा, पाहियलेहच ज्या कोणी | हशष्य आपलुा आपण िोऊहन, जाई स्िानिंिी रमनुी || १७२. 

िया भाग्यििंिाशीच उमगे, ि ेसारे जे सािंहगिले | हनत्य हििेके पणूड हिरागे, आत्मरुपासी अनभुहिले || १७३. 

व्यििारी िे हनत्य असहुनिी, अनासक्तहच या जगिी | हस्थिप्रज्ञ िे हनत्य आत्महस्थि, स्िानिंिीहच हनि रमिी || १७४ 

एवं दै्विासी उिसो । िेनि ऐक्यासी नवसकुसों । सोईररकीचा अनिसो । पोनखिसे ॥ २-६९ ॥ 

उठाि झाला जरर द्वैिाचा, हिस्कटे न िरर एकपणा |  िोहच सद्गरुू स्िये ियाचा, आत्महस्थिीच्या हनि भाना || १७५ 

गरुु हशष्याचे नािे द्विैी, घेिा ििेा िोन हिसे | हमटिहुन अज्ञाना ि ेज्ञाना, उभय एकला हनभहििसे || १७६ 

निवृनत्त जया िांव । निवृनत्त जया बरव । जया निवृत्तीची राणीव । निवृनत्तनच ॥ २-७० ॥ 

केिळ नामची ना हनितृ्ती, नाम शोभिे छान िया | हनितृ्तीचे राज्य ियाच,े हनितृ्ती अिंगी हललया || १७७ 

जया नािंि असे हनितृ्ती, हनििृी त्याची शोभा | राजधानीिी त्यािंची हनिहृत्त, हनितृ्तीची राजप्रभा || १७८  . 

सिा हिरहक्त, ना प्रितृ्ती, सिजभाि हनितृ्ती असे | पणूडकाम हनितृ्ती राणीि, हनितृ्तीने हिलसिसे || १७९ . 



Page 140 of 318 
 

हनििृीच्या राज मिाली, प्रिेश प्रितृ्तीस नसे | पणूड हिरहक्त अििं पासनुी, द्वार ियाला  खलुि असे || १८० . . 

वांचोनि िवृनत्तनवरोिें । कां निवृत्तीचेंनि बोिें । आनणजे िैसा वािें । निवृनत्त िव्हे ॥ २-७१ ॥ 

प्रितृ्तीने मम सद्गरुुला, स्पशड किाहप ना केला | हनरोध करणे प्रितृ्तीचा, प्रश्न िया ना उद्भिला || १८१ 

कुणी बोध िो त्याहस करोनी, नच प्रितृ्ती सोहर्यली | स्ियिंभचू हनिहृत्त स्िये िे, हनििृीला गौरहिली || १८२  . 

आपणा िेऊनि रािी । निवसा आणी उन्िनि । िवृनत्त वारी निवृनत्त । िव्हे िैसा ॥ २-७२ ॥ 

हनजिाना िउेहन रात्रीने, हििसाशी उन्नि केले | प्रिहृत्त हनितृ्त िोऊनी, हनितृ्ती ना सहृजयेले || १८३  . 

इिंहद्रय िमना करुनी अथिा, आिर्ी सारुहन बाजलूा | हनितृ्ती आणण्या बळे िी, प्रयास त्यासी ना पर्ला || १८४ . 

सिजी हनितृ्ती िी सिाची, सगुिंध पषु्पी जसा असे | आसक्ती िी नािी कशाची, िो स्िानिंिी हनत्य िसे || १८५ . 

वोपसरयाचें बि । घेउनि निरवे कीि । िैसें रत्ि िव्हे निखि । चिविय हा ॥ २-७३ ॥ 

सिाणिेरर घास घासहुन, िेज आहणिी रत्नाला | िैसे नच ि ेस्ियिंप्रकाशी, शोभहिि हनज नामाला || १८६ 

बिु प्रयासे िमने अथिा ना हनितृ्ती बाणीयली | हनितृ्ती नामास शोभिी, नामा शोभा जण ुआहणली || १८७ . 
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गगिही सूनि पोटीं । जैं चंद्राची पघिे पुष्टी । िैं चांनिणें िेणेंनस उठी । आंग जयाचें ॥ २-७४ ॥ 

शीिल आहण सौम्य चािंिणे, पणूड प्रकाशे पसरहििो | चािंिण्यासिे पणूड चिंद्रमा, पणूड गगन िे खलुिीिो || १८८ . 

अशी रम्यिा आहण सखुििा, केिळ लाभे चिंद्राने | अमिृ िर्ाड कौमिुीिनुी, ि ेिर त्याचेची िणेे || १८९. 

िैसें निवृनत्तपणासी कारण । हानच आपणया आपण । घेयावया फुलनच झालें घ्राण । आपुली दृिी ॥ २-७५ ॥ 

हनितृ्तीपण स्ियेहच कारण, आपणाहस जो स्िये असे | सगुिंध घेण्यालागी समुने, स्ियेहच व्िािे घ्राण जसे || १९०. 

निठी िुखानचये बरवे । पाथीकडोनि जैं पावे । िैं आररसे िांडोलावे । लागिी काई ? ॥ २-७६ ॥ 

दृहष्ट जये केली उफराटी, अिंिमुडख िे िोऊहनया  | त्या िपडण लागेना कें व्िा, हनजरूपाला हनरखाया || १९१ 

अिंि:स्थहच िो िास ियािंचा, हनत्यप्राप्त श्री हनितृ्ती | हनितृ्तीपण हिसरिीच ना, िीच ियािंची सिज हस्थिी ||१९२ . 

कीं रािी हि गेनलया । निवस हि पािनलया । काय सूयणपण सूयाण । होआवें लागें ? ॥ २-७७ ॥ 

रात्र सिंपहुन हिन उियाचा, समय प्राप्त जिंि िोि असे | मिु िड ऐसा साधायाला, सयूड िाट कािं पाििसे || १९३ . 

हनत्य उहिि िो प्रकाश रूपे, उिय अस्ि नसिी त्याला | प्रकाश त्याचा अखिंर् पसरे, हशिे न िो प्रितृ्तीला || १९४ . 

िोणे प्रकाशमान सयूाडने, येिा घर्ी िी उियाची | अस्िसमयी िेजा सािरण,े प्रितृ्ती नच िी त्याची ||१९५ . 
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िैसे सद्गरुू हनितृ्तींनी, प्रिहृत्तस ना स्पहशडयले | मळूरूप जे हनितृ्तीचे, कधी न त्यािंनी सोहर्यले ||१९६ 

म्हणोनि बोध्य बोिोनि । घेपे ििाणें सािोनि । ऐसा िव्हे भरंवसेनि । गोसावी हा ॥ २-७८ ॥ 

प्रितृ्ती हन हनितृ्तीचा, बोध घेऊनी अनसुरणे | िरीच हनितृ्ती आचरणे, ऐसे ना गरुूचे करणे || १९७ . 

हनितृ्ती िा सिजभािहच, त्यािंचे ठायी हिलसिसे | आत्मानात्म स्ियिंभ ूजाणे, स्ियिंहसद्ध िे िोहच असे || १९८ 

ऐसें करनणयावीण । स्वयंभनच जें निवृनत्तपण । ियाचे श्रीचरण । वंनिले ऐसे ॥ २-७९ ॥ 

ऐशी स्ियिंहसद्ध हनितृ्ती, ज्या सद्गरुूच्या ठायी असे | िया ज्ञानघन गरुुरायाशी, हिनम्र ििंिन कररि असे || १९९. 

सामरस्यहच सद्गरुू िरीशी, ििंिन ि ेत्या चरणाला | नसे हिधी उपचार यािंि िे, कृिज्ञिा  ये शब्िाला ||२०० 

आिां ज्ञाििेवो म्हणे । श्रीगुरु िणािें येणें । फेनडली वाचाऋणें । चौही वाचांचीं ॥ २-८० ॥ ॥ 

ऋणे चारिी िाचािंची िी, प्रिीहिस्िि साह्या आली | ऐसा प्रणाम सद्गरुू चरणी, करुहन ऋणे िी फेहर्यली ||२०१. 

श्री. ज्ञानेश्वर अमृत गंगेच््ा प्रवाहाची कंुड िुसरे समाप्ती 

  



Page 143 of 318 
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ययांचेनि बोभाटे । आत्ियाची झोंप लोटे । पूणण िर् ही ऋण ि नफटे । जें चेणोंनच िीि कीं ॥ ३-१ ॥ 

िाचहुन शासे्त्, समजहुनया जरी, मिािाक्य आशया परुा | बहुद्धस पटिे ििे नसे मी, परर चैिन्यहच, नच िसुरा || १ 

ज्ञानाची िी हिशा समजिे, परिंि ुअनभुहूि नािी हिथे | आत्मििे ना परुिा जागिृ, िाचा ऋण िे हशरी येिे || २. 

घोर् मिािाक्यािंचा ऐकुनी, स्िभान हनद्रा चाळिली | म्िणे ‘हशिोििं’ अििंभािहच, परुिी हनद्रा ना सरली || ३ 

िी अजहुनिी असेच हनद्रा, पणूड जागिृी ना आली | अििंभाि िो सपु्त अजोनी, फेर् ऋणािंची ना झाली || ४ 

अििंभाि िो पणूड जािया, शब्ि न उपयोगी येिी | जािे शब्िािंच्यािी पैल िे, केिळ यािी अनभुिूी || ५. 

येर् हवीं परानिका चौघी । जीविोक्षाचया उपेगीं । अनवदे्यसवें आंगीं । वेंचिी कीर ॥ ३-२ ॥ 

चारी िाणी शब्ि िेचनुी, िहणडिी मागडिी मोक्षाचे | जीिा हशकहििी, ििेबदु्धी ि,े हमर्थया बिंधन भासाचे || ६ 

परी शब्ि ना ििेी अनभुहूि, केिळ िणडन मोक्षाचे | समजे आशय परर हफटेना, जाळे िे अज्ञानाचे || ७. 

केिळ िणडन ना उपयोगी, आत्म अनभुिूी येण्याला | परुिा अििंभाि जाण्याहस, नको अहिद्या उरण्याला || ८ 

अहिद्येसिे जािी लयाला, चारिी िाणी पणुडपणे | परर परा िाणी िी उरिे, मी ब्रह्म या शब्ि गणेु || ९ 

िेहासवे हािपाये । जािी, ििासवें इनंद्रयें । कां सूयाणसवें जाये । नकरणजाि ॥ ३-३ ॥ 
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मिृ िोिा पिंचत्िी अियि, ििेाचे िर भागची िे | मनासिे िी जािी इिंहद्रये, जसा रिी ने हकरणािे || १० 

िा िरी निदे्रनचये अविी । स्वप्िें िरिी आिीं । िेवीं अनवदे्यचे संबंिी । आटिी इया ॥ ३-४ ॥ 

झोप सिंपिा स्िप्ने जािी, िशी अहिद्या िी जािा | चारी िाणी सिंगे जािी, प्रिीहि स्िरुपाची िोिा || ११. 

िृिें लोहें होिी । िे रसरूपें नजिी । जिोनि इिंिें येिी । वन्हीिशे ॥ ३-५ ॥ 

लोिाहि जाळुनी भस्म िे, और्धास ये उपयोगी | जळिा काष्ठे बने कोळसा, पेटे िो शेगर्ीलागी || १२. 

लवण अंगें नवरे । परी स्वािें जिीं उरे । िीि िरोनि जागरें । नजइजे नििें ॥ ३-६ ॥ 

लिण हिरेहच जळाि जरर िे, अिंश स्िाहिचा िो न हिरे | हनद्रा हिरिा जागिृीििी, स्िप्न स्महृिरुपे परी उरे || १३ 

िेवीं अनवदे्यसवें । चौघीं वेंचिी जीवें । ित्त्वज्ञािाचेनि िांवे । उठिीनच या ॥ ३-७ ॥ 

िाणी नरुिी ित्िज्ञाने, बिंधन ज्ञानाचे उरिे | हिशा कळे, परर िरूच आत्मा, हशरी ऋण िेिी ना हफटिे || || १४ 

हा ित्त्वज्ञाि निवा । िरोनि इहीं लावावा । िरी हाही नशणलेवा । बोिरूपेंची ॥ ३-८ ॥ 

आत्मा हनत्यहच स्ियिंहसद्ध िो, ज्ञानमात्र सिडत्र असे | ओळख त्याची करुनी िणे्या, किणाचीिी गरज नसे || १५. 

सत्य िचे की, ित्िज्ञान,े प्रकाश अिंिरी हिलसिसे | बहुद्धस पटिे कोण असे मी, आत्मस्िरूप परर पैल असे || १६. 
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कोररे्ची िे केिळ ििणे, ‘मी न ििे परर ब्रह्म असे’ | अनुभिूीहिण ना ये प्रत्यय, शब्ि त्यास उपयोगी नसे || १७. 

शब्ि खचुडनी फोलची ठरिी, ना अनभुहूि ब्रिमाची | केिळ ित्िज्ञान ऐकिा, प्रिीहि िी येईल कैची ?|| १८. 

येऊनि स्वप्ि िेिवी । गेनलया आपणपां िावी । िोन्ही निठी िांिवी । िीि जैशी ॥ ३-९ ॥ 

हनद्रा यिेा स्िप्ने िािी, जागिृी येई िी सरिा | उभय अनभुिा हनद्रा कारण, उभय सषृ्टीची िी िािा || १९. 

जागिृी हनद्रा उभयी हिसिी, िस्ि ुव्यहक्त हन िी सषृ्टी | व्यििारी जे हिसे िाखिी, भासरुपे स्िप्नी दृष्टी || २० . 

नजिी अनवद्या ऐसी । अन्यथा बोिािें नगंवसी । िेनच यथा बोिेंसी । नििाली उठी ॥ ३-१० ॥ 

बोध अहिियेने जो िोई, व्यहष्ट भाि िो महुळ न हिरे | ब्रह्म आहण मी अलगपणा िो, िरीिी िेथे फोल उरे || २१. 

परर जीिी िा िेली । अनवद्या हे जाकिी । बन्ििोक्षीं घाली । बांिोनियां ॥ ३-११ ॥ 

जरर िाटे की, सरली अहिद्या, अििंभाि िो रािी िसा | मीपण ि ेिर परुिे बिंधन, ब्रिमभाि येईल कसा ?|| २२. 

ििेबदु्धी जागिी अहिद्या, बद्ध करी अहभमानाने | हमटुहन िोि िी जेंव्िा हिद्या, जीिा बािंहधिे बोधाने || २३. 

िोकु्षनच बंिु होये । िरी िोक्ष शब्ि कां साहे ? । अज्ञाि घरी त्राये । वाउगीची ॥ ३-१२ ॥ 

आभासहच िो िथृा महुक्तचा, मोक्षहच बिंधन िोई िसे | भ्ामक समजिु िी ब्रिमाची, व्यथड बिंधनी पाहर्िसे || २४. 
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मोक्षहच जरर िो करी बिंधना, मोक्ष म्िणािे त्या कैसे | आत्मििे िर हनत्यमकु्तहच, अििंकारहच बािंहधिसे || २५.  

बागुलाचेनि िरणें । िोषावें कीं बािपणें । येरा िो िाहीं िा कोणें । िृत्यु िािावा ? ॥ ३-१३ ॥ 

बाळपणी िो हभििी बागलु, मरणे त्याच्या सिंिोरे् | जो नािी त्याचाहच मतृ्य,ू बद्धपणाचेहि िैसे || २६. 

अहिद्येस अहस्ित्ि असेना, फोल कल्पना महुक्तची | आत्मििे िो हनत्य मकु्तहच, फोल पेरणी शब्िािंची || २७. 

घटाचें िाहींपण । फुटनलयाची िागवण । िािीि असे िे जाण । म्हणो ये की ॥ ३-१४ ॥ 

ना घर्हििा घट मािीचा, ररे् की नसिा घट फुटला | जे नािीच िे कैसे नाशे, म्िण ूकाय अज्ञानाला ?|| २८.  

नसे ज्यास अहस्ित्ि ियाचा, िोईल नाशहि िो कैसा } हनत्य मकु्त त्या आत्म्यालागी, बद्ध शब्ििी फोल िसा || २९.  

म्हणोनि बंिुनच िंव वावो । िा िोक्षा कें  िसवो ? । िरोनि केला ठावो । अनवद्या िया ॥ ३-१५ ॥ 

हनत्य मकु्त िो आत्मििेची, बिंधन त्याला किा नसे | िथृा यत्न िे मकु्तीच,े नच बिंधन सोर्णे कसे || ३०  

जी नािी हिज म्िणिी अहिद्या, बिंधन हिजने िे केले | स्िये कहल्पले बिंधनाि मी, अज्ञाने कािंिी बोले || ३१.  

मरे अहिद्या, उपजे हिद्या, मोक्ष कल्पना भरहििे | असे बोलणे हनखळ कल्पना, यत्न त्यास्ििे फोलहच िे || ३२. 
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आनण ज्ञाि बंिु ऐसें । नशवसूत्राचेनि निसें । म्हनणिलें असे । सिानशवें ॥ ३-१६ ॥  

                हशि सतु्रािील एक सतू्र िे, ‘ज्ञान बिंध’ िे हशि म्िणिी | सिाहशिािंचे िचन असे ि,े सत्यहच शिंका नसेच िी || ३३ 

आनण वैकंुठींचेनह सुजाणें । ज्ञािपाशीं सत्त्वगुणें । बांनिजे हें बोलणें । बहू केलें ॥ ३-१७ ॥ 

गीिेमाजी िरी सािंगिी, सत्िहच बिंधन सखु सिंगे | ज्ञान करी िे बद्ध साधका, अििं मळूचा ना भिंगे || ३४. 

परर नशवें कां श्रीवल्लभें । बोनललें येणेंनच लोभें । िािु िेनह लाभे । ि बोलिांही ॥ ३-१८ ॥ 

हशि हिष्णचुे िसे सािंगणे, मान्यहच आम्िा पणूडपणे | ज्ञान कररिसे बिंधन ऐसे, ज्ञानििंि परुिे जाणे || ३५. 

‘मीच ब्रह्म’ जे िििी साधक, असे ज्ञान िे बद्ध करी | कारण त्यािंिील अििं भािना, अलगहच राखे सिा िरी || ३६. 

जें आत्िज्ञाि निखि । िेंनह घे ज्ञािाचें बि । िैं सूयण नचंिी सबि । िैसे िोव्हे ? ॥ ३-१९ ॥ 

हनखळ आत्मज्ञान सिा िे, स्ियिं ज्ञानघन हनत्य असे | प्रपिंच ितृ्तीज्ञान सिाय्या, घेणे त्याहस गरज नसे || ३७ 

सयूडििे िो हनत्य प्रकाशी, त्याने कािं उियासाठी | अन्य कुणाचे सिाय्य घेणे, गरजच ना िी त्यासाठी || ३८. 

ज्ञािें श्लाघ्यिु आले । िैं ज्ञािपण िानडलें वांये । िीपवांचूि निवा ि लाहे । िैं आंग भुललानच कीं ॥ ३-२० ॥ 

पणूड ज्ञानमय स्िरूप असिा, सिाय्य किणाचे न लगे | िीप लाहििा, जये लाहिला, िोहि प्रकाहशि िो अिंगे ||३९. 
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‘मी जाहणयले स्ि रूपालागी,’ प्रौढी हमरहियली ज्याने | ज्ञानपणाला व्यथड ििहर्ले, जाणले न स्िरूपा त्याने || ४०. 

स्ि-स्िरूप िे हनत्य ज्ञािहच, त्याहस न लागे शोधािे | माझे मी-पण िथृा शोधणे, कुणी न लागे सािंगािे || ४१. 

आपणनच आपणापाशीं । िेणिां िेशोिेशीं । आपणपें नगंवशी । हें कीरु होय ? ॥ ३-२१ ॥ 

आपण नेणहुन आपणासची, शोधी यत्ने आपणाशी | गिसण्यास िे आपलुे हनजरुप, हििंरे् कािं िशेोिशेी || ४२. 

जरर कायाडस्िि चैिन्यान,े उपाधीस िे बळ हिधले | मी न उपाधी परर चैिन्यहच, स्िरूपा हिस्मिृ परर झाले || ४३. 

परर बहुिां कां निया । आपणपें आठवनलया । म्हणे िी यया । कैसा ररझों ? ॥ ३-२२ ॥ 

बिुि हिसािंनी आठि आला, हनजरुप माझे सािंपर्ले | नाचे आनिंि ेभ्म सारा, नव्ििे कािंिीची घर्ले || ४४. 

पणूड ज्ञानघन मीच श्रीिरी, स्िरुपज्ञान िे हनत्य असे | हिस्मिृी मजला हनजरूपाची, िथृा प्रयासी घालिसे || ४५. 

िैसा ज्ञािरूप आत्िा । ज्ञािेंनच आपली ििा । कररिसे सोहं िा । ऐसा बंिु ॥ ३-२३ ॥ 

मी परमात्मा, मीच श्रीिरी, ‘सोििं’ ििणे बिंध असे | जो आि ेमी सिाची आि,े त्याहस घोकणे कािं िैसे ?|| ४६. 

स्ि-स्िरूपाशी मीच जाणिो, िथृा प्रौढी ि ेबिंधनहच | जो आि ेमी, िोहच असे मी, िथृा िाच्यिा कािं त्याची ?|| ४७. 

िैसे ज्ञानरूप आत्म्याने, ज्ञाने हनजरुप आठिणे | उसन्या ज्ञानाच्या प्रौढीने, नसत्या बिंधनी जण ुपर्णे || ४८ 
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हनहिडकार हन हनगुडण आत्मा, हिसर हन आठि त्या कैसे | स्ि-सिंिेद्य हनजस्िरूपी असिा, हमर्थया बिंधन ि ेिैसे || ४९. 

ओवी क्रमांक २३ वर श्री राजाराम बुवा ब्रह्मचारी [अनुभव अमृत रहस््] ्ांचे भाष््[५०-६६] 

आत्मा हनत्यहच सििै जागिृ, जीिा हिस्मिृी िी िोई | सोििं म्िणिा, िहेच जाणि,े ििे प्राण मन मी नािी || ५० 

या सकलािुहन असे िेगळा, मीहच जाणिो या सकला | िा मी, ‘मीपणा’ ि न िेगळा, साक्षी यािंचे कृत्याला || ५१ 

मी आि े‘मीपणा’ पिूीचा, जाणहुन या सकला पािी | प्राणिाय ूआकर्ुडहन त्यासी, ठेहििािी िे हनज हृियी || ५२ 

पणूड श्वास अिंिरी घेउनी, उिर जरा ना िालहििा | िळू सोर्णे त्या बािरेी, बाियहच कुिं भक िो कररिा || ५३  

िीघड कुिं भकी हनश्चल उिरी, हिना श्वास िदू्रप व्िािे | ििेबदु्धी िी सिजी जाई, सकल पािी साक्षीभािे || ५४ 

दृष्टी िेंव्िा आिंिहच िळिी, हचत्ती चिंचलिा िी नसे | पणूड भान िे आत्मरूपाशी, अन्य भाि कािंिी न असे || ५५ . 

िीची िरीशी समरसिा हन, द्विै परेु हिरूनी जाणे | ‘सोििं’ चे ना ज्ञान न केिळ, सोििं िहेच अनभुिणे || ५६.  

उमजे िेंव्िा िरिंग उठण्या, आधी शािंि जल िो मी असे | ‘मीपण’ येण्याआधी शािंि हन, हनश्चल माझे स्िरूप िसे || ५७ 

जेंव्िािी िी ये चिंचलिा, ‘मीपण’ शब्िरुपा धारी | िोई प्रसरण हन आकर्डण, प्राणापाना सजृन करी || ५८ 

गणु पररणामची ये आकारा, इिंहद्रयाहि सारे िोिी | कूमाडसम मी आिरू शके, जैसी माझी मनोगिी || ५९ 
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अिंिदृडष्टीस येई हिव्यिा, िेज शलाका त्या हिसिी | चिंद्र सयूड हन ग्रि िारेिी, िेज सकल मी पाि  हकिी ?|| ६० 

ि ेध्िनीहि माझेच रूप िे, िरू श्रिण ऐकू येई | ॐ कारिी िो येई श्रिणी, प्राण िकारे िरी जाई || ६१ 

अधोगिीला सकार श्रिणी, अपान िोिी घेई गिी | ििंस: सोििं, सोििं ििंस:, स्पष्ट असे िे ध्िनी येिी || ६२ 

मला सािंगिी परब्रह्म मी, िेहच ईश्वरी ित्िहच मी | ििे किा ना परर मीहच िो, सकलिी हिश्वाचा स्िामी || ६३ 

म्िणहुन माऊली स्पष्टहच सािंगे, ‘सोििं’ भािहि सोर्ािा | त्याद्वारे जे ज्ञान िोिसे, भासहच िोहि मानािा || ६४ 

जें ज्ञाि स्वयें बुडे । म्हणोनि भारी िावडे । ज्ञािें िोकु्ष घडे । िें नििालेनि ॥ ३-२४ ॥ 

हनजबोधाहच येिा प्रिीहि, ज्ञान सिजी िे त्यािंि बरेु् | कायड अहिद्येचेहच ज्ञान िे, मोक्षा उपयोगी न परे् || ६५ 

एक फायिा परर ज्ञानाचा, आत्मबोध िो, िे हिरिा | हिरे ‘अििं ब्रह्माहस्म’ ‘सोििं’, सिजी मोक्षहच ये िािा || ६६ . 

म्हणोनि परानिका वाचा । िो शृंगारु चौ अंगांचा । एवं अनवद्या जीवाचा । जीवत्व त्यागी ॥ ३-२५ ॥ 

पराहिका या चारिी िाचा, चार ििेीचीहच शोभा | जरर बोध िो हजिास िोई, हिसे परर ना आत्मप्रभा || ६७ . 

चारी ििेािंच्या त्या शोभा, चारहि िाणी हिलसिसे | अििंभाि नासिा अहिद्या, चारी िाणीसि नाशे || ६८ . 

चार िाणी हन ििे चारिी, अहभन्न त्यािंचे कायड भले | अहिद्याची सहृजिसे ियािंना, िाणीहच ज्ञाना उजळे || ६९. 
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आंगाचेनि इिंिें उिासु । उठोनि ज्ञािानग्ि िवेशु । करी िेथें भस्िलेशु । बोिाचा उरे ॥ ३-२६ ॥ 

काष्ठ प्रिेशे अहग्नमाजी, जळे परर िी राख उरे | िैसी ज्ञानाग्नीि अहिद्या, जळिाहि ना बोध सरे || ७० 

चारी ििेी हिद्यमानहच, ज्ञानाहग्न िो हनत्य िसे | उपासनािी द्वारा सिंहज्ञि, ज्ञानहि िे िेथेहच असे || ७१.  

प्रिेश करी िे ििे इिंधनी, कायड कारणाहि सिंगे | जाळूहन त्यासी परुिे टाकी, बोध िरी उरिो अिंगे ||. ७२.  

सोििं जैसा बोध उरे िो, आत्मित्ि परर पैल असे | आत्मज्ञाना बोध फोलहच, अनुभहूिहिण अथड नसे || ७३  

अनभुहूिहिण उरे बोध िो, आत्मप्रभा परर ना प्रगटे | जाणीि नेणीि शनू्य िोऊनी, न लगे स्िरूपाशी कोठे ||  ७४.  

अंगीं लानवनलया नवभूिी । िैं परिाणुही झडिी । परर पांडुरत्वें कांिी । राहे जैसी ॥ ३-२७ ॥ 

भस्म लाहििा हनज अिंगाला, भस्म कणहि सारे झर्िी |  परर पािंरु्रपण ििेी रािी, िेणे स्महृि िािी कािंिी || ७५ . 

जिी जिा वेगिु | कापूर ि निसे अवडिू || परी होऊनि पररििु | उरे जेवी || २८. 

जैसा कापरु जहळ हिरघळिा, अिघे सारे जलहच हिसे | कापरु ना िो नष्टहच झाला, पररचय जळाि िो िासे || ७६. 

िा वोहिला आंगीं जैसे । पाणीपणें िसे । िहय ंवोल्हासाचेनि निसें । आथीच िें ॥ ३-२९ ॥ 

पजडन्ये िाििािी ओिळ, निी-नाल्यािंना जळ हमळिे | ओिळ िािुनी जळ सरिे परर, ओलािा ठेऊहन जािे || ७७. 
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पाणी मािीिरुनी िाििा, ना पाणी परर ओल उरे | ओल िशडिी िाहियले जळ, जरर थोरे्िी िेथ नरेु || ७८. 

िा िरी िाध्यान्हकािीं । छाया ि निसे वेगिी । असे पायाििीं । ररगोनियां ॥ ३-३० ॥ 

माध्यान्िी मार्थयािर भास्कर, िेगळी न छाया हिसिे | परी असे िी पायाखाली, हनजरूपे िेथेहच िर्िे || ७९ 

िैसें ग्रासूनि िुसरें । स्वरूपीं स्वरूपाकारें । आपुलेपणें उरे । बोिु जो कां ॥ ३-३१ ॥ 

मािळिा िो द्वैिभाि हन, ििेबहुद्ध िी जरी नरुली | ‘ब्रह्म असे मी’ या बोधाची, स्महृि अििं भािे उरली || ८० . 

बोध जािला आत्मरुपाचा, ज्ञानघना त्या ओळहखले | अनभुिूीस ना समरसिा परर, बोधे िरूहच राहखयले || ८१ . 

आत्मज्ञान  न फळ हक्रयेचे, किण कारणे कायड नसे | म्िणहुन जीिाचे माथी उरले, िाच्यािंचे िे ऋण असे || ८२ 

िें ऋणशेष वाचा इया । ि फेडवेनच िरोनियां । िें पायां पडोनि नियां । सोडनवलें ॥ ३-३२ ॥ 

ऐसे जे ऋण शेर् राहिले, हफटण्या मागडहच ना उरले | गरुुचरणाशी आश्रय घेऊहन, ििंिन करुनी फेहर्यले || ८३ . 

ऐहिक हिर्यी भोग िासना, िैखरीचे िे ऋण असे | हििेक िैराग्ये हन सिंयम,े शदु्ध मने िे फेहर्िसे || ८४ 

हिर्यािंचे जे िःुख हन सखुहि, मध्यमा हिचे ऋण िसे | अिंिरी शहुचिा करुहन ‘हशिोििं’, प्रत्यय याचा फेहर्िसे || ८५ 

परी ‘हशिोििं’ ज्ञानप्रत्यये, ऋण हशरर िईे पश्यिंिी | ‘सोििं’ प्रिीहि त्यास हफटहििे, लाभे ऐसी फलप्राप्ती || ८६ . 
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चार मिािाक्ये हन सोििं, उन्नि करर परर ऋण ठेिी | िेच परेचे फेर्ायाहस, िररचरणे ना सोर्ािी || ८७ . 

म्हणोनि परा पश्यंिी । िध्यिा हि भारिी । या निस्िरनलया लागिी । ज्ञािीं अज्ञािींनच ॥ ३-३३ ॥ 

चारिी िाणी मागड िाहििी, ज्ञान िोिसे महुक्तचे | परर त्या बोधे अििं हमटेना, ऋण िी हफटेना बोधाचे || ८८. 

आत्मबोध ना ठेिी अििंिा, ‘मी आि’े िा भाि नसे | परी अनभुहूि सिडव्यापी िी, अभेिरूपहच हनत्य असे || ८९. 

शब्ि हिरुहनया भािहच उरिो, िाचाऋण मग िे जाई | ििेभाि हिरुहनयाहच परुिा, समरस आत्म्याशी िोई || ९०.  

िेणे जळिी पिूड पािके, प्रपिंच िाटे हनजस्िरूपी | िासनाहि हन:शेर् जाऊनी, आनिंिहच ये आत्मरूपी || ९१.  

ििेाचे िे भान न रािी, व्यापारिी सिजी घर्िी | बालकापरी अहलप्तिा ये, हनत्यची लाभे आत्महस्थिी || ९२.  

ध्यानी नरुिो ध्यानपणा हन, ज्ञानीहि िो ज्ञानपणा | ऐसी राि ेहनत्यसमाधी िाची जीिन मकु्तपणा || ९३.  

म्िणहुन शरण िे सद्गरुुचरणी, ऋण िाचािंचे फेरु्हन िे | हनरसािे मग ज्ञानासिंग,े अज्ञानािी िे परुिे || ९४.  

श्री. अमृतानुभव अमृत गंगा - तृती् कंुड समाप्ती 
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(४) श्री. अमृतानुभव अमृत गंगा – 

कंुड चवथे-  

[ज्ञानाज्ञानभेिकथन] 
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आिां अज्ञािाचेनि िारें । ज्ञाि अभेिें वावरें । िीि सािोनि जागरें । िांनिजे जेवीं ॥ ४-१ ॥ 

अज्ञानाचा हिनाश िोिा, ज्ञान स्िरूपी समरसिे | जैशी हनद्रा पणूड सिंपिा, जागिृीच अनभुिू िोिे ||१. 

हनद्रमेाजी स्िप्नसषृ्टीला. सत्य मानुनी मन रमिे | जािा हनद्रा स्ियेहच उमगे, िे सारे भासहच िोिे || २. 

‘इिंहद्रयािंि मी मनहच अजुडना’, सािंगिी गीिेमाजी िरी | जागिृी येिा अिंिदृडष्टी, त्याच मनािे िरी करी || ३. 

िीच असे िी खरी जागिृी, अन्य जागणे झोप असे | ज्ञान हन अज्ञानिी अभेि ेस्ि-स्िरूपी िे नािंििसे || ४. 

कां िपणणाचा निघाला । ऐक्यबोिु पनहला । िुख भोगी आपुला । आपणनच ॥ ४-२ ॥ 

िपडणाि प्रहिहबिंब पाििा, बोध मखुाचा ििंि उमजे | िपडण ‘ित्िमहस’ हशकहििे, मी ऐसा िहेि समजे || ५. 

िपडण िाखिी ज्यािी मखुाला, हबिंबाचे प्रहिहबिंब असे | ि ेमाझे मखु असे ज्ञान ज्या, िे अज्ञानहच, ज्ञान नसे || ६ 

झाले मजला स्िमखु िशडन, ऐसे ज्यालाहि उमजे | प्रहिहबिंबी िो असा गुिंिला, अज्ञाना ज्ञानहच समजे || ७. 

गरुु समजािी भास िपडणी, स्ि-मखु असे िे हनज स्थानी | ििंि ज्ञान-अज्ञान अभेि,े नािंि ेिोिा हनज-ज्ञानी || ८. 

िपडणे न मखुलाभ जािला, हनजमखु िे त्याच ेठायी | िपडणी बघिा िा ना बघिा, एकत्िा बाधा नािी || ९. 

ज्ञाि नजया निया परी । जगीं आत्िैक्य करी । िैं सुररया खोचे सुरी । िैसें जालें ॥ ४-३ ॥ 
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जगि पाििा द्रष्टा म्िणहुन, आत्मरूप सिडत्र हिसे | आत्मैक्याचे ज्ञानहि समजे, द्वैि ठेऊनी िोि असे || १० 

आत्मा आहण जगि िेगळे, कारण ज्ञाने िे समजे | िथृा ज्ञान केिळ िरिरले, अनभुिूीहिण ना उमजे || ११. 

िहुजया ज्ञाने ज्ञान जाणणे, जैसे िपडणी मखु बघणे | द्वैिभाि िरूहच ठेहििो, आत्मा गोचर न द्वैिपणे || १२. 

अज्ञानाची िशा पहूिडची, बिलहुन हमरिे ज्ञानपणे | अहभन्न आत्म्याशी िरर िेथे, कैसे बिलािे त्याने ? || १३. 

एििं म्िणणे ज्ञान घर्हििे, ऐक्यहच व्यापक ज्ञानाशी | सरुी खपुसिे टोंक आपलुे, जण ुआपलु्याहच  उिराशी ||१४ 

लावी आंि ठावूनि कोपट । िो सािी आपणया सकट । का बांिलया चोरट । िोटेिाजी ॥ ४-४ ॥ 

कोशहकटक बनिहुनया घर, आिच द्वारा बिंि करी | हलिंहप महृत्तका स्िये त्यािरी, हनजनाशाला जण ुिरी || १५. 

चोरी करण्या चोर जाऊहन, पोत्यामाजी लपहुन बसे | बिंि आिनुी पोिे कररिा, करी आपणा बद्ध िसे || १६. 

आगी पोिासाचेनि निसें । आपणपें जानिलें जैसें । ज्ञािा अज्ञाििाशें । िैसें जालें ॥ ४-५ ॥ 

कापरुास जाहळिाहच अहग्न, उभय जाहळिी आपणासी | नाहशिाची िैसे अज्ञाना, ज्ञानहि आपणास नाशी || १७. 

अज्ञािाचा टेंका । िसिांही ज्ञािानिका । फांके िंव उफखा । आपुला पडे ॥ ४-६ ॥ 

िन्िी सारखे ज्ञान गपु्तहच, प्रगटुहन हिरिी अज्ञाना | बोध करुहन अज्ञाना सिंगे, नाशी ज्ञानहि िे आपणा || १८. 
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नाश परर ऐसा ज्ञानाचा, िोण्याआधी िे हिकसे | बिु प्रकाशमय िोऊहन िे मग, परुिेहच अिंिी नाशे ||१९. 

िशाही िे नििानलया । येणें जें उवाया । िें केवि िाशावया । िीपाचे परी ॥ ४-७ ॥ 

िेल सिंपिा, ज्योहि हिझिे, जाण्याआधी एक क्षणी | मोठी िोऊहन अहधक प्रकाशे, िीप जाि ऐसा हिझनुी || २०. 

अज्ञानाचा हिनाश िोिा, ज्ञान हिशेर्े झळकिसे | िेहच हनराहश्रि ज्ञान ज्योहिसम, मोठे िोऊहनया नाशे || २१ 

उठणें कीं पडणें । कुचभाराचे कोण जाणे । फांकणें कीं सुकणें । जाउिाचें ॥ ४-८ ॥ 

स्िन नारीचे उन्नि िोिा, झकुिी खाली, सिजपणे | की जाईची कळी उमलिा, सकेुहच िी नाजकूपणे || २२ 

गिन िोि कुचभार जेधिा, जेहि िोिसे व्यतु्थान | ििंि झकुणे सिजीहच घर्िे, व्यतु्थानची िोिे पिन || २३ 

िरंगाचें रूपा येणें । ियानच िांव नििणें । कां नवजूचें उिैजणें । िोनच अस्िु ॥ ४-९ ॥ 

िरिंग रूपा येिा जळहच, िळूच पषृ्ठािरिी चढे | जल पषृ्ठािुनी िरिी चढणे, िेची ियाचे पिन घरे् || २४. 

गगनी चमके िहर्िा क्षणभर, आसमिंि उजळुहन जाई | क्षहणक परी िी िेज शलाका, पनु्िा हिचे हिसणे नािी || २५. 

ऐसे व्यतु्थानहच िे क्षहणचे, पहुढल क्षणी िे पिन िसे | उिय हन मध्यान्िहि िे क्षणीचे, पढुले क्षणीहच अस्ि असे || २६. 

िैसें नपऊनि अज्ञाि । िंववरी वाढे ज्ञाि । जंव आपुलें नििि । नििःशेष सािे ॥ ४-१० ॥ 
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ज्ञान िाढिे हनितृ्तीने, हनरहसि प्रपिंच अज्ञाना | पणूड हनरसने, ज्ञानहि हिरिे, अज्ञानासि त्याच क्षणा || || २७. 

पणूड ज्ञानघन आत्म्या नलगे, जाण िी िहुजया ज्ञानाची | स्ियिंहसद्ध अहस्ित्िा जाणे, गरज त्यािंस ना बोधाची || २८ 

जैसें कल्पांिीचें भररिें । स्थिाजिा िोहींिें । बुडनवनलया आरौिें । राहोंनच िेणें ॥ ४-११ ॥ 

कल्पािंिी िोिा िे जलमय, जळी स्थळी पाणीच पाणी | सिडव्यापी िे जलची असिा, भेि पणूड गेले हमटुनी || २९ 

िैसे प्रिीहिसागराि हिरिा, अलगपणाचा लय िोई | ज्ञानाज्ञानहि भेिहच नरुल,े सारे ज्ञानमयहच िोई || ३० 

कीं नवश्वानह वेगि । वाढे जैं सूयणिंडि । िैं िेज िि निखि । िेंनच होय ॥ ४-१२ ॥ 

जरी सयूडमिंर्ळहच िाढुहन, परुत्या हिश्वा व्याहपयले | उजेर् हन अिंधार भेि ना, सारे प्रकाशमय झाले || ३१. 

भास्कर हकरणे नसिी िेथे, अिंधाराची ये प्रिीहि | भास्कर पणूड ब्रह्मािंर् व्याहपिा, साररच िेजाची व्याप्ती || ३२. 

उजेर् आहण अिंधारिी िो, भेि िेगळा कािंिी नरेु | सारे ब्रह्मािंर्हच िेजोमय, िेज हन िम िा भेि सरे || ३३. 

िािा िीि िारोनि । आपणपें नहरौनि । जागणें ठाके होवोनि । जागणेंनच ॥ ४-१३ ॥ 

हकिं िा हनद्रा पणूड जाऊहन, जागिृीच ये पणूडपणे | हनद्रा जागिृी नरेु िेगळी, ठाके जागिृी एकपणे || ३४ 
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िैसे अज्ञाि आटोनियां । ज्ञाि येिें उवाया । ज्ञािाज्ञाि नगिूनियां । ज्ञािनच होय ॥ ४-१४ ॥ 

आटिहुन अज्ञाना िैसे, हिकास ज्ञानाचा िोई | नरेु ज्ञान िा अज्ञानिी िे, शदु्ध ज्ञान एकहच रािी || ३५. 

हिनाश अज्ञानाचा आहण, हिकास व्िािा ज्ञानाचा | ऐसे कािंिी नच उरलेले, अनभुि एकची स्िरूपाचा || ३६. 

सारे अज्ञानहि िे हिरले, जाणहुन घेणे कािंिी नसे | पणूड ज्ञानमय ज्ञहप्तमात्रिा, स्ि-स्िरूपी िी एक असे || ३७. 

िे वेिीं पुनिवां भरे । िा अवसां सरे । िे चंद्रींनच उरे । सिरावी जैशी ॥ ४-१५ ॥ 

कलेकलेने चिंद्र िाढुनी, पौहणडमेस िो पणूड हिसे | सिड कला अिसेला हिरुहन, दृष्टी आर् िो िोि असे || ३८ 

मळू चिंद्रमा हनत्य पणूडची, िीच कला िी सिरािी | िो न हिकासे िा सिंकोच,े िेज रिीचे भ्म िािी || ३९ 

कां िेजांिरें िाटोपे । कोण्हे ििें ि नसंपे । िें उपिेचें जाउपें । सूयणनच होय ॥ ४-१६ ॥ 

ना हनस्िेजे किणा िेजे, ना लोपे िा अिंधारी | ऐसा जगिी एकहच हिलसे, सयूड कुणी ना अन्य परी || ४० 

स्ियिंप्रकाशी स्ििेजधारी, िेजोमयहच सयूड असे | ना हनस्िेजे, उजळे अिंधारी, हिना सिाय्यहच आपैसे || ४१ 

मािंर्ा सम नसे कुणीिी, उपमा त्या नच कोणाची | त्याचे सम िो एकलाची की, पणूड महूिड िो िेजाची || ४२. 

म्हणोनि ज्ञािें उजिे । कां अज्ञािें रुिे । िैसें िव्हे निवाणिें  । ज्ञाििात्र जें ॥ ४-१७ ॥ 
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झािंके ना उजळे किणेिी, शदु्ध ज्ञान आत्माची असे | िजु्या न ज्ञाने, जाणीि त्याची, स्िये ज्ञानमय पणूड िसे || ४३ 

सिाहच उज्िल आत्मििे िो, ज्ञाने अन्य न िो उजळे | स्ियिंभचू िो हनत्य ज्ञानघन, अज्ञाने झािंके न मळे ||४४. 

परी ज्ञाििात्रें निखिें । िेंनच कीं िया किें । काई िेनखजे बुबुिें  । बुबुिा जेवीं ? ॥ ४-१८ ॥ 

जरी ज्ञानमय पणूडहच आत्मा, आपलु्या ज्ञाना ना जाणे | बबुळेु जैशी सारे पािी, शक्य न स्ििा:स बघणे ||४५. 

पणूड ज्ञानमय असोहन िररिी, िे न कळे ब्रिमालागी | बघे सकल परर शक्य न बघणे, हनजरूप िे नयनालागी || ४६. 

हक्रया जाणण्याची िी घर्ण्या, ज्ञािा हन ज्ञेयहि लागे | परर ज्ञानमय िरर अद्विैी, किण हिर्य त्याहस नलगे || ४७. 

त्याच्या अहस्ित्िाची जाणीि, स्िसिंिेद्य ऐसी म्िणहुन असे | त्यासी केिळ िे अनभुिणे, जाणणे हन पािणे नसे || ४८. 

आकाश आपणया ररगे ? । कायी आनग आपणया लागे ? । आपला िाथा वोिघें । आपण कोण्ही ?॥४-१९॥ 

गगन हशरेना गगनामाजी, सिडत्रहच िे स्िये असे | जरर सक्षम िो धमाडचरणा, आपणा अहग्न न जाहळिसे || ४९ 

चढुहन जािी र्ोंगर माथा, िेहच पाय परर ना चढिी | आपलु्याची हनज मस्िकािरी, जरर पणूड िी असे गिी ||५०. 

निनठ आपणया िेखे ? । स्वािु आपणया चाखे ? । िािु आपलें आइकें  ? । िािपण ॥ ४-२० ॥ 

आपणाशी ना दृष्टी पािी, रुहच न चाखिे हनज रूची | नाि आपलु्या नािपणाला, ऐकू न शकिो, िे कधीहच || ५१. 
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सूयण सूयाणनस नवविे ? । कां फि आपणया फिे ? । पररििु पररििें । घेपिु असे ? ॥ ४-२१ ॥ 

उिय अस्ि पाहिले न रहिने, हनत्य उहििची स्िये असे | फळाि बीज िे सजृनाचे िरी, स्ियेहच फळणे शक्य नसे || ५२. 

जसे कमड िे िसेहच फळिी, सखु िःुखाचे लाभिसे | परी फळाला कमडहच नसिा, त्याने फळािेच कैसे ?|| ५३. 

हनत्य प्रकाहशि सयूाडचा ना, उिय अस्ि किा िोई | माझा िोई उिय अस्ििी, ि ेसयूाड ठािे नािी || ५४. 

िरिळिा पररमळ सखु िईे, घ्राणी स्पहशडिा हनज गिंधे | परर पररमळ ना स्िये सखुािे, घेऊहन गिंधा आनिंि े|| ५५. 

िैसें आपणयां आपण । जाणिें िव्हे जाण । म्हणौनि ज्ञािपणेंवीण । ज्ञाििात्र जें ॥ ४-२२ ॥ 

िैसे आत्मा स्िरुपाचा ना, बोध किाहप घेि असे | ज्ञानपणाहिण ज्ञानमात्र िो, जाणीि नेणीि त्यास नसे || ५६ 

पणूड ज्ञानमय आत्मारामहच, िजेु सिडिी िो जाणे | बोध आपलुा त्या नच िोई, जाणीि स्िरूपाची नेणे || ५७. 

जाणहुन घेण्यासाठी कािंिी, ज्ञेय हन ज्ञािा द्विै ििे | सारे कािंिी िोहच असिा, काय िये जाणहुन घ्यािे ?|| ५८. 

आनण ज्ञाि ऐसी सोये । ज्ञािपणेंनच जरी साहे । िरी अज्ञाि हें िोहे ? । ज्ञािपणेंनच ॥ ४-२३ || 

आत्म्याला कुणी अहस्ित्िाचे, ज्ञान व्िािया साह्य करी? | आत्मा अज्ञानीच म्िणािा, ज्ञानिी अज्ञानहच िरी || ५९. 

आत्म्यालागी ज्ञान जािले, कुणी ज्ञािा सािंगिा असे | जण ुियाला पिूी ऐसे, ज्ञानची मळुी कािंिीच नसे || ६०. 
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आत्मा हनश्चल हनहिडकारची, स्ि-बोध आिश्यकहच नसे | सिा ज्ञानघन आत्म्यालागी, ‘कोsििं’ जाणीि व्यथड असे || ६१. 

स्िये जाणिो सकल चराचर, त्याहस स्ि-बोध सिज असे | जाणीि आहण नेणीि नसिा, गरज ियाची कािं भासे ?|| ६२. 

‘अमकू मी’ ि ेअसे जाणणे, ज्ञान नसे अज्ञान असे | ज्ञान जयाचा सिज भािची, त्याहस िेगळी गरज नसे || ६३. 

जैसें िेज जें आहे । िें अंिारें कीर िोहे । िा िेज जर् ही होये । िेजासी काई ं? ॥ ४-२४ ॥ 

काळोखाला स्पशड न रिीने, प्रकाहशले त्याने किणा?| त्याहस उजेर् ऐसे म्िणणे, आिश्यक िे मळुीच ना || ६४. 

सयूडस्िरुपी हनत्य प्रकाशहच, अिंधारा कुणी ना जाणे | जे कािंिी िे आि ेिेथे, ‘प्रकाश’ त्यासी कािं म्िणणे || ६५. 

िैसें असणें आनण िसणें । हें िाहीं जया होणें । आिां निर्थया ऐसें येणें । बोलें गिे ॥ ४-२५ ॥ 

आपलु्या स्िरूपभिु ज्ञानी िे, नसणेपण ना हशरू शके | िैसे असणेपण हि कल्पना, आत्म्या िीहि ना ठाके || ६६. 

ऐसे ज्ञानाज्ञान नसेहच, असणे नसणेिी नािी | अनिंि व्यापक अहस्ित्िहच िे, शनू्य भाि हनश्चल रािी || ६७ 

ब्रह्मािर आभास जगि ि,े आभासे अहस्ित्ि जया | लौहकक असणे, िास्िि नसणे, कारण िी केिळ माया || ६८ 

ब्रह्म किाहप स्िरुप न बिले, परर अश्वत्थ सिा बिले | लटके ि ेिर ब्रह्मािरिी, आभासाला रूप हिले || ६९. 

परब्रह्म िे सििै जागिृ, असणे नसणे नािी िया | खेळासाठी हिश्व हनहमडले, पािंघरुनी हमर्थया माया || ७० 
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परर िोई ि ेसारे कािंिी, चैिन्याच्या शक्तीने | ब्रह्म नसे ि ेफोल बोलणे, खेळ कुणाच्या मजीने ?|| ७१. 

हनत्य ब्रह्म िे सििै असिा, असणे नसणे नािी िया | कुणा िाटि,े ब्रह्म म्िणोनी, कािंिी नसे ब्रह्मािंर्ी या || ७२. 

फोल हिचारीि मग त्यािरिी, काय ब्रह्म िे मळुी नसे ? | त्याचे खिंर्न आहण उत्तर, ओिी पढुची करीि असे || ७३. . 

िरी कांहीं िाहीं सवणथा । ऐसी जरी व्यवस्था । िरी िाहीं हे िथा । कवणानस पां ? ॥ ४-२६ ॥ 

जरर सिडथा नसेच कािंिी, ज्ञानिी िे शनू्यहच असे | झाले शनू्य-ज्ञान कुणाला?, जरर येथ कािंिीच नसे || ७४ 

नसेल जगिी परब्रह्म िे, प्रकृिी ििे कुणामळेु ? शनु्यहच िोिा आहण प्रकृिी, क्षणाि सारेची िबुळे || ७५. 

ब्रह्म नसे ि,े कुणाच्या बळे, ज्ञान जािले किणाला ?| प्रपिंचपण िे कुणी प्रपिंचा, त्याहिण हिधले? ि ेबोला || ७६. 

शून्यनसद्ांिबोिु । कोणे सत्ता होये नसदु् ? । िसिा हा अपवािु । वस्िुनस जो ॥ ४-२७ ॥ 

जरर सत्ता िी चराचराहच, शनू्य हसद्ध जािली असे | त्या शनू्याला कोण प्रकाशे? फोल बोलणे मग कैसे ?|| ७७. 

जे नािी िे नसणेपण कोणी, कसे कशाने जाहणयले ?| शनू्यत्िाचा बोध जयाला, त्या शनू्यत्ि कसे स्फुरले ?|| ७८. 

या ब्रिमािंर्ी एकच सत्ता, परब्रह्म चैिन्य असे | जेिी जाणणे त्या सत्तेने, अन्य िजेु अहस्ित्ि नसे ||  ७९. 

िाल्हनविां निवे । िाल्हनविें जरी िाल्हवे । िरी िीपु िाहीं हें फावे । कोणानस पां ॥ ४-२८ ॥ 
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आपलु्या घरचा हिप मालििा, हिसणेिी िे मालििे | ििे हिसेना, बोध जरर नसे, कािंिी न झाले ििेािे || ८०. 

ििे हिसेना जरर अिंधारी, म्िणहुन काय ििेची नसे ?| बोध हमटे िो प्रकाश नसिा, परर अहस्ित्ि जसेहच िसे || ८१. 

कीं नििेचेनि आलेंपणें । नििेलें िें जाय िाणें । िरी िीि भली हें कोणें । जानणजेल पां ?॥४-२९॥ 

झोपल्यािरी गाढ सरु्हुप्ति, ििेभािहच िो गेला | शािंि लागली हनद्रा मजला, बोध िोिसे किणाला ?|| ८२. 

हनद्रा येिा स्िबोध िरपे, म्िणहुन काय अहस्ित्ि हिरे ? | हनद्रा सरिा, आनिंिी हस्थहि, ऐसा बोध कुणास स्फुरे? || ८३. 

घटु घटपणें भासे । िदं्भगें भंगू आभासे । सवणथा िाहीं िैं िसे । कोणें म्हणावें ? ॥ ४-३० ॥ 

घट असिा असणेपण भासे, फुटिा हिसिो भग्नपणा | असणे नसणे असे जाणणे, िोि नसे लोचनाहिना || ८४. 

घटा पािणे नयने घर्िे, घटािुनी िेगळेपणे | भिंगणेहि िे कळि असेहच, केिळ िेिी िजेुपणे || ८५ . 

घट असिा िा िोहच भिंगिा, जेंव्िा कोणी न पाहियले | िजेुपणाहिण नसे जाणणे, घर्ले िे न कुणा कळले || ८६ . 

परब्रह्म श्री आत्मित्ि िे, शनू्यािस्थेि असे | सिडव्याहप िे असे हनरिंिर, त्याहिण अन्य कािंिीच नसे || ८७ 

नसणे असणे घर्ि असेहच, केिळ चैिन्याहच मळेु | अहलप्त रािुहन सारे घर्िी, पद्मपत्र हलिंपे न जळे  || ८८. 

हनद्राहधना नसे स्िबोधहच, परर अहस्ित्िा बाध नसे | हिझिा िीपक, ििे हिसेना, परर अहस्ित्ि न नासिसे || ८९. 
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पणूड िकृ्ष जरर हबजाि असिा, व्यापकपण िे गपु्त असे |  िैशी क्षमिा परब्रिमाची, जरर िाहिणे शक्य नसे || ९०. 

म्हणोनि कांहीं िाहींपण । िेखिा िाहीं आपण । िोहूनि असणेिवीण । असणें जें ॥ ४-३१ ॥ 

त्यास न कािंिी िोणे लागे, असणे अथिा ना असणे | त्याच्या अहस्ित्िाची न शिंका, हिश्व शनू्यची ियाहिणे || ९१ 

असणेपण िा भाि नसे जरर, िरर असणे जेंव्िा नसणे | अभाि ऐसा िोिी जाणे, जे नसणेपण िािी असणे || ९२. 

सरु्हुप्त मधला अभाि त्याचा, िेिी ियाला कळि असे | ज्ञानाहिण ना येई प्रत्यय, िे िर सत्तामात्र िसे || ९३. 

परी आनणका कां आपणया । ि पुरे नवषो होआवया । म्हणोनि ि असावया । कारण कीं ॥ ४-३२ ॥ 

स्िरूप न िोई हिर्य आपलुा, िजू्याचािी ना िोि असे | हनज अहस्ित्िाची जाणीि, किा ियाला िोि नसे || ९४. 

प्रत्यय त्याच्या अहस्ित्िाचा, िजु्या कुणाला ना येई | ना हनजस्िरूपाची आपलुी जाणीि, किाहप िे करुनी िईे || ९५. . 

परर िोई िो सकला आश्रय, हनहिडकार हन हनश्चल िो | ज्ञान हन अज्ञाना पहलकर्ला, पणूड ज्ञानमय िो असिो || ९६. 

स्ि-सिंिेद्यिा िी खणू ियाच्या, अहस्ित्िाची हनत्य असे | अनुभहूिहिण स्िरूप कळेना, नािी म्िणािे त्या कैसे ?|| ९७. 

जो निरंजिीं नििेला । िो आनणकीं िाहीं िेनखला । आपुलानह नििाला । आठउ िया ॥ ४-३३ ।| 

नीरि एकािंिी कुणी रानी, शािंिहच िो झोपी गेला | ििेभान परुिे हिसरोनी, हिसर आपलुा त्या पर्ला || ९८. 
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ििेभान त्या नसेहच कािंिी, िसेच अन्या कोणाला | म्िणहुन काय अहस्ित्ििीन िो, कारण बोध न महुळ झाला || ९९. 

नसणे बोधाचे ना कररिे, बाधा त्याच्या असण्याची | असणेपण िे फुकाहच शिंहकि, केिळ खणू न बोधाची || १००. 

आिपेण हन नािीपणहि, असिी कल्पना सापेक्ष | ज्ञानाचा जिंि हिर्य िोिसे, िरर िेधी आपलुे लक्ष || १०१. 

परी ज्ञान ना सषृ्ट पिाथड हन, हिसे न नयने कोणाला | सत्तामात्रची असे हनत्य िे, स्ि-स्थ न ज्ञािहच किणाला || १०२.. 

परी नजवें िाहीं िोहे । िैसें शुद् असणें आहे । हें बोलणें ि साहे । असेिाहींचें ॥ ४-३४ ॥ 

सरु्पु्तीि हिसरे असणेपण, िजु्याहि ज्ञाि न िोि असे  | स्ि-बोध नसिा, परर ियाच्या, अहस्ित्िाला बाध नसे ||१०३ 

असणेपण िे शदु्ध अबाहधि, अभाि जरर बोधास असे | हनद्राहधन जो अहस्ित्िाचे, आि-ेनािीपणिी नसे || १०४. 

अहस्ित्िाची ऐशी जाणीि, ना इिरा िा ना त्याला | परर अहस्ित्िा नसेहच बाधा, हिर्य िो न िो, कोणाला ||१०५ 

आिपेण हन नािीपणहि, कल्पनाहच सापेक्ष असे | जाणीिहि सषृ्टहच असे जरर, ज्ञान परिंि ुनािी िसे || १०६. 

आत्म्यासिंगे ज्ञानाज्ञानहि, उभय भािहि नािंििसे | आि-ेनाहिपण ना त्याशी, सिाडठायी िेच िसे || १०७. 

ज्ञान असे िे स्िरूप आपलुे, जरर अहस्ित्ि किा न हिसे | सत्तामात्रची सिज हस्थहि जी, आत्मित्ि ि ेिेहच असे || १०८ 
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निठी आपणया िुरडे । िैं निठीपणनह िोडे । परी िाहीं िोहे फुडे । िें जाणेनच िे ॥ ४-३५ ॥ 

दृष्टी पािी इिर पिाथाड, परर हनजरुप बघिा िी खुिंटे | अिंध नसे िी त्यािेळीहि, परर हनजस्थानीहच प्रगटे || १०९. 

कां कािा राहे कािवखा । िो आपणया िा आनणका । ि चोजवे िर् ही आनसका । हा िी बाणे ॥ ४-३६ ॥ 

अिसेच्या काळोखी बसला, काळाकुट्ट असा कोणी | कुणालािी ना हिसे परर िो, जाणे मी आि ेलपनुी || ११०. 

काळा माणसू अिंधारी िा उजेर्ाििी िो परुिा | त्या आिपेण हनत्य जाणिे, हिस,े ना हिसे जरर जगिा ||१११. 

िैसे असणें कां िसणें । हें कांहींच िािुसवाणें । िसोनि असणें । ठाये ठावो ॥ ४-३७ ॥ 

कळो नाकळो कुणा जररिी, आि-ेनािीपण िररिी | स्िभािहसद्ध असणे ना हिचहलि, असे शदु्ध आपलु्या ठायी || ११२. 

नििणिपणीं आपुला । आकाशाचा संचु नवराला । िो स्वयें असे पुनढला । कांहीं िा कीं ॥ ४-३८ ॥ 

आकाशी जो खेळ ढगािंचा, िो हिरिा त्याचे ठायी | त्या खेळे नभ किा न हिचहलि, हनत्य स्ि-स्िरूपी रािी || ११३. 

कां आंगीं कीं नििणिपणीं । हारपनलया पोखरणीं । हें आनणकावांचूनि पाणी । सगिेंनच आहे ॥ ४-३९ ॥ 

हिहिर खोहििा पाणी लागे, परी नव्ििी िी खोहियली | िरीिी असे आपलुे ठायी, शदु्ध जळहच जहमनीखाली || ११४. 

भमूीमधले जल स्िस्थानी, हिसे मळुी ना जरर िरुनी | भमूीलागी हिसे खोहििा, स्िच्छहच जल िे पषु्करणी || ११५. 
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आपणा भागु िैसें । असणेंनच जें असे । आहे िाहीं ऐसें । सांडोनिया ॥ ४-४० ॥ 

ज्ञानाठाहय स्िभािभिु जे, सत्तामात्र असे असणे | कुणा ज्ञाि िो, िा न िो िरर, आपलु्या ठायी हस्थि िोणे || ११६. 

या ििेाचे हिहिि कायड जे, त्यास्िि िरर अिंिरी िसे | सोरु्हनया मीपण रिंगािे, मीच अनिंि िरी असे || ११७. 

दृग्गोचार ना परब्रह्माचे, असणेपण जरर कुणासिी | सत्तामाते्र हनत्य असे िे स्िस्थहच िे आपलुे ठायी || ११८. 

नििेचें िाहींपण । नििानलयानह जागेंपण । अनसजे कां िेण । कोणी ि होऊनि जैसें ॥ ४-४१ ॥ 

झोप सिंपिा, येि जागिृी, हनद्रा जागहृि उभय स्फुरे | पणूड जागिृी येिे िेंव्िा, हनखळ जागहृि मात्र उरे || ११९. 

जागहृि हनद्रा सिंहधकाली, उभय स्पशी जी हस्थहि असे | सािंरु्नी िोिी, शनु्यी रिंगणे, हनजस्िरूपहच िे िेथिं िसे ||१२०. 

हनद्रारिंभी िा ओसरिा, रात्री िा ब्राह्मी काली | सिजी स्फुरिे आत्मप्रभा िी, हस्थर बसनुी या समकाली || १२१. 

ब्रािम मिु िी हनद्रा सरिा, अजहुन इिंहद्रये ना उठली | रात्र हिनाच्या सिंध्याकाली, सषृ्टी धसूरिा ल्याली || १२१ 

या समकाली समहच करुहनया, प्राण अपानहि हस्थर व्िािे | हिसरुहन आपलुे िे असणेपण, शनू्यी रिंगहुनया जािे || १२२. 

ििेभाि परुिा हिसरोनी, आज्ञाचक्री ििंगािे | ये शनू्याची सिज अनुभिुी, शािंि न कािंिी हचिंिािे || १२३. 

अनभुि घ्यािा स्ि-स्िरूपाचा, हनराकार व्याप्ती त्याची | नरेु ज्ञान हन ज्ञािा िशडन. हनखळ अनभुहूि श्री िरीची || १२४. 
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सारी असे िी, एकहच सत्ता, अद्विैी रिंगनुी जािे | स्िानिंिाचे अमिृ असिा, करु् हिर्या कािं प्राशािे ?|| १२५ 

िेच असे हनजस्िरूप आपलुे, त्यािंि हिरािे पणूडपणे | परर ‘जाणे मी, िा ना जाण’े, स्महृि सोरू्हन एकपणे ||१२६. 

अशा स्मरण हन हिस्मरणाहिण, आत्मरुपी िल्लीन व्िािे | सिज असािे हनजरूपीची, शािंि न कािंिी हचिंिािे || १२७. 

कां भूनि कंुभ ठेनवजे । िैं सकंुभिा आपजे । िो िेनलयां म्हनणजे । िेणेंवीण ॥ ४-४२ ॥ 

कुिं भ ठेहििा भमूीिरिी, सकुिं भिा सिजी येई | कुिं भ काहढिा, कुिं भरहिि िी, खेळहच शब्िािंचा पािी || १२८. 

परी िोन्ही हे भाग । ि नशवनि भूिीचें आंग । िे वेिीं भूनि िैसें चांग । चोख जें असणें ॥ ४-४३ ॥ 

भमूी महृत्तका, कुिं भ महृत्तका, उभय महृत्तका असिािी | येणे जाणे िे कुिं भाच,े महृत्तका न हिचहलि िोई || १२९ 

एक महृत्तका येथे िेथे, भमूी हिचहलि ना िेणे | असण ेनसणे पैल ियािंच्या, ब्रह्म असे िे पणूडपणे || १३०  

सारी असे की, एकहच सत्ता, आत्मरूप त्या श्रीिरीची | आत्मारामी पणूड हिरािे, िीच प्रिीहि ब्रह्माची || १३१. 

व्यहष्ट म्िणहुन न सिंकोचािे, ििे चौकटी िथृा असे | हनजरूपाला ओळख सत्िरी, ब्रह्माहिण ि ूअन्य नसे || १३२. 

स्िानिंिाचे अमिृ असिा, हिर्य हचखल कािं आिर्िो | अिंिमुडख िे िोई झर्करर, िूच हिव्य रे श्रीिरी िो || १३३ . 
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- श्री राजाराम बुवा ब्रह्मचारी ्ांनी अध््ा्ाचा केलेला उर्संहार [ओव््ा-१३४ ते १३९] 

आत्म्याची व्यापकिा ििेािील, व्यहष्टरूपाने हिलसिसे | अहखल जगि जे व्यापहुन रािी, समष्टीरूपे िेहच असे ||१३४ 

व्यहष्ट मानुनी असे जीि िो, ईश्वर सकलाठायी असे | आकारािंच्या पैल अनिंिे, आत्मा सकला व्याहपिसे ||१३५ 

ईशित्ि िे सकला जाण,े त्याहिण िी सारी माया | हनद्रा जागिृी सिंध्याकाली, हनजरुप येई भेटाया ||१३६ 

मायािीिहच िोऊहन सिजे, स्िानिंिी रमनुी जािे | एक्केचाळीस म्िणहुन हलहिली, जेणे स्िरूपी ििंगािे ||१३७ [४१व्या ओिीचे मित्ि ] 

निद्रािौ जागरस्यांिे यो भाव उपजायिे | िं भावं भानविं साक्षाि ्जीवन्िुिो भवेत्सिा |४४|| {राजाराि बुवा रनचि } 

हनद्रारिंभी िा हिज अिंिी, सिज भाि अिंिरर स्फुरिो | िेहच असे हनजरूप आपलुे, समरसिा िरर अनभुििो ||१३८ . 

बोध येई जो त्या समयाला, स्मिृीि त्याहस ठेिािे | शािंि मनाने आठिनूी त्या, अद्विैी रमहुन जािे ||१३९. [अनभुि अमिृ रिस्य] 

श्री. अमृतानुभव अमृत गंगा - कंुड चवथे समाप्त  
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 (५) श्री. अमृतानुभव अमृत गंगा –  

कंुड र्ाचवे –  

{सवच्चिानंि वनरूर्ण} 
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सत्ता िकाश सुख । या निहीं निहीं िीं उणे लेख । जैसें नवखपणेंनच नवख । नवखा िाहीं ॥ ५-१ ॥ 

अहस्ित्ि-ज्ञान आहण आनिंि,े श्रहुि हनिहेशिी श्रीिरीशी | ि ेिीनिी जरर िररठायी, ज्ञाि नसे ि ेपरर त्याशी || १. 

सत्ता सिडत्रची िरीची, बोध स्रोि िो ज्ञानाचा | समरस िोिा सिज अनुभहूि, प्रत्यय ये स्िानिंिाचा || २. 

म्िणनुी सत्ता प्रकाश हन सखु, हिन्िी िेगळे किा नसे | एका िरीशी समरस िोिा, प्रत्यय सिजी येि असे || ३ 

सिडत्रहच अहस्ित्ि िरीचे, अनभुहूि िोिा सखु िाटे | आपलुी सत्ता प्रकाश हन सखु, िरीला िी जाणीि कुठे ?|| ४. 

िरीमय सारे हिश्व जािले, पणूड ज्ञानमय िो हिलसे | जेथे िरी, आनिंििी िेथे, स्िानिंिी िो हनत्य असे || ५. 

सि ्हचि ्हन आनिंि यािहुन, श्रहुि हनिहेशिी ब्रह्माशी | पािन असिी िीन पि ेिी, एकरूपे ये प्रिीिीशी || ६. 

एकहच सत्ता, प्रकाश आहण, सिजची िो स्िानिंि असे | अनभुिूीने प्रत्यय त्याचा, जाणीि िी परर िरीस नसे  || ७. 

जरर िीर् िे मारक घेिा, प्राहशिसे िोची जाणे | हिर्ास परर ि ेज्ञाि किाना, जाणे जेणे अनभुहिणे || ८. 

जैसे िीर् हिनाशा करीिे, जोिी धारण करर त्यािंिे | हनज पररणामा िीर् न जाणे, नच नाशी हनजरूपािे || ९ 

जैसे िीर् बाधक ििेाला, समजे अनभुि घेिाहच | हिर्ा न जाणीि परर ियाची, िी अनभुिूी अन्याची || १०. 

हिर्ा िीर् ना मारक कहधिी, सत्ता प्रकाश सखु िैसे | िरी ना जाणे स्िगणु आपलुे, हनजस्िरूहप िो स्ि-स्थ असे || ११. 
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पि ेिीन ज्या अनुभिू झाली, गणुिणडन त्या प्रिीहिचे | िरीशी समरसिाहच सिजी, प्रत्यय ि ेअनभुिूीचे || १२. 

स्ि-स्िरूपी जे हनत्यहच असिी, आली िया जी अनभुहूि | थोर मिात्मे हनजानिंिी जे, शब्ि ेिहणडली िी प्रिीहि || १३ 

साधकास ि ेमागड प्रिीपन, कैसे अथिा जाणािे | योग्य मागड िा कैिल्याचा, पढुिी पढुिीची जािे || १४. 

थोर असिी उपकार ियािंचे, शब्ि ेब्रह्मा व्यक्तहिले | सलुभ पानहच अनभुि अमिृ, प्रिीहि खणुािंना िाहियले || १५. 

कांनि कानठण्य किक । निन्ही नििोनि किक एक । द्राव गोडी पीयुख । पीयुखनच जेवीं ॥ ५-२ ॥ 

सिुणडत्ि, काहठण्य, कािंहििी, सिुणी िसिी एकरूपे | पािळपण गोर्ी हन अमिृ, िेगळे न अमिृी रुप े|| १६. 

हनत्यानिंिी सिा श्रीिरी, प्रकाश ि ेआनिंिाचा | प्रकाश िीहच त्याची सत्ता, बोध असा िा स्िरुपाचा ||१७ 

उजाि दृनि िािणव । या निन्हीं निहीं उणीव । हें िेनखजे सावेव । कापुरीं एकीं ॥ ५-३ ॥ 

उजळपणा पररमळ हन मिृिुा, कपुडर ठायी एकपणे | िीन धमड ना असिी िेगळे, एकरूपे अनभुिू िोणे || १८. 

आंगें कीर उजाि । कीं उजाि िोनच िवाि । कीं िोन्ही िा पररिि । िात्र नच जें ॥ ५-४ ॥ 

ऐसें एके कापुरपणीं । निन्ही इये निन्ही उणी । इयापरी आटणी । सत्तानिकांची ॥ ५-५ ॥ 

मिृतु्ि शोभिी शभु्पणाला, गिंधे सिजी अनभुिूी | पाििाहच एकत्िे प्रिीहि, एक िजु्यािुनी अलग न िी || १९॰ 
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उजाळ मािडि आहण दु्रिी िी, हिर्य िेगळालेहच जरर | कापरुपणी िे एकहच िैसे, हत्रपि ेभरु्हिि एक िरी || २०. 

जरी कापरुी धमड िेगळे, एकत्िे अनभुिूी त्यािंची | िैसे पि सहच्चिानिंि ि,े प्रिीहि ियाची अहभन्नहच || २१. 

सत्ता ज्ञान आनिंि प्रगटिी, एकरुपे अहभन्नपणे | अनुभहूि येिा सिजी जाणिे, मािंगल्यहच िे एकपणे || २२. 

येर् हवीं सनचचिािंिभेिें । चानललीं निन्ही पिें । परर निन्हीं उणीं आिंिें । केलीं येणें ॥ ५-६ ॥ 

अहस्ित्ि हन सखु ज्ञानची जगिी, क्षहणक अनभुहूि येि असे | शाश्वि िीनिी श्रीिरी माजी, परर िो त्यािंच्या पैल िसे || २३. 

हनजठायी िरी अनभुहििा, एकत्िे प्रत्यय त्यािंचा |  श्रिुी सािंगिी प्रत्यय िाहच, सि ्हचि ्हन आनिंिाचा || २४. 

जरी ब्रह्म िे भािािीिहच, हिर्य न िोई शब्िािंचा | या शब्िािंच्या पैल जाऊनी, अनभुि घ्यािा श्री िरीचा || २५. 

अहस्ित्ि ज्ञान आनिंि, िाटिी, जरी िेगळालीच पि े| परब्रह्माचे ठायी येई, एकहच प्रिीहि स्िानिंि े|| २६. 

सत्ता आहण प्रकाश यािंची, एकहच गहि िी आनिंिी | पणूडत्िाने एकिटे िो, प्रिीि िो परमानिंिी || २७. 

सत्तानच कीं सखु िकाशु । िकाशुनच सत्ता उल्हासु । हें ि निवडे निठांशु । अिृिीं जेवीं ॥ ५-७ ॥ 

सकलाठायी एक श्रीिरी, ज्ञानमात्रहच स्िानिंि े| सत्ता-ज्ञान हन सखु न िेगळे. अनभुहूि िी परमानिंि े|| २८. 

िरीची सदृपिा, हचदू्रपिा िोहच हन आनिंि असे | जशी अमिृी हनत्य अशी िी, अहभन्न गोर्ी सिजी िसे || २९. 
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प्रकाशरूपे सत्ता  हिलसे, प्रकाशाि उल्िास िसे | गोर्ी ि ेआनिंि अमिृी, गोर्ी हन अमिृ हभन्न नसे || ३०. 

शुक्लपक्षींचया सोिा । निवसा वाढिी किा । परर चंद्र िात्र सगिा । चंद्रीं जेवीं ॥ ५-८ ॥ 

हिथीप्रिािी चिंद्र कला त्या, हिकसिी सोळा प्रिी हििशी | पनुिेला िो पणूड चिंद्रमा, हिसे न अिसेच्याहच हनशी || ३१ 

कलेकलेने िधडन िोई, भानसुमोरी पणूड हिसे | कलेकलेने उहणि हनजपणी, भानजूिळी शनू्य असे || ३२ 

आत्मज्ञानाची अनभुहूि, कलेकलेने िाढिसे | ज्ञानाची जिंि पणूड पहुणडमा, अमिृ िर्डि हिलसिसे || ३३. 

िररसमीपिा िाढे जैशी, ज्ञान मीपणा उभय हिरे | आहण िरीशी िदू्रप िोिा, एक िररहिणा कािंिी नरेु || ३४. 

िधडन उहणिा ि ेचिंद्राचे, दृष्टीला आभास असे | स्िरूहप न िधडन उहणिा कािंिी, हनत्य िरररुपे हिलसिसे || ३५. 

कला बिलिी नभािंगणी त्या, परी चिंद्रमा पणूड असे | कोर कोर िाढणे हन हिरणे, रिी िेजाने आभासे || ३६. 

पनुिेला जो पणूड प्रकाशे, कलेकलनेे िाढुहनया | अिसेला रिी समीप जािा, लपहि आपलुी िो काया || ३७. 

थेंबीं पडिां उिक । थेंबीं िरंू ये लेख । परर पनडला ठायीं उिक । वांचूनि आहे ? ॥ ५-९ ॥ 

थेंबे थेंबे पर्िा पाणी, हकिी थेंब, शक्यहच गणिी | जेथे सािंचे, थेंब रुपान,े थेंब नरेु, पाणी म्िणिी || ३८. 

सत्ता ज्ञान हन सौख्य िेगळे, जरी िाटिी िीन पि े| हिन्िी पणूडत्िे समरसिी िी, श्रीिरी ठायी स्िानिंि े|| ३९. 
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आत्मा प्रगटे घटाघटािनुी, िेगिेगळ्या हभन्न रुपे | त्या रूपािंची शक्यहच गणिी, हनमुडहन त्यािंहस िरी लपे || ४०. 

िैसें असिानचया व्यावृत्ती । सि ्म्हणों आलें शु्रनि । जडानचया सिाप्ती । नचदू्रप ऐसें ॥ ५-१० ॥ 

असि-्पणाचा अभाि ज्यासी, श्रहुि हनिहेशिी सि ्ऐसे | जर् नािी ि ेहबिंबहिण्यास्िि, िरीला हचदू्रप म्िणिी िसे || ४१. 

हिनाशी जर्ा िरी खेळिी, हनि निरुपे हिलसिसे | िरर अहस्ित्ि हन ज्ञान अभिंगहच, स्िानिंि ेिो हनत्य िसे || ४२. 

जरर अज्ञानी आहण हिनाशी, िःुखी जीिािहि िसे जरी | हनत्य परर िो सिा अहलप्तची, स्िानिंिी रममाण िरी || ४३. 

त्या ना अहस्ित्िाची जाणीि, हनज ज्ञहप्तचे ज्ञान नसे | हनहिडकार िो हनि स्िानिंिी, ज्ञाि िोई इिरास कसे ?|| ४४. 

म्िणहुन श्रिुींनी मागड काढला, कैसे िरीला जाणािे | सद्भाग्ये येण्याशी प्रिीहि, ज्ञान खणुािंचे िे व्िािे || ४५. 

भाि िीनिी एकरुपाने, प्रिीि िोिी िोहच िरी | अखिंर् सत्ता, सिा ज्ञानमय, स्िानिंिाचे पान करी || ४६.  

हनजरूपािर खेळिी सषृ्टी, सत्ता िरीची हिलसिसे | चैिन्यासि आनिंिाने, हनज अहस्ित्िा िाहििसे || ४७. 

िुिःखाचेनि सवणिाशें । उरलें िें सुख ऐसें । निगनिलें [बोहलले] निश्वासें । िभूचेनि ॥ ५-११ ॥ 

सकल िःुख िे पणूड नासिा, शदु्ध सौख्यहच हनखळ उरे | त्या स्िानिंिी रिंगनुी जािा, सखु अनभुिूीहिण कािंिी नरेु || ४८. 

हनज-हनश्वासी िरी कहथिसे, ‘सोििं’ ओळखी मजठायी | ि:ुखाचा लिलेश उरेना, स्िानिंिी रमनुी जाई || ४९. 
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सोििं सािंगे श्वासोश्वासी, िरी म्िणे ि ूमीहच असे | उणीिेि िे िःुख असेहच, पणूडब्रिम स्िानिंिी िसे || ५०. 

ऐसीं सिानि िनियोनगयें । असिानि निन्ही इयें । लोनटिां जाली त्राये । सत्तानिकां ॥ ५-१२ ॥ 

क्षणीक सत्ता, ज्ञान हन सखुहि, हिर्य भोहगिा जीिा हमळे | हिर्यानिंिा पणूड सोहर्िा, अिंिदृडष्टीस िरी कळे || ५१. 

आभासात्मक या जगिाच्या, हिपररि लक्षण श्रीिरीचे | अखिंर् सत्ता, सिजी ज्ञान हन आनिंिहच लक्षण त्याचे || ५२. 

ि ेसािंगहुनया श्रहुि हनिहेशहि, फोलपणा िो हिर्यािंचा | क्षहणक रूप हन माहयक ज्ञाने, सिंग न हिर्यानिंिाचा || ५३. 

स्िगडसखुहि िे गौण ज्यापढेु, आत्मसखुाशी ईच्छािे | हिर्यानिंिा त्यागहुन इथल्या, स्िानिंिी रमहुन जािे || ५४. 

या ओिीने कमडकािंर्हि, हनर्ेध करुहन, श्रहुि म्िणहि | हििेक िैराग्यामागेहच, येई िरीची अनभुिूी || ५५. 

एवं सनचचिािंिु । आत्िा हा ऐसा शब्िु । अिन्यावृनत्त नसदु् । वाचक िव्हे ॥ ५-१३ ॥ 

म्िणहुन सहच्चिानिंि शब्ि िा, नसेच िाचक आत्म्याचा | केिळ सािंगे िरी न िेगळा, भौहिक सखु आनिंिाचा || ५६. 

गाऊहन केिळ हत्रपािाने या, अनभुहूि िरीची िोि नसे | श्रहुि हनिहेशहि केिळ त्याने, प्रत्यय त्याचा येि असे || ५७. 

सूयाणचेनि िकाशें । जें कांहीं जड आभासें । िया िो नगंवसें । सयुूण कायी ? ॥ ५-१४ ॥ 

सयूड प्रकाशे बोहधि िोिी, ििेाहि त्या जर् गोष्टी | सयूाड बोहधि त्या न करू शके, सयेू नयनािंना दृष्टी || ५८. 
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िेवीं जेणें िेजें । वाचेनस वाचय सुजें । िे वाचा िकानशजे । हें कें  आहे ? ॥ ५-१५ ॥ 

िाचा गोचर िोई जेणे, व्यक्त िेज कैसे बोले ?| िेजाचे िणडन शब्िािंनी, शक्य किाहप ना झाले || ५९. 

िाचेला ज्या िेजानेहच, येई बोलिा बोलािंनी | कैसे हिजने िणाडिे िे, श्रीिरीलाहच शब्िािंनी || ६०. 

म्िणहुन शब्ि ि ेसत्ता सखु हन, आनिंिहि जे िाचेचे | समथड िे ना, असिी किाहप, िणडन करण्या श्रीिररचे || ६१. 

नवषो िाहीं कोण्हानह । जया ििेयत्वनच िाहीं । िया स्विकाशा काई । ििाण होय ॥ ५-१६ ॥ 

सकल चराचर स्िये जािला, हिर्य नसे िो किणाला | प्रमाण कसले त्यालागी लागे. स्ियिंभहूच जगहिशाला || ६२. 

हिर्या स्पशुडहन मना करहििी, बोध इिंहद्रये मग त्याचा | िरर न हिर्य इिंहद्रया म्िणोनी, बोध न िोई ब्रिमाचा || ६३. 

सिाडहि हन स्ियिंप्रकाशी, स्ियिंभचू जो हिलसिसे | त्यासाठी िे प्रमाण कसले, त्याहिण जगिी कािंिी नसे || ६४. 

ििेयपररचछेिें । ििाणत्व िांिे । िें कानय स्वििःनसद्ें । वस्िूचया ठायीं ? ॥ ५-१७ ॥ 

जगिी नािंििी हिर्य घटाहि, ज्ञाि िोि प्रमाणाने | परब्रह्म नच हिर्य किाहप, स्ियिंहसद्ध िे ज्ञानाने || ६५. 

ब्रह्म असे िे पणूड ज्ञानमय, स्ियिंप्रकाहशि अपरोक्ष | प्रमाण त्यािंिे ना उपयोगी, कायड कािंिी ना प्रत्यक्ष || ६६. 

चार प्रमाणे असे हसद्धिा, ज्ञान जयाने हिर्याचे | प्रत्यक्ष, शब्ि, उपमा, अनमुानहि, ब्रह्मा नच उपयोगाचे || ६७. 
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ब्रह्म इिंहद्रयािीि, हिर्य ना, प्रत्यक्ष न त्या लाग ूपरे् | शब्ि प्रमाणहि नच उपयोगी, िे िर शब्िापहलकरे् || ६८. 

अनिंिास त्या कसली उपमा, ियासारखे िेच असे | हनराकार हन हनगुडण त्याहस, अनमुानाला िाि नसे || ६९. 

एवं वस्िूनस जाणों जािां । जाणणेंनच वस्िु ित्विा । िग जाणणें आनण जाणिा । कैचें उरे ? ॥ ५-१८ ॥ 

ब्रह्म िस्िशुी जाणो जािा, स्िये ब्रह्म िो िोि असे | कुणी कुणाला काय जाणणे, ज्ञेय हन ज्ञािा अलग नसे || ७०. 

स्िसिंिेद्यहच आत्मििे िो, अिंिमुडख दृष्टी कररिा | आज्ञाचक्री ितृ्ती हस्थरािे, पणूड येिसे समरसिा || ७१. 

हनद्रा जागिृी सिंहधकाली, ििेबदु्धी जािे हिलया | हनराकारी िे सहुस्थर िोिा, ज्ञािा समरसिो ज्ञेया || ७२. 

 म्हणोनि सनचचत्सुख । हे बोल वस्िुवाचक । िव्हिी हे शेष । नवचाराचे ॥ ५-१९ ॥ 

म्िणहुन सि्-हचि्-आनिंि शब्ि ि,े नच िाचक िे ब्रह्माचे | िरर शब्िािंच्या हनत्य पैल हच, त्याहस िणाडिे कैचे || ७३. 

िीनच शब्ि ेिरी िहणडिा, अनिंि मयाडहिि िोई | जेिी चराचरी – सारे िोहच, अिंश मात्र व्यापनुी रािी || ७४. 

िरी कैसा ि ेस्िये जाणण्या, अनिंि िोऊनी जाणािे | त्यासी जाणणे ि ेअनभुिणे, िरीि हिरुनीची जािे || ७५. . 

 ऐसेनि इयें िनसदे् । चानललीं सनचचिािंि पिें । िग द्रष््टया स्वसंवािें । भेटिी जेव्हां ॥ ५-२० ॥ 

ऐसी सहच्चिानिंि पि ेिी, िेि श्रिुींनी गौरहििा | भेटहििी िी हनजसिंिाि,े द्रष्टा िरीरूप िोिा || ७६. 
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िे वेिीं वररसोनि िेघु । सिुद्र होउनि वोघु । सरे िाऊनि िागु । राहे जैसा ॥ ५-२१ ॥ 

हसिंध ूजलची मेघ िोऊनी, िरे् िािुनी हसिंध ूबने | सारी काये िोिी िाििा, िैसे जीिन ि ेजाणे || ७७. 

हनज अहस्ित्िा करुनी समपडण, स्ियेहच सागररुप घेई | मागड िाहिण्या जलौघ राि,े िैसा बोध पि ेिोई || ७८. 

बोल सहच्चिानिंि ओघ िा, हसिंधसू हमळिा, ओघ नुरे  | जळ स्ियेहच िे िोिा हसिंध,ू पिाचेिी त्या कायड सरे || ७९. 

हनजरुप स्िानिंि ेअनभुििा, पि ेअिंिरी िी स्फुरिी | इिराशी िो मागड िाहिण्या, हनत्यहच उपयोगा येिी || ८०. 

पि ेहि उज्िल, श्रहुि हनिहेशि, अथड आशये उमगािी | नच गाऊहन िा आळिनुीहि, िरर मागाडिे िी िािी || ८१. 

िर्डल्या जळे, ओघ बनहुनया, सत्ता, प्रकाश िेधािे | हनजरुप आनिंिा अनभुिनुी, सागराकरे् झेपािे || ८२. 

सारी एकच त्याची सत्ता, ब्रह्मरूप िे ििंिािे | सकल श्रीिरी िया सेिनुी, आनिंिाने ििाडिे || ८३. 

मी जलहबिंि ून, ओिळ सररिा, पणूड रुप मी हसिंध ूअसे | जलौघ बननुी िरृ्ा िाप िरर, हिरी पािप िे पोशीिसे || ८४. 

जीिन सररिा नसे हनरथडक, कायड नेहमले करण्याला | येिी सिंपकाडि ियािंच्या, हििास्िि करी कायाडला || ८५ 

करर ज्या कायाडस्िि ि ूआला, गिंगेसम िे ििाडिे | प्रिीहि येण्यास्िि िी त्याची, स्ियेहच िे श्रीिरी व्िािे || ८६. 

िरी रुपािनू आपण आलो, जीिन प्रिाि ेहमळे िरी | जीिनाि या अहलप्त रािुनी, िररकायाडहस सिा करी || ८७. 
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जेिी घेिले कायड कराया, िरी प्रिीि िो त्यामाजी | हिव्यत्िाची काये प्रहचिी, अन्या बोधहच त्यामाजी || ८८. 

फि नवऊनि फुल सुके । फििाशे रस पाके । िोनह रस उपखें । िृनप्तिािीं ॥ ५-२२ ॥ 

जन्म िऊेनी फळा सकेु फूल, मकेु फळपणा रस भरिा | रसपणाहि िो हनमनुी जाई, आस्िाि ेप्राशन िोिा || ८९॰ 

जन्म फुलाने फळा िऊेनी, फुल िे सकुोहनया जाई | पणूडहच रसमय िोिा फळ िे, फळपण नासे रस िोई || ९० . 

आहण रस स्िाहिष्ट िोऊनी, किणाच्यािी मखुी परे् | िहृप्त रुपे परर रसिी नाशे, फुल-फळ-रसिी नाम िरे् || ९१ . 

फळा हिउहनया, फूल सकेु िे, फळ िाढे रसमय िोई | रसाच्या रुपे फळहि समहपडि, रसहच िहृप्तरूपे रािी || ९२. 

श्रहुि िचनाचे फूल उमलिा, आत्ममनन फळ अिंकुरिे | पररपक्ि िे िोिाहि फळ, ध्यानाभ्यासे रस भररिे || ९३. 

रसास्िाि िो सकल श्रीिरी, स्िसिंिेद्य िोऊहन ये िपृ्ती | सबाह्य अभ्यिंिरर एक िो, स्िानिंि ेत्याची प्रिीहि || ९४. 

कां आहुनि अग्िीआंिु । घालूनि वोसरे हािु । सुख चेवऊनि गीिु । उगा राहे ॥ ५-२३ ॥ 

िऊेनी आिुहि अग्नीमाजी, अहग्निोहत्र कर परि हफरे | सरेुल गायन सखुा िऊेनी, आलापाचे बोल सरे || ९५. 

िािा िुखा िुख िाऊिी । आररसा जाय निगोनि । कां नििैलें चेववुिी । चेवनविें जैसें ॥ ५-२४ ॥ 

हकिं िा िपडणी मखुा पाििा, िपडणास ना काम उरे | हनहद्रिास िे जागे करुनी, जागहिणारा बाज ूसरे || ९६ 
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जीि झोपला आत्महिस्महृि, अज्ञानाच्या हनद्रिे  | हत्रपि ेत्यासी जागे करुनी, जागिृ िोिा झणी जाि || ९७. 

िैसा सनचचिाििंा चोखटा । िाऊनि द्रष््टया द्रष्टा । निन्हीं पिें लागिीं वाटा । िौिानचया ॥ ५-२५ ॥ 

सहच्चिानिंि हिहन्ि पि,े िाहिि श्रीिरी कायड सरे | हिन्िी पि ेिी मौनची धरुनी, आपलु्या िाटे जाि त्िरे || ९८ . 

िी सहच्चिानिंि हत्रपि,े आत्मबोध पथ िाखिनुी | अनभुहूि िणुंनी समरसिेची, मौने िी जािी हनघनुी  || ९९. 

जें जें बोनलजे िें िें िव्हे । होय िें िंव ि बोलवे । साउलीवरी ि िववे [िोजिा येि िाही] । िनविें जैसें ॥ ५-२६ ॥ 

बोलहुनया हनिशे जयाचा, शक्य न िोई शब्िािंनी | हनहश्चि िो िर नसेच आत्मा, हनत्यहच ि ेठेिा ध्यानी || १००. 

नसे इिंहद्रया हिर्य किा िो, सािली मोजनुी कुणीिरी | मोजमाप ििेाचे सािंगा, िोईल कािं िे कधीिरी ?|| १०१. 

िणडन िोई ज्याचे शब्ि,े ब्रह्म किाहप िे नािी | जे आि ेिे शहब्ि येईना, िाचा खुिंटुहनया जाई || १०२. 

जशी आपलुी ऊिं ची मोजणे, छायेिरुहन  शक्य नसे | ब्रह्म हजयेला करी प्रकाहशि, िणाडिे हिजने कैसे ?|| १०३. 

िग आपनलयाकडे । िानविया जै सापडे । िैं लाजनहला जो आखुडे । िनविे जैसें ॥ ५-२७ ॥ 

आपलुी छाया मोज ूजािे, ििंि ििंि पढुिी िी धािे | सिंकोचोनी खटाटोप िा, मोजणेहच सोरु्नी द्यािे || १०४. 

मोजमाप घेण्यास आपलु,े ििेािरुहनची मोजािे | रहिहकरणे बिलिी सािली, कािं मोजनुी लहज्जि व्िािे ?|| १०५. 
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अनमुानुहनया हत्रपि ेिरीला, नािी अनभुहूि श्रीिरीची | स्ि-सिंिेद्यिा िी करिी अनभुहूि, अचकू त्या परब्रिमाची || १०६ 

जैसी सत्तानच स्वभावें । असत्ता िंव िव्हे । िा सत्तात्व संभवे । सते्तनस कानय ? ॥ ५-२८ ॥ 

सार् या ब्रह्मािंर्ाि एकला, सत्ता केिळ त्याची असे | िजु्या कुणाचे अहस्ित्िची ना, सि ्शब्िाची गरज नसे || १०७. 

एकमात्र अहस्ित्ि िरीचे, अणरेुणिूिी व्याप्त असे | अभाि ज्याचा नसे किाहप, सत्ता नामा गरज नसे  ||१०८. 

आनण अनचिाचेनि िाशें । आलें जें नचन्िात्रिशे । आिां नचन्िात्रनच िा कैसें । नचन्िात्रीं इये ॥ ५-२९ ॥ 

जर्त्ि जेथे पणूड अभािे, स्ियिंभचू हचन्मात्रिशे | त्याशी हचि ्ि ेसिंबोधन कािं?, गरज ियाची मळुी नसे || १०९. 

नासहुनया िे अज्ञानाहस, ज्ञान येिसे उियासी | आत्म्याठायी शदु्ध ज्ञानहच, गरज काय हचन्मात्र अशी ? || ११०. 

िीि िबोिाचया ठायीं । िसे िैसें जागणेंनह । िेवीं नचन्िात्रनच िा [िरी] काई । नचन्िात्रीं ये ? ॥ ५-३० ॥ 

जागेपण िे पणूडहच असिा, हनद्रा जागिृी उभय नसे | सिजी भाि िो स्ि-जागिृीचा, ििेा आठिण उगा कसे ?|| १११. 

सिजहस्थहि िी चैिन्याची, हिपररि यािुहन किा नसे | सिजची हचन्मात्रिा जयासी, सिंबोधे कािं उगा िसे || ११२. 

अहचन्मात्रिा ज्यास हशिे ना, स्ियेहच जो हचन्मात्र असे | त्यासी ‘मी हचन्मात्र’ भाि िा, प्रत्ययास येईल कसे ? || ११३. 

प्रकाश िा िर सिज धमड िो, आत्म्याठायी हनत्य असे | चैिन्येहच बोध िोिस,े हचि ्सिंबोधन गरज नसे || ११४. 
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ऐसें यया सुखपणें । िाहीं िुिःख कीर होणें । िा सुख हें गणणें । सुखानस काई ? ॥ ५-३१ ॥ 

िःुख स्पशड ना कधी ियाला, हनत्यहच स्िानिंिाि असे | आत्मििे िो कधी न िःुखी, ‘सखु’ सिंबोधन गरज नसे || ११५. 

हनत्य सिा सखु ज्याचे ठायी, िःुख ठाऊके ना त्याहस | सिज अनुभहूि हनत्य सखुाची, सखु नामाची गरज कशी? || ११६. 

सखुमयिाची सिजी जेथे, समरसिा अनभुि येिो  | िेथे ना सापेक्ष कािीिी, स्िानिंिीहच िरी जािो || ११७. 

हिपररि कािंिी किा न घर्णे, म्िणहुन जेिी अनभुिणे | लौहकक अनुभि इिलोकीचा, श्रहुिने सखु शब्िा िणेे || ११८. 

हनत्यानिंि ेश्रीिरी हिलसे, पणूड ज्ञानमय सिा असे | स्िानिंिी िो हनत्य असेहच, िःुख िया मािीि नसे || ११९. 

म्हणोनि सिसित्वें गेलें । नचिनचित्वें िाविलें । सुखासुख जालें । कांहीं िा कीं ॥ ५-३२ ॥ 

असि ्सिंगिी सि् िी गेले, अहचित््िे हचि ्मािळले | असखुा सिंगे गेले सखुिी, हत्रपिािंनी िे हनहिडहशले || १२०.  

सत्ता ज्ञान हन सखु िे सिजी, जेथे जेथे िरी असे | | सारे िररमय हिश्वी असिा, हत्रपिािंची या गरज नसे || १२१. 

हनत्यानिंिी स्िरुप िरीचे, िःुख स्पशड त्या करीि नसे | म्िणनुी सखुमय हनत्य िरीला, सखु शब्िहि ना लागिसे || १२२. 

भगििंिाच्या स्िरुपामाजी, हनहिडकारिा हनत्य असे | सि ्असि ्हन, हचि ्अहचि ्हि, ऐसे िे कािंिीच  नसे || १२३. 

नसेच सखु िा िःुखहि िेथे, उगा नाि िे कािं िणेे | सारी लौहकक आमहुच नामे, हनि प्रसन्न िरीचे असणे || १२४. 
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सििैहच सपु्रसन्निा या, हनजरुपाहस अनभुििा | मिंगल ऐसी येई प्रिीहि, िीहच िररशी समरसिा || १२५.  

हिर्यानिंिी किा न गुिंिे, िररठायी मािंगल्य भले | िर्ाडिी िी सिि मिंगळी, माऊलीने िे प्राहथडयले || १२६.  

आिां दं्वद्वाचें लवंचक । सांडूनि िुणीचे कंचुक । सुखिात्रनच एक । स्वयें आथी ॥ ५-३३ ॥ 

द्विंद्व ि ेफुका लोढणे, आहण सोरु्हन िोनपणा | हनखळ शदु्ध उल्िासहच भरला, िोहच िरीचा आत्मपणा || १२७. 

वरी एकपणें गनणजे । िें गनणिेिसीं ये िुजें । म्हणोनि हें ि गनणजे । ऐसें एक ॥ ५-३४ ॥ 

ऐसे सखु िे एक गणािे, गणनारा िेगळा कसे? | सोरु्हनया त्या द्वैि कल्पना, अिंिबाडियहच सौख्य असे || १२८. 

सबाह्य केिळ सखुहच असिा, भोग हन भोक्ता िोन नसे | कैसी गणना एक करािी, िजेु गणाया काय असे?|| १२९. 

सखु आहण त्याची अनुभहूि, किा िेगळे िे नसिी | सखुा भोगीिे सखुची केिळ, अनभुिूी ना सिज हस्थिी || १३०. 

िैसें सुखा आिोनि निथणें । िें सुखीयें सुखी िेणें । हें सुखिात्रनच िा कोणें । अिुभवावें ? ॥ ५-३५ ॥ 

सखुािंि ओिप्रोि िोऊहन, सखुािहच रिंगनुी जािे. | सखुहच सौख्यामाजी रिंगले, कुणी कुणाला भोगािे? || १३१. 

आिंिनुी उसळी उल्िासाची, बािरेिी िोहच िाटे | ओसिंरु्हन उल्िास जािसे, भोक्ता परर उरलाची कुठे ? || १३२. 

सखुमयिा पररपणूड िाटिा, हनखळ सखुाहिण कािंिी नसे | िीहच िररची येई प्रिीहि, सखुाि सखुहच नािंििसे ||१३३. 
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क्षणा क्षणाला जी अनभुहूि, घ्या प्रत्यय आनिंिाचा | सारे िरीमय िी अनभुहूि, प्रत्यय ि ेस्िानिंिाचा || १३४. 

जैं िकृनि डंकु [नगारा] अिुकरे[वाजवी] । िैं िकृनि डंकें  अविरे । िां डंकूनच िैं भरे । कोणकोणा ? ॥ ५-३६ ॥ 

ढोल िाजिा अिंगी ििेी, भतु्त्याच्या त्या येि असे | परर नसुिाची ढोल ठेिीिा, अिंगी ििेी येणे कैसे ?|| १३५. 

हटपरी ढोलािरी बर्हििा, नाि श्रिणी ये ढोलाचा | परर नसुिाची ढोल ठेहििा, अभाि परुिा नािाचा || १३६. 

िैसें आपुलेनि सुखपणें । िाहीं जया सुखावणें । आनण िाहीं हेंही जेणें । िेनणजे सुखें ॥ ५-३७ ॥ 

ब्रह्मभािी समरसिा सखु, आहण अनभुिूी अन्य नसे | िरी ठायी िर द्विंद्व नसेहच, सखुी सखुमयिा हनत्य असे || १३७. 

अनभुि येण्या द्वैि लागिे, अनभुि आहण भोक्ता िो | असे श्रीिरी हनत्य एकला, अनुभि नच त्याला येिो || १३८ 

िैसे िरीचे सखुमय िोणे, सौख्याहिण िे अन्य नसे | सखु हन अनभुहूि भेि न उरिा, जाण सखुाची त्यास नसे || १३९. 

हनखळहच सखुमय िी अनभुहूि, सौख्ये सौख्यहच अनभुहििा | ‘सखुाि मी’ ना जाण िेगळी, भोगहच जेथे िो भोक्ता || १४०. 

सखुािणे ना  हनत्य सखुािहि, आहण अभािा ना जाणे | हनहिडकारहच सििै असणे, िहेच िरीचे अनभुिणे || १४१. 

आररसा ि पाहिां िुख । स्वयें सन्िुख िा नवन्िुख । िेवीं िसोिी सुखासुख । सुखनच जें ॥ ५-३८ ॥ 

असो नसो िा िपडण, मखु िे, कधीच सन्मखु हिन्मखु ना | हनत्यहच हनजस्थानी िे िैसे, िररसखु, सखुमात्रहच जाणा || १४२. 
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सवण नसद्ांिानचया उजररया । सांडोनिया नििसुररया । आपुनलया हाि चोररया । आपणनच जो ॥ ५-३९ ॥ 

सकल शास्त् हसद्धािंिािािी, आत्मित्ि लागले कधी ?| स्ियेहच लपिी जे हनजरूपा, येईल कैसे िे िेिी? || १४३. 

श्रिणे हन िाचने येि ना, ब्रह्मसखुाची िी प्रिीहि | हििेक िैराग्ये अनुभिणे, ज्याहस ििी त्याची प्राप्ती?||१४४. 

ि लानविां ऊंसु । िैं जैसेनि असे रसु । िेनथंचा िीठांशु । िोनच जाणे ॥ ५-४० ॥ 

ऊिं स अजहुन ना क्षेत्री लाहिला, रस अव्यहक्त परर असे | िो ज्ञानाला हिहिि िोईना, अव्यक्ती िो हिर्य नसे || १४५. 

कां ि सनज्जिां नवणा । िो िािु जो अबोलपणा । िया िेणेंनच जाणा । होआवें लागे ॥ ५-४१ ॥ 

जळुिायाच्या िीणा िारा, नाि न येई आकलनी | नािालाची जाण ियाची, अव्यक्तािहच िो अजहुन || १४६. 

 िािा पुष्पानचया उिरा । ि येिां पुष्पसारा । आपणनच भंवरा । होआवे पडे ॥ ५-४२ ॥ 

पषु्प अजहुन ना कळी जािले, कैसी मकरिंिी गोर्ी | मकरिंिाने भृिंग िोऊहन, स्ियेहच सेिािी थोर्ी || १४७. 

िािा ि रांनििां रससोये । िे गोडी पां कैसी आहे । हें पाहणें िें िोहे । आनणकाजोगें ॥ ५-४३ ॥ 

सारे जरर साहित्य जमहिले, पक्िान्ने घर्ली नािी | स्िाि ियाचा स्िािहच जाण,े स्िये िोऊहन रसनािी || १४८. 

अव्यक्तहच सखुपणा प्रकाशे, हनज सखुरुपिेिुहन व्यक्तपणे | शब्िा ना सामर्थयड िणडन्या, जोिरी िे हिर्यहच िोणे || १४९. 



Page 189 of 318 
 

िैसें सुखपणा येवो । लाजे आपुलें सुख पावों । िें आनणकां चाखों सुवों । येईल काई ं? ॥ ५-४४ ॥ 

हनजबोधाचे अिीट सखु जे, केिळ स्ि-सिंिेद्य असे | अनभुहूिहिण िे न जाणिे, शहब्ि िे येईल कैसे ? || १५०. 

रमले जेहि हिर्यानिंिी, त्याहस प्रगटण्या िे लाजे | जेहि कापर्ी या मागीचे, ियाहच अनभुहूि िी साजे || १५१. 

ऐसे िे सिोच्च सखु असे, सपुात्र िेहच अनभुििी | ज्याची त्याची िी अनभुहूि, इिरा शब्ि हथटे पर्िी || १५२. 

निहानचया िुपारीं । चांिु जैसा अंबरीं । िें असणें चांिानचवरी । जाणावें कीं ॥ ५-४५ ॥ 

िररसखुमखुी परर, हिर्य अिंिरी, हििसा चिंद्र जण ूनहभचा | कसे चािंिणे अमिृ िरे्, येईल ना अनुभि त्याचा || १५३ 

ि ेसारेहच केिळ िणडन, सखुमयिा िी अनभुहूि | म्िणहुन त्या स्ि-सिंिेद्य म्िणोहन, गाई माऊली िी मििी ||१५४. 

ऊिं स लािण्या आधी गोर्ी, िणडन िाणी-हिलास असे | ब्रह्मपहि कुहण भाग्यििंि िो, त्याहिण कोणा गम्य नसे || १५५. 

नसुिे िाचहुन िा ऐकोहन, ब्रह्मसखुाची ना प्रिीहि | हििेक िैराग्ये अनुभिणे, ज्याहस ििी त्याची प्राप्ती ||  १५६. 

रूप िाहीं िैं लावण्य । अंग िुठी िैं िारुण्य । निया ि फुटे िैं पुण्य । कैसें असे ॥ ५-४६ ॥ 

आकाराहिण नच सुिंिरिा, नच यौिन जन्मल्याहिणा | सत्कमाडहिण पणु्य न गाठी, नच फल िे पक्ििेहिणा || १५७. 

जैं ििाचा अंकूर िुपजे । िेनथलेनि िकरध्वजें । िोनच हि िाजे । िरीनच घडे ॥ ५-४७ ॥ 
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मिनािंकुर ना मनी उपजला, कामहि सपु्तहच िो रािी | क्षबु्ध किा ना मनोभािहि, हिर्य इिंहद्रया ना िोई || १५८. 

कां वाद्यनवशेषाची सषृ्टी । जैं जन्ि िेघे दृष्टी । िैं िािु ऐशी गोष्टी । िािानच जोगी ॥ ५-४८ ॥ 

हिहिध िाद्यी िी नाि हिहिधिा, हनहमडिी आधी अव्यक्ती | नािहच जाणे त्यािंची रिंगि, नसे कल्पना अन्या िी || १५९. 

िािा काष्ठानचया नवटािा । वोसरनलया अििा । लागणे िैं केविा । अंगासीनच ॥ ५-४९ ॥ 

अहग्न न स्पशी जरर इिंधना, सपु्त रुपे िो हनज अिंगी | प्रगटीची धग जाणे िोहच, कल्पना न अन्यालागी || १६०. 

अनभुहुि येिा भगििंिाची, हिव्य सखुाची ये प्रिीहि | त्या प्रिीहिला शब्िी िणीने, िी िर बहुद्धहिलास गिी || १६१. 

शब्ि रुपाहि अनुभिूींना, ज्या स्पशे येई क्षमिा | िोहच श्रीिरी ििे प्रिीहि, स्ियेहच त्याहस समरसिा || १६२. 

िपणणाचेनि नियिें । वीणनच िुखििे । आनणिी िेनच विें । विणिी येणें ॥ ५-५० ॥ 

िपडणाहिना हनजमखु प्रिीहि, ज्यास िोि िोहच जाणे | िमड काय या दृष्टािंिािंच,े इिरा िे हभिंगळुिाणे || १६३. 

िपडण आपणा िे मखु िािी, पिंचभिुािंची जी हकमया | िे मखु रूपा हनत्य बिलिे, ना िे हनजमखु िी माया ||१६४. 

सिस्त् ििने िी ब्रह्मािंर्ी, हिश्वरूपाने श्रीिरीची | िररच िोि जो हिश्वाकारे, त्याशी प्रिीहि ििनािंची || १६५. 

हनजरूप पािी हिर्य सोरु्हन, ििे अििंिा लय करुनी | प्रणि अनसुरी नाि किं पनी, पणूड समपडण िररचरणी || १६६. 
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उमज त्याहसहच या दृष्टािंिे, िहेच सािंगणे माऊलीचे | बीजरूपे त्या ठायी िसिी, हिर्य ज्ञान अव्यक्ताचे || १६७. 

शब्ि रूप रस स्पशड गिंधिी, ज्या योगे हशरिी ज्ञानी | िेहच ित्ि समरसिे स्िरूपी, अनुभिूी िी हनजज्ञानी || १६८. 

एक िरीला जाणहुन घेिा, हिन्िी काळिी ये िािी | स्ियेहच सिडज्ञिा येिसे, त्याची येिा अनभुहूि || १६९.  . 

ि पेररिां पीक जोडे । िें िुडानच आहे रोकडें । ऐनसया सोई उघडें । बोलणें हें ॥ ५-५१ ॥ 

कणगीि आि ेधान्य हबजरूपे, पेरिाहच ये हकहिक पटे | जरर नािी िे क्षेत्री पेररले, ज्ञानदृष्टीला िे प्रगटे || १७०. 

एक एक बीज बिु प्रसहििे, ज्ञानदृष्टीला िे हिसिे | न पेरिािी ज्ञानी उमगे, भहिष्यािले बिुरूप िे || १७१. 

अव्यक्ती जो असे पसारा, श्रीिरी त्याहस जाणिसे | िोहच योहजिो, अव्यक्तान,े पढुिी व्यक्तािे कैसे || १७२. 

एवं नवशेष सािान्य । िोहीं िाििे चैिन्य । िें भोनगजे अिन्य । िेणेंसीं सिा ॥ ५-५२ ॥ 

व्यक्ताव्यक्ता स्पशड न कररिा, अहस्ित्िेहच जग घर्िी | न भोगिाहि भोगे स्िरूपा, चैिन्ये हिश्वा सजिी || १७३ 

आिां यावरी जे बोलणें । िें येणेंनच बोलें शहाणें । जें िौिाचेंही निपटणें । नपऊनि गेलें ॥ ५-५३ ॥ 

शब्ि सिंपहुन मौनी जािे, मौनािेिी हिसरािे | शब्ि हि नािी मौनहि नािी, हिचारािंि ना ििंगािे || १७४. 

माझे हिरिा परुिे मीपण, हिचार शब्ि हन मौन नरेु | हनश्चल अनिंि समरस िोिा, िरीहिण अन्य न कािंिी उरे || १७५. 
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हनहिडकार हन हनश्चल िोऊहन, समरस व्िािे स्ि-स्फुरणी | असणे नसणे शनू्य कल्पना, केिळ आश्रय श्री चरणी || १७६. 

आपलुेहच िे स्िरूप हनश्चल, पणूड त्यािहच रिंगािे | व्यक्ताव्यक्ताच्या पहलकर्ले, हनगुडण रूप दृष्टी यािे ||१७७. 

पणूडहच हनश्चल, अिंिबाडियहि, नसे कल्पना कािंिी मनी | जोिी येई अनभुि त्याशी, समरस परुिे िोिोनी || १७८. 

भािे अिंिरी ॐ श्रिणाने, नािामध्ये रिंगािे | नाि सिंपिा, किं पनी समरस, त्यासिंगे शनू्यी जािे || १७९. 

कािंिी नसणे केिळ सत्ता, प्रिीहि नेईल स्िानिंिी | पणूडत्िाने हिसरुनी सारे, हनश्चल िे परमानिंिी ||१८०. 

स्ि-सिंिेद्य ऐसे स्फुरण अिंिरी, त्यािंििी ना िे गुिंिािे | अनिंि अहस्ित्िाची प्रिीहि, हनराकार हनगुडण व्िािे || १८१. 

माझे हिरिा परुिे मीपण, हिचार शब्ि हन मौन नरेु | हनश्चल अनिंि समरस िोिा, िरीहिण अन्य न कािंिी उरे || १८२.. 

भािे अिंिरी ॐ श्रिणाने, नािामध्ये रिंगािे | नाि सिंपिा, किं पनी समरस, त्यासिंगे शनू्यी जािे || १८३. 

एवं ििाणें अििाण- । पण केलें ििाण । दृष्टांिीं वाइली आण । निसावयाची ॥ ५-५४ ॥ 

चारी प्रमाणे ििबल झाली, करिेना िररची हसहद्ध | दृष्टािंिािंनी िाि टेकल,े चालेना त्यािंची बदु्धी || १८४. 

हिर्य किाहप िरी िोईना, प्रमाण किणाला करणे | हनराकार हन हनगुडण त्यासी, दृष्टािंििी कसले िणेे || १८५. 

अंगानचया अिुपपनत्त । आटनलया उपपत्ती । येथें उठली पांिी । लक्षणाची ॥ ५-५५ ॥ 
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व्यक्त हन अव्यक्ता पहलकर्ला, भाि अभािहि कािंिी नरेु | रिंग रूप ना हनराकार िो, किण न लक्षण त्याहस परेु || १८६. 

उपाय िागील पाय । घेऊि झाले वाय [पसार] । ििीनि सांनडली सोय । ित्ययाची ॥ ५-५६ ॥ 

साधनाहि िे उपाय थकले,िे न िाहििी श्रीिरीला | आपलुीच आपणा प्रिीहि, कसे िाहिणे प्रश्न हिला || १८७. 

येथें नििाणरेंसी नवचारु । नििोनि झाला साचारु । स्वािीचया सकंटी शूरु । सुभटू जैसा ॥ ५-५७ ॥ 

कसे असािे हनजस्िरुप िे, हिचार आले साथीला | श्रहुि सिंमि िे मागड िाहिले, शहब्ि व्यहक्तले श्री िरीला || १८८. 

प्रपिंच हनश्चय हिचार हिरले, समीप येिा श्रीिरीच्या | शब्ि हन हनश्चय अिंि जािला, यशाि आिुहि त्या त्यािंच्या || १८९. 

िािा िाशु सािूनि आपुला । बोिु बोिें लानजला । िुसुिेपणें थोंटावला । अिुभउ जेथे ॥ ५-५८ ॥ 

बोधरूप प्रत्यक्ष ब्रह्महच, मीच ब्रह्म िी ितृ्ती नरेु | अनभुि िोई हिथे पािंगळा, प्रयास सार् यािंचे अपरेु |१९०. 

नभंगानचया चडिा । पिरांचा पंुज वेगिा । कररिां जैसा निफािा । आंगाचा होय ॥ ५-५९ ॥ 

ज्ञािा ज्ञेय हन ज्ञान हिहिध स्िर, पारखण्या त्याहस जािा | हनजबोधाच्या मिंगल समयी, स्िर न एकहि ये िािा || १९१. 

कां गजबजला उबा । पांघुरणें केिीचा गाभा । सांडी िेव्हेिीं उभा । कैं चा कीजे ? ॥ ५-६० ॥ 

गाभा केळीचा िेहष्ठयला, सोपटाहचये आिरणे | सोहलिाची िेष्टणे ियाची, गाभ्याचे हिरुनी जाणे || १९२. 
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ििेभािना िकड  कल्पना, अशा सोपटे िेहष्टयला | हनराकार हनगुडण परमात्मा, आिरु आपलु्या भेटीला || १९३.  

सखुासनी बैसहुन एकाग्र, अिंि:करणे हस्थर व्िािे | अनिंि अनभुहििा स्िानिंि,े समरस िररमाजी व्िािे || १९४.  

मीच ब्रह्म परर अििंभाििी, त्या हनजरूपाच्या भिंििी | अनिंि पाि ेिाट आपलुी, कधी सोपटी हिरहिल िी || १९५. 

शब्िहच िे जे ‘अििं ब्रह्म’ परर, िरर शब्िाच्या पैल असे | जेथिं िरीचे द्वार. त्यािंि िो प्रिेश शब्िा मळुी नसे || १९६. 

िैसें अिुभाव्य अिुभानवक । इहीं िोही अिुभूनिक । िें गेनलया कैचें एक । एकानसनच ॥ ५-६१॥ 

अनभुि ज्याचा कराियाचा, आहण जोहि िो घेणारा | उभयहच हिरले अनभुिासिे, शब्िा मग कुठला थारा || १९७ 

िररची अनभुहूि ज्यास िोिसे, स्ियेच िोई िोहच िरी | िररने अनभुहूि घेिा िररची, अनुभि जाई पैलहिरी || १९८. 

मीहच मजला अनुभिणे िे, कोण अनभुिी कोणाला | परिंि ुऐशी सखुि अनभुहूि, अनुभिणारा नच उरला || १९९. 

सौख्यानेची सखुा भोगण,े हनखळ सखुाची अनभुहूि | परर अनभुहूि िीिी हिरली, आली केिळ सिज हस्थहि || २००. 

श्रहुि सािंगिी नेहि नेहि, ििे, बदु्धी हन मन नािी | आत्माकारितृ्तीची कल्पना, सोपटेच ि ेिे नािी || २०१. 

आहण सोहलिा सिड सोपटे, एक िररहिणा कािंिी नुरे | अनिंि असिा सिडव्यापी िो, अनभुहूि म्िणहुन काय उरे ? || २०२. 

अिुभवो हा ठाववरी । आपुलीनच अवसरी । िेथें अक्षरांची हारी । वाईल काई ? ॥ ५-६२ ॥ 
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जेथे अनभुि हत्रपटुी हिरिे, अनभुि िोई पणूड मकुा | िेथे पिंक्ती त्या शब्िािंच्या, ठरिी उपयोगास फुका || २०३. 

कां परेसी पडे निठी । िेथें िािासािु िुठी । िा वावररजैल ओठंीं । हें कें  आहे ? ॥ ५-६३ ॥ 

शब्ि िसिसे नािरूपाने, परेि आहण पढेु हफरे | पनु्िा परेिहच अिंिी येिसे, पराहच िी परर मळुी न उरे || २०४ 

शब्िहच नािी, ना िो सहृजिा, काय बोलणे ओठािंनी | आत्मअनभुहूि हिर्य नसेची, कसे व्यक्तणे शब्िािंनी || २०५. 

चेइनलयाही पाठीं । चेवणयाचया गोठी । कां िाला बैसें पाठीं । रंििाचया ? ॥ ५-६४ ॥ 

पणूड जागिा झोपेमधनुी, जागिृ िे करणार कुणा ? | जेऊनीया िी िहृप्त येिा, कुणासाठी सैंपाक पनु्िा? || २०६. 

उिैजनलया निवसपिी । िैं कीं निवे सेजे येिी । वांचुनि नपकला शेिीं । सुइजिािी िांगर काई ? ॥ ५-६५ ॥ 

सयूड उगििा, िीप झोपिी, कायड सिंपले िे त्यािंचे | हपकली असिा सारी शेिी, नािंगर कािं घालायाचे ?|| २०७. 

म्हणोनि बंििोक्षाचें व्याज । िाहीं; नििालें काज । आिां निरूपणाचें भोज । वोिगे जहय ॥ ५-६६ ॥ 

बिंध मोक्ष जिंििरर कल्पना, ििंिहच सि-्हचि-्आनिंि पि े| शब्ि अन्यथा ना उपयोगी, मकु्त िोििं जिंि स्िानिंि े|| २०८. 

परर कधी जिंि हनरूपण करणे, कोर् परुहिण्या चचेचे | पि ेिीनिी ये उपयोगी, ि ेउपयोगहच शब्िािंचे || २०९. 

आनण पुनढला कां आपणापें । वस्िु नवसराचेनि हािें हारपें । िग शब्िेंनच घेपे । आठवूनियां ॥ ५-६७ ॥ 
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आपण हकिं िा िजु्या िािहुन, गोष्ट िरिली हिस्मिृीने | प्राप्त िोिसे आपणासी िी, शब्िािंनी जिंि आठिणे || २१०. 

येिुनलयानह परौिें । चांगावें िाहीं शब्िािें । जहय स्िारकपणें कीियिें । निरवी हा जगीं ॥ ५-६८ ॥ 

शब्ि िसे पर्िी उपयोगी, कािंिी हिसरिा, आठिहुन | स्मारकपण िा गणु त्यामाजी, जगी गाजिो, एक गणुी || २११ . 

श्री ज्ञानेश्वर अमृत गंगा- कंुड र्ांचवे समाप्ती  
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श्री ज्ञानेश्वर अमृत गंगा – 

कंुड ६ वे  

[शब्ि खंडन]  
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बाप उपेगी वस्िु शब्िु । स्िरणिािीं िनसदु् । अिूिाणचा नवशिु । आररसा िव्हे ? ॥ ६-१ ॥ 

धन्यहच शब्ि असे उपयोगी, हिस्मरणी ि ेसाथ मना | जसा आरसा प्रहिमा िािनुी, अमिूाडस िािी नयना ||१॰ 

‘ित्िमहस’ या शब्िािंनी िो, स्मरण ििेसे जीिाला | अमिूड रूपा स्िरूपस्मिृीचा, िािी िपडण िो त्याला ||२.  

पहािें आररसा पाहे । िेथें कांहींनच िवल िव्हे । परर िपणणें येणें होये । ि पाहिें , पाहिें ॥ ६-२ ॥ 

हिसिे त्यासी िािी आरसा, निल यािंि परर कािंिी नसे | अदृश्यासहि िािी शब्ि िो, िा महिमा शब्िाि असे ||३.  

मायेने जो अिंध जािला, जीिा लाभिा गरुुकृपा | शब्िाकरिी ज्ञानदृष्टीने, पाि  शके िो हनजरूपा ||.४.  

आत्मरुपाला पाि  न शकिी, इिंहद्रये हन मन बहुद्ध किा | िेि शास्त् हन गरुु हनिहेशिी, िया िापरुनी शब्िा || ५.  

जे न जाणिे; काय पािणे, शदु्धहच चेिन जे की असे | प्रहिहबिंबा पािण्या घेिसे, शब्ि सषृ्टीचे िे आरसे || ६.  

वनडला अव्यिानचया वंशा । उद्योत्कारु सूयण जैसा । येणें येके गुणें आकाशा । अंबरत्व ॥ ६-३ ॥ 

अव्यक्तहच आकाश सहृजिसे, शब्िसयूड जो प्रगट करी | हिश्वामधले सारे कािंिी, नभ ‘अिंबर’ ि ेसाथड िरी || ७.  

अव्यक्ताचे िहर्ल घराण,े मळू परुुर् कूटस्थ असे | कुटस्थ ब्रह्मा उिरी माया, मित्तत्त्ि िे प्रसहििसे || ८.  

पतु्र िमोगणु त्याचे उिरी, सजृन जये आकाशाचे  | असल्या ििंशी जन्म घेऊनी, साथडक िोई शब्िाचे || ९.  
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आपण िंव खपुष्प । परर फि िे जगदू्रप । शब्ि िवीिैं उिप । कोण आहे ? ॥ ६-४ ॥ 

ख-पषु्प असिा, शनू्यामधले, दृश्यादृष्या प्रगट करी | असे जगिी या कािंिी असेना, मोजमाप िे कठीण जरी || १०.  

शब्ि िसा िो आधी नव्ििा, निंिरिी हिरुनी जाई | अभािात्मकहच असे िरीिी, जगाएिढे फळ िईे ||११. 

या जगिाचे पिाथड सारे, रिंग रूप गणु धमड िसे | कुणास कोठे कहध िापरणे, शब्िहच ज्ञाना ििे असे || १२ . 

शब्ि सागरा अथािंग खोली, असीमची हिस्िार असे | थािंग काढण्या कुणी न सक्षम, व्याप ध्यानी िो येि नसे || १३  . 

जरर अगोचर शब्ि स्िये िो, खेळ जगिी िो खेळिसे |  हनत्य बिलिे, मािंर्ी प्रिशडन, महुिडरूपे िरर िाहििसे || १४ 

नवनिनिषेिांनचया वाटा । िानविा हानच निवटा । बंििोक्ष कनिकटा । नशषु्ट हानच ॥ ६-५ ॥ 

हिहधहनरे्ध िाटािंना िािी, मशालजी बनहुनया स्िये | मळुाि नािी िेहि हनहमडल,े बिंध मोक्षहि जगिी िये || १५.  

हनत्यमकु्तहच जीि जरीहि, बद्ध भासहिि िो त्याला | कमडकािंर् हन साधन हिधीच्या, स्िोमाने त्या गािंजहिला || १६.  

अनासक्त जरर हशि असिािी, आसक्तीने त्या पळिी | ‘िझुे’ हन ‘माझे’ िथृा हबिंबिहुन, कलि फुकाचा िो लािी || १७.  

हा अनवदे्यचा आंगीं पडे । िैं िानथलें ऐसें नवरूढे । ि लानहजे िीि कवडे । साचा वस्िु ॥ ६-६ ॥ 

सख्य अहिद्येहस िो कररिा, हमर्थयाहि सत्यहच िाटे | आहण सत्य जे असेहच शाश्वि, िे परर िाटिसे खोटे || १८.  
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हमत्थाहच जी असे अहिद्या, पक्ष हियेचा िा धररिो |  सत्यत्िे व्यििार रूढिी, िररिशडहन परर फोलहच िो || १९.  

जीिा गुिंििी ििेबुहद्धिहच, असत्य भासिी सत्य िया | हिन किर््याहि त्या ना हकिं मि, जेंव्िा उमगे िी माया || २०.  

मलू अक्षरा ॐ ला धरुनी, करिी साधना श्रहुि करिी | हनज मििीला सािंभाळोनी, अहिदे्यस जागिृ ठेिी || २१.  

हमर्थया बिंधनास घालिी, ऐसी ख्याहि त्याची असे | धािे जग त्यामागनुी अन्यथा, हकम्मि हिन किर््यािी नसे || २२ 

शुद् नशवाचया शरीरीं । कुिारु हा नजउ भरी । जेवीं आंगें पंचाक्षरी । िेवींनच बोलु ॥ ६-७ ॥ 

शदु्ध हशिाच्या हशरुनी अिंगी, हबिंबिी ि ूिर जीि असे | नसत्या भिूा, भगि जाणिी, मिंत्र म्िणोहन उिरिी िसे || २३ 

हनिोर् हन िो शदु्ध असे हशि, कमडफलािंचे भय िािी | सोर्हिण्यास्िि िथृा ियाला, जन्म-मतृ्य ुचक्री हफरिी || २४ 

हपशाच्च नसिा, भासिहुन त्या, जैसे मािंहत्रक िे पळिी | िैसे जीि िशेस भोगिी, मकु्तीची आशा िािी || २५ 

योग याग हिहध यािंि गुिंििी, कहध सन्मागाड परर लािी | हनजािंगीच ज्योहिहलंगाि,े अििं सोहर्िा िे िािी || २६. 

नजउ िेहें बांिला । िो बोलें एके सुटला । आत्िा बोलें भेटला । आपणयां ॥ ६-८ ॥ 

हजिास ठेिी ििेबिंधनी, अििंभाि बिु जपहुन असे | शब्ि हशकिी ’अििं ब्रह्माहस्म’ अििंभाि त्याििी िसे || २७. 

ििे बहुद्धने जीि बािंहधला,‘ ित्िमहस’ गरुु त्या बोधे | आपणासी भेटिाहच आपण, आत्मज्ञान िये साधे || २८.  
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असा चिरु िा बिंध भासिी, आहण सोर्िी शब्िािंनी | कधी िथृा अहभमान ििेसे, अर्किीि ज्ञािा म्िणनुी || २९ 

निवसािें उगो गेला । िंव रात्रीचा द्रोहो आला । म्हणोनि सूयो या बोला । उपिा िव्हे ॥ ६-९ ॥ 

हििसा उगिी, रात्र सारुनी, ‘रात्र द्रोिी’ आरोप असे | म्िणनुी उपमा िी सयूाडची, शब्िालागी ििे नसे || ३० 

सयूड उगिहुन हििसा प्रगटे, रात्रीस आधी मारी परर |  शत्र ूरात्रीचा, सखा हिनाचा, आरोपहच भास्करािरी || ३१. 

परी शब्ि ना हिर्म आचरी, हमत्रहच बिंध हन मोक्षाचा | म्िणहुन उपमा त्या न रिीची, शब्ि स्नेिी िो उभयािंचा || ३२ 

जे िवृनत्त आनण निवृनत्त । नवरुद्ा ह्या हािु िररिी । िग शब्िेंनच चालिी । एकलेनि ॥ ६-१० ॥ 

प्रितृ्ती हन हनितृ्तीिी, हिरोधी िी, धरुनी िािी | कैिल्याच्या िाटेिरूनी, शब्ि साधका िे नेिी || ३३ 

शब्ि चालिी प्रितृ्तीला, ििेबदु्धीिहच गुिंििनुी | एकलाची िैराग्य हििेके, हनितृ्ती बोधा आणी || ३४ 

स्िधमड िेगळाची व्यक्तींचा, कमी प्रितृ्ती एका | िजु्यास िीहच परर हनिहृत्त, शब्ि परर उभयाहस सखा || ३५ 

सहाय आत्िनवदे्यचें । करावया आपण वेंचे । गोिटे काय शब्िाचें । येकैक वािूं ॥ ६-११ ॥ 

सिाय्य आत्महिियेस कराया, आिुहि जे ििेी आपलुी | मििी शब्िािंची िणाडिी अल्पहच िोई िे हििलुी || ३६ 

शब्ि ििे िे सिाय्य परुिे, िणे्या हनजरूप अनभुहूि | द्विैद्विैा सिंधीपाशी, शब्ि ििे हनज आि िी || ३७ 
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आत्मरुपाशी समरसिािंना, मिािाक्यहि िरू ििे | िरर प्राहप्तस्िि िहृत्त कल्पना, शब्ि भाि हि सोर्ािे || ३८ 

अशी शदु्धिा, शनू्यभािहि, असिा सिजी समरसिा | पणूड अनिंिाची अनभुहूि, शब्ि भाि आहि हिरिा || ३९ 

येिा अिंिरी पणूड ररिेपण, सिहज हनजरुप अनुभिूी | िहेच केहळच्या गाभ्याभििी, सकल सोपटे गच्छिंिी || ४० 

नकंबहुिा शब्िु । स्िरणिािीं िनसदु् । परी ययाही संबंिु । िाहीं येथें ॥ ६-१२ ॥ 

शब्ि पटाईि स्मरण कराया, जरी हिसरले मनी कािंिी | परी आत्मा िर हनत्यची जागिृ, स्मरणाची गरजची नािी || ४१ 

परिंि ुयेथे शब्ि ख्याि जो, स्मरणिानी सिडत्र असे | त्याचा ना सिंबिंध प्रहििीशी, स्िसिंिेद्यिा आत्म्याि िसे || ४२ 

शब्ि िोई कीहिड आत्म्याची, स्मरण करुनी ि ेपनुःपनु्िा | ओळख आत्म्या नच शब्िाची, गौरिीि िो ब्रह्मपणा || ४३ 

आत्िया बोलाचें । कांहींनच उपेगा ि वचे । स्वसंवेद्या कोणाचें । ओझें आथी ? ॥ ६-१३ ॥ 

स्ि-सिंिेद्यहच आत्मरूप िे, प्रािंि न िो िर शब्िािंचा | सिाय्य किणाचे िे नलगे, बोध आपलुा आपणाचा || ४४ 

शब्ि न उपयोगी आत्म्याहस, स्ियिंहसद्ध िो ज्ञानी असे | पणूड ज्ञानमय आत्म्यालागी, पर-ओळखीची गरज नसे || ४५ 

आठवे कां नवसरे । नवषो होऊनि अविरे । िरी वस्िूसी वस्िु िुसरें । असेिा कीं ॥ ६-१४ ॥ 

सिडव्यापी िी एकहच िस्ि,ु हिर्य िजु्याचा ना िोई | आपणची ि ेसारे असिा, हिसर हन आठि त्या नािी || ४६ 
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आठि आहण हिसर सिंभिे, हिर्य-हिर्यी ि ेभाि हजथे | आत्मस्िरूपी िजेु स्िरूप ना, स्मरण हन आठि नािी हिथे || ४७. 

आपण आपणयािें । आठवी नवसरे केउिें ? । काय जीभ नजनभिें । चाखे ि चाखे ? ॥ ६-१५ ॥ 

कैसा हिसर हन आठि आपलुा, आपणाहिणा अन्य नसे | काय जीभ िी हनजस्िािाला, चाखे िा ना चाहखिसे ?|| ४८ 

जागिेया िीि िाही । िा जागणें घडे काई ? । स्िरणास्िरण िोन्हीही । स्वरूपीं िैसीं ॥ ६-१६ ॥ 

पणूड जागिृी सािधानिा, हनद्रा जागिृी भाि नसे | हिसर हन आठि ना स्िरूपीिी, स्ि-स्थ भाि िा एक िसे || ४९ 

पणूड जागिा येई सजगिा, जागिृी हनद्रा िोन्िी नसे | स्मरणास्मरणहि उभयी नसिी, स्िरुपाठायी ि ेिैसे || ५० 

परिंि ुयेथे शब्ि ख्याि जो, स्मरणिानी सिडत्र असे | त्याचा ना सिंबिंध प्रहििीशी, स्िसिंिेद्यिा आत्म्याि िसे || ५१ 

बोध अखिंर्हच हनजस्िरुपाचा, सहद्वदे्यने जिंि िोई | ज्ञानजागिृी लाभे िेंव्िा, स्मरण आपलुे हनि रािी || ५२. 

सूयो रात्री पां िेणें । िा निवो काय जाणें ? । िेवीं स्िरणास्िरणे वीण । आपण वस्िु ॥ ६-१७ ॥ 

मािंर् न रात्रीस जाणिो, हििस काय मग िो जाणे?| िैसा स्िरूपी अभाि उभया, हिना स्मरण िा हिस्मरणे || ५३ 

अस्िािंगि िो भास्कर िोिा, रात्रीचा अिंधार परे् | परर न भास्करा रात्रहच माहिि, जयामळेु हिनराि घरे् || ५४ 

रहि नेणे िो हििस रात्रिी, हनत्य स्िरुप उजेर्ाचे | स्मरणास्मरणा आत्मा नेणे, भान िया हनजरूपाचे || ५५ 
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श्रीिरी हिसरे हनजस्िरूपाशी, किाहपिी ऐसे न घरे् | अभाि जेथे हिस्मरणाचा, आठिणीचे स्मरण िरे् || ५६ 

एवं स्िरणास्िरण िाहीं । िरर स्िारकें  काज काई ? । म्हणौनि इये ठाई ं। बोलु ि सरे ॥ ६-१८ ॥ 

उपयोगी हिस्मरणी शब्ि ये, स्मरण करुहनया िणे्याला | स्िरूपी िर िे उभयिी नािी, म्िणनुी िाि न शब्िाला || ५७ 

मखु्य काम जे स्मरणिानीचे, शब्ि येथिं हनरुपयोगी | परमधामी त्या मिंगल िरीच्या, शब्ि म्िणहुन ना उपयोगी || ५८ 

आनणक येक शब्िें । काज कीर भलें सािे । परर निंवसा ि बंिे । नवचारु येथें ॥ ६-१९ ॥ 

मनी एक उपयोग िाटिो, िोईल जेणे शब्िाचा | धैयड न येई व्यक्त हिचारा, सािंगािे की, नच याचा || ५९ 

परर शास्त्काराशी िाटिे, एक कायड िोईल भले | समथडिा शब्िािंची पाििा, हिचार परर िे लटपटले || ६० 

कां जे बोलें अनवद्या िाशे । िग आत्िेनि आत्िा भासे । हें म्हणिखेवो नपसें । आलेंनच कीं ॥ ६-२० ॥ 

शब्ि नाशिी अज्ञानाला, सगुम आत्मबोध िो जेणे | जे नािी िे कसे नासणे (!), िेरे्पण या कुणी म्िणे || ६१ 

अहिदे्यस शब्िािंनी नाहशिा, आत्म्या अनुभहुि स्िरुपाची | िेरे्पण ि ेहिचार कररिा, कींिहच येिे शब्िािंची || ६२ 

सूयो रानि पां िारील । िा आपणया उिो करील । हे कुडे ि सरिी बोल । साचाचया गांवीं ॥ ६-२१ || 

‘रात्र मारल्याहिणा न भास्कर, करू शके िो हनज उिया’ | म्िणणे, हिचारीच िेरे्पण, जाणिी जे याच्या आशया || ६३ 
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चेईलें नििे रुसे । ऐसी कें  िीि असे ? । कीं चेईलें चेवो बैसें । ऐसें चेणें आहे ? ॥ ६-२२ ॥ 

रुसल्याहिण ना हनद्रिेरिी, काय जागिृी न त्या योगे ?| जागिृ असिा जागेपण ि,े काय जागिािे लागे || ६४ 

जागेपणी हनद्रिेरर रुसणे, हनद्रा कािं ऐसी असिे ?| काय जागिृी ऐशी असिे, सिंबोधनुी कािं िी येिे?|| ६५  

जागिृीचा िो अभाि हनद्रा, िी न व्यहक्त िा िस्ि ुकुणी | जागिृी िीहि असे अिस्था, प्रत्यय केिळ अनभुिनुी || ६६ 

म्हणोनि िाशापुरिी । अनवद्या िाही निरुिी । िाहीं आत्िा आत्िनस्थनि । ररगे ऐसा ॥ ६-२३ ॥ 

अहिद्या न िोिसे किाहप, अर्थळा िी बोधासाठी | | अहिदे्यस सिंबिंध असेना, हनत्य िरीची आत्महस्थिी || ६७ 

अहिद्या न कुणी अशी अहस्ित्िी, नाश हजयेचा िोऊ शके | व्िािे समरस जयाि ऐसे, आत्मरूपहि ना परके || ६८ 

सिा प्रकाहशि आपलुे ठायी, हनजस्िरूप ऐसेची असे | साधनािंची िी गरज कशाला ? मजपासनुी जे अलग नसे || ६९ 

अनवद्या िंव स्वरूपें । वांझेचें कीर जाउपें । िा िकाणचें खुरपें । खांडे कोणा ? ॥ ६-२४ ॥ 

अहिद्येस अहस्ित्ि असेना, हनपहुत्रकाचे पोर जसे | अहस्ित्िािहच नािी ियाला, िके खािंर्णेहि कैसे ?|| ७० 

इदं्रििुष्या नसिें । कवण ििवईि लानवजेिें । िें निसें िैसें होिें । साच जरी ? ॥ ६-२५ ॥ 

इिंद्रधनचू्या प्रत्यिंचेला, कुणी लाहिला बाण कहध? | हिसिे िैसे जरी िे असिे, असिी हमळाली िी सिंधी || ७१ 
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अगस्िीनचया कौिुका । पुरिी जरी िृगिृनष्णका । िरी िार िेिो िकाण । अनवदे्यसी ॥ ६-२६ ॥ 

समदु्र प्राशन अगहस्ि महुनचे, मगृिषृ्णाहच  शमिीिे | िरी शब्िबल खहचिहच परुिे, अहिद्यसे िे सिंिररिे || ७२ 

साहे बोलाची बिघी । ऐसी अनवद्या असे जगीं । िरी जािंु िा कां आगी । गंिवणिगरें ? ॥ ६-२७ ॥ 

चाल करुहनया अहिद्येिरर, माररल शब्ि हियेस जरर | िरी आगीने खशुाल जळु ि,े गगनाहिल गिंधिडपरुी || ७३ 

िािरी िीपानचये सोये । आंिारु कीर ि साहे । िेथें कांहीं आहे । जावयाजोगें ? ॥ ६-२८ ॥ 

िीपक येिा सिजी जाई, िास्िमुधनुी अिंधार | खरेहच गेले काय कािंिी िे, िारामधनुी बािरे ? || ७४ 

नच अिंधार िी कािंिी िस्ि,ु कािंिी कारणे िी जाणे | िो िर केिळ अभािहच की, उजेर् असिा िो नसणे || ७५ 

प्रकाश ना नाशी अिंधारा, हनज-अभाि िो िरू करी | अहिद्याहि ना कािंिी िस्ि,ु ज्ञान अभािा म्िणिी परी || ७६ 

िािरी पाहावया निवसु । वािीचा कीजे सोसु । िेव्हढानह उद्वसु । उद्यिु पडे ॥ ६-२९ ॥ 

हििस पिाया िेल िािीचा, िीप लािणे फोल असे | उगाच श्रम कािं िे शोधाया, स्ियिंभचू सिडत्र िसे || ७७ 

जेथें साउली ि पडे । िेथें िाही जेणें पाडें । िा पडे िेथें िेव्हडे । िाहींच की ॥ ६-३० ॥ 

जेथिं ना परे् आपलुी छाया, िहेच कळे नािी िेथे | परर पर्िे िी जेथिं कुठेिी, खरेहच अहस्ित्िी असिे ?|| ७८ 
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सािली न पर्िे िी जेथे, िािाया कािंिी नसिे | परिंि ुजेथे पर्िे िेथे, उचलिाहि ना ये िीिे || ७९ 

जरी हिस ेिी स्पष्ट लोचना, केिळ खेळ अभािाचा | जरर दृष्टीचा हिर्य असे िी,असे अभाि उजेर्ाचा || ८० 

निसिनच स्वप्ि लनटकें  । हें जागरीं होय ठाउकें  । िेनवं अनवद्याकािीं सिुकें  । अनवद्या िाहीं ॥ ६-३१ ॥ 

स्िप्नीचे िे िररद्र-िैभि स्िप्नी भासिे सिड खरे | उमगे जागिृीि िो भासहच, िैसे अज्ञानी सारे || ८१ 

प्रभाि अज्ञानाचा असिा, हमर्थयाहि सत्यची भासे | ज्ञानप्रकाशी हिरेहच हिपरीि, यथाथडहच िे सकल हिसे || ८२ 

झोप सिंपिा, स्िप्नहच लहटके, जागिृीि ि ेपणूड कळे | ना िैसे अहस्ित्ि अहिद्ये, येि प्रिीहि जरर त्या िेळे || ८३ 

वोडंबरीनचया लेनणया । घरभरी आिुडनलया । िागवें िागनवनलया । नवशेषु काई ॥ ६-३२ ॥ 

अलिंकार जाि ूहिदे्यने, हिहिध गारुर्ी िे िािी | नजरबिंिीचा खेळहच केिळ, काय भरुहन पेट्या ठेिी || ८४ 

नसेहच िार हन गोट पाटल्या, केिळ आभासास फसे | निंगा जािा जरर रस्त्याने, लटुण्या कािं कुणी जाि असे ?|| ८५ 

ििोरथाचें पररयि । आरोनगजिु कां लक्ष वेि । परर उपवासावेगि । आिु आथी ? ॥ ६-३३ ॥ 

मनोरथाचे खाऊनी मािंरे्, आिंबेरस हन परुणाचे | खोटा ढेकर उपिासहच िो, ररक्त िाल खाणाराचे || ८६ 

िृगजि जेथ िुिंडे । िेथ असे पां कोरडें । िा उिंडे िेथें जोडे । वोल्हांसु काई ? ॥ ६-३४ ॥ 
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मगृजळ नािी, भमूी कोरर्ी, परर िे भासे िेथिंिरी  | ओल किा ना असेहच िेथे, दृष्टीस भासे पाणी जरी || ८७ 

हें निसे िैसें असे । िरी नचत्रीचेनि पाउसें । वोल्हाविु कां िािसुें । आगरा ििीं ॥ ६-३५ ॥ 

हिसिे िैसेहच जरर असिे, हचत्र पाििा िर्ेचे | ओले िोिील बघणारे िे, िलाि िरुु्िंबहच पाण्याचे || ८८ 

कालवूनि आंिारें । नलहों येिी अक्षरें । िरी िसीनचया बोरबारें । कां नसणावें ? ॥ ६-३६ ॥ 

काळोखाची करुनी शाई, शक्य जरर िोई हलहिणे | खटाटोप िो सारा टळला, िथृाहच िे शाई करणे || ८९ 

आकाश काय नििें  । ि िेखिु हे डोिे ? । िेवीं अनवदे्यनच टवािें । जाणोनि घेई ं॥ ६-३७ ॥ 

स्पष्ट हनळेहच आभाळ हिसिे, र्ोळे पाििी रोज िया | िैसीहच अहस्ित्िी अहिद्या, िी सारी केिळ माया || ९० 

अनवद्या येणें िांवें । िी नवद्यिािनच िव्हे । हे अनवद्याची स्वभावें । सांगिसे ॥ ६-३८ ॥ 

नािंि हियेचे असे अहिद्या, स्ियेहच सचुिी, मी न असे |  हिद्यमान जी मळुीच नािी, हिहचये असणे िे कैसे ? || ९१ 

आनण इये अनिवाणचयपण । िें िुजेंही िेवांगण । आपुल्या अभावीं आपण । सािीिसे ॥ ६-३९ ॥ 

शपथ घेउनी ििे अिंगणी, सािंगे नसणेपण आपलुे | परेु परुािा इिकुाहच िो, व्यथड सािंगणे कािं बोले || ९२ 

नसलेपणहच नािंि िशडिी, शहब्ि न िणडन िोऊ शके | िीच हसद्धिा अभाििेची, भास ििेसे जरर लटके || ९३ 
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का हीच जरी आहे । िरी निद्ाणरु कां ि साहे ? । वरी घटाभावें भोये । अंनकि निसे ? ॥ ६-४० ॥ 

जरर अहिद्या अहस्ित्िािहच, िस्िुगणेु यािी प्रिीहि | कधीच घट िो नािी ठेहिला, भहूम घटाहिण कािं म्िणिी || ९४ 

अनवद्या िाशी आत्िा । ऐसी िव्हे ििा । सुयाण आंगीं ििा । जयापरी ॥ ६-४१ ॥ 

नाहशल्याहिणा जरर अहिद्या, आत्मििे ये उियाला | फोल बोलण,े ना सयूोिय, नाहशल्याहिणा रात्रीला ?|| ९५ 

हे अनवद्या िरी िायावी । परर िायावीपणनच लपवी । साचा आली अभावी । आपुला हे ॥ ६-४२ ॥ 

असे अहिद्या िी मायािी, परर मायािीपण लपिी | अभाि िहेच असणेपण हिज, कल्पनेिहुन र्ोकािी || ९६ 

बहुिापरी ऐसी । अनवद्या िाहीं आपैसीं । आिां बोलू हािवसी । कवणापरी ॥ ६-४३ ॥ 

ऐसा घेिा िा धुिंर्ोळा, समजे अहस्ित्िची नािी | अभािरूपे असे अहिद्या, नाशाची िािाड कािं िी ?|| ९७ 

खोल हिचारे उमजे िहेच, मायेला अहस्ित्ि नसे | शब्ि कोणिे योज ुसािंगण्या, परर िहेच िे सत्य असे || ९८ 

साउनलयेिें साबिें । हालयां भोय आििे । कीं हालेनि अंिरािें  । थोंटावे हािु ॥ ६-४४ ॥ 

सळईने सािलीला माररिा, भमुीिरली धळू उरे् | थप्पर् अिंिराळाशी माररिा, श्रम िािाला िथृा परे् || ९९ 
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कां िृगजिाचा पािीं । गगिाचा अनलंगिीं । िािरी चंुबिीं । िनिनबंबाचा ॥ ६-४५ ॥ 

मगृजळपाने िरृ्ा शमहिणे, हमठी मारणे अिकाशा | हनज प्रहिहबिंबा चुिंबन घेणे, हक्रया सिड या व्यथड जशा || १०० 

उठावला वोथरे िवंका । िो सुिाथ पडे अनसका । अनवद्या िाशीं िकाण । िैसें होय ॥ ६-४६ ॥ 

व्यथडची िोिील िे श्रम सारे, स्फूहिड हन यत्नहि व्यथडहच िे | िथृा खटाटोप िकाडच,े अहिद्येस नाशायािे || १०१ 

ऐसी अववद्या नासावी । वाहेल जो जीवीं । तेणें साली काढावी । आकाशाची ॥ ६-४७ ॥ 

अशी अहिद्या नाशीन मीहच, पैज मारुनी जो बोले | त्यान ेखशुाल काढािी की, आकाशाची िी साले || १०२ 

िेणें शेिीगिां िुहावीं । गुडघां वास पाहावी । वािवोनि काचरी करावी । सांजवेिेची ॥ ६-४८ ॥ 

ऐसे करण्या जो सरसािे, अजागळाला िोि ेिो | की गढुघ्याने मागड पाििो, सािंजिेळ जण ुसकुहििो || १०३ 

जांभई वांटूनि रसु । िेणें काढावा बहुवसू । कालवूनि आिसू । िोििा पाजावा । ६-४९ ॥ 

पाट्यािर जािंभया िाटुनी, उत्तम रस िो काढािा | कालिनुी त्या आळसामाजी, पिुळ्याला िो पाजािा || १०४ 

िो पाटा पाणी परिु । पडली साउली उलथु । वारयाचे िांथु । विु सुखें ॥ ६-५० ॥ 

जलओघा उलटे हफरिािे, सािलीस की उलथािे | झळुुक िायचुी िािी धरुनी, त्याचे ििंि ुिाळािे || १०५  
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िो बागुलािें िारू । िनिनबंब खोिे भरू । ििहािींचे नवंचरू । कें स सुखें ॥ ६-५१ ॥ 

बागलुास त्याने मारािे, प्रहिहबिंबा बािंधी पिरी | िळिािीचे कें स हििंचरुहन, छान िया मालीश करी || १०६ 

घटाचें िाहींपण फोडू । गगिाची फुलें िोडू । सशाचें िोडू । नशंग सुखें ॥ ६-५२ ॥ 

नसत्या घटास फोरु्नी टाकू, फुले िोरू् आभाळाची | ससा पकरु्नी आरामाने िकुरे् करूया हशिंगाची || १०७ 

िो कापुराची िसी करू । रत्ििीपीं काजि िरू । वांजेचें लेंकरंू । [ अरणु सुखें ॥ ६-५३ ॥ 

कापरु जाळुहन शाई कररिो, रत्निीहप धरर काजळ िो | हन िािंझेच्या कन्येसिंग,े हििाि आनिंि ेकररिो || १०८ 

िो अंवसेिेनच सुिाकरें । पोसू पािािीची चकोरें । िृगजिींचीं जिचरें । गािंू सुखें ॥ ६-५४ ॥ 

अिंिसेच्या शहशहकरण अमिृे, चकोर पोस ुपािळीचे | फेकुनी जाळे आरामाने, मासे धरूया मगृजळीचे || १०९ 

अहो हें नकिी बोलावें । अनवद्या रनचली अभावें । आिां काई िाशावें । शब्िें येणें ॥ ६-५५ ॥ 

अभािेची िी असे अहिद्या, फोलहच कािं िे बोलािे | जी नािीची अशी अहिद्या, शब्ि ेकैसे नाशािे || ११० 

हकिी सािंग ुमी अशाच गोष्टी, अभािािहच फक्त िसे | अशी अहिद्या नसेहच जगिी, शब्ि ेसािंग ूमी कैसे ? || १११ 

िाहीं ियाचे िाशें । शब्ि ि ये ििाणिशे । अंिारीं अंिारा जैसें । िव्हे रूप ॥ ६-५६ ॥ 



Page 212 of 318 
 

जे नािी त्या नाशनुी कैसे, येईल शब्ि प्रमाणिशे | अिंधाराचे िणडन करण्या रूप ियाचे सािंग ूकसे?|| ११२ 

अहस्ित्िहच ज्या नसे ियाचा, नाश शब्ि िो करी कसे | कैसे गौरहििा शब्िाला, केले नसत्या नािीसे || ११३ 

जरर हिसे अिंधार लोचना, िरर िो कािंिी िस्ि ूनसे | अहिद्याहि िी अभािरूहप, कोण हिला माररल कसे ?|| ११४ 

अनवदे्यची िाहीं जािी । िेथें िाहीं म्हणिया युिी । जेवी िुपारीं कां वािी । आंगणींनचया ॥ ६-५७ ॥ 

जन्म न झाला, हिज नाशास्िि यहुक्त शोधणे व्यथड जसे | ऐन िपुारी िीप लािणे, अिंगणाि िे व्यथड असे || ११५ 

अहिद्याहच िी महुळ न जन्मली, कैसा नाश हिचा िोई | शब्िािंनी िे हिला माररले, या बोला अथडहच नािी || ११६ 

जे नािी िे कसे नाशणे, असिंभिा कािं गौरहिणे |  अिंधारासम असे अहिद्या, नसे जन्म कैसे मरणे || ११७ 

हिद्या नसणे ि ेसािंगाया, नाम अहिद्या हजचे असे | िेगळे न अहस्ित्ि हियेला, स्ियिंभ ूहिद्या हृियी िसे || ११८ 

मायेनेहच प्रगट न हिद्या, माया जािा िी प्रगटे | गरुुकृपेने माया हिरिा, जण ुहिदे्यची पिाट फुटे || ११९ 

ि पेररिां शेिी । जे कीं सवगनणया जािी । ियां लाजेपरौनि । जोडी आहे ? ॥ ६-५८ ॥ 

नािी पेररला एकिी िाणा, शेिामध्ये कें व्िािी | जािी शेिा धान्य काढण्या, परे्ल पिरी िे कािंिी ? || १२०  

ररत्याची गार््या ये माघारी, लाजेने ना मखु िािी | कुणा सािंगणे काय सचुेना, खटपट कािं िी उगा ििी ? || १२१ 
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खवनणयाचया आंगा । जेणें केला विघा । िो ि कररिांनच उगा । घरीं होिा ॥ ६-५९ ॥ 

नग्नापाशी जाऊहनया िे, भीक मागणे त्यापाशी | फुकाहच श्रम ि,े त्याि नी बरिे, घरी करी आरामाशी || १२२  

पानणयावरी वरखु । होिा कें  असे नवशेखु । अनवद्यािाशी उन्िेखु । फांकावा िैसा ॥ ६-६० ॥ 

िथृा सागरािरी िी िर्ाड, मयाडिा िो ना सोर्ी | उगाच कािं उत्साि अिंगी िो, अहिद्येस शस्त्े िोर्ी || १२३ 

नाश अहिद्येचा करणे िा, नच करणे ि ेव्यथड िसे | जी नािी िी असणे नसणे, करािेच कािं यत्न असे ?|| १२४ 

िाप िापपणें श्लाघे । जंव आकाश िवंू ि ररघे । िि पाहिां वाउगें । िीपाचें जन्ि ॥ ६-६१ ॥ 

मोजायाचे ना आकाशा, िोिरी शोभा मापाची  | जोिरी अिंधारा घालहिणे, शोभा िोिरी िीपाची || १२५ 

गगिाची रससोये । जीभ जैं आरोगु जाये । िग रसिा हें होये । आडिांव कीं ॥ ६-६२ ॥ 

रसनेने आकाश चाखणे, उल्लिंघन मयाडिचेे | िे केले िर रसना ि ेिर, आर्नािंि िोईल हिचे || १२६  

स्िाि नभाचा हजिंव्िा घेिा, शब्िाहिण हजथिं कािंिी नसे | रस समजेना, म्िणहुन रसना नाम व्यथडहच िोि असे || १२७ 

िव्हिेनि वल्लभे । अहेवपण कां शोभे । खािां केिीचे गाभे । ि खािां गेले ॥ ६-६३ ॥ 

िल्लभ जािा, ना अििेपण, नसेहच िी सौभाग्यििी | पोकळ गाभा खाि केळीचा, उपिासी परर श्रम िोिी || १२८ 
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स्थूि सूक्ष्ि कवण येकु । पिाथण ि िकाशी अकुण  । परर रात्रीनवषयीं अियोजकु । जालानच कीं ॥ ६-६४ ॥ 

सयूाड हत्रभिुनी सारे हिसिे, स्थलू असो िा सकू्ष्म जरी | आम्िी पाििो रोज रात्र िी, त्यास हिसेना िीच परर || १२९  

स्थलू सकू्ष्म िे असो कसेिी, सयूड प्रकाशीि िो सकला | हजला पाहिले नािी किाहप, िाखिी न त्या रात्रीला || १३० 

निठी पाहिां काय ि फावे । परर नििेिें िंव ि िेखवे । चेिा िे ि संभवे । म्हणोनियां ॥ ६-६५ ॥ 

दृष्टी पाििे सारे जगिी, परर नच पािी हनद्रलेा | जागिृ िोिरी हिचे पािणे, हनद्रा नच ये दृष्टीला || १३१ 

चकोरानचया उद्यिा । लनटकेपणाची सीिा । जरर निहानच चंद्रिा । नगंवसूं बैसे ॥ ६-६६ ॥ 

अमिृ प्राशन कररण्यासाठी, हििसा शोधीि चिंद्राला | िरर चकोर श्रम व्यथडहच जािी, उद्यम फोलहच िो गेला || १३२ 

िुसुनियेनच साचा । िुका होय वाचरुकाचा । अंिरािीं पायांचा । पेंिा होय ॥ ६-६७ ॥ 

कोरा कागि हिला िाचण्या, मकुाच िो िाचक िोिो | िेगिान जरर उत्तम चाले, अिकाशी चाल ून शकिो || १३३ 

िैसीं अनवदे्यसन्िुखें । नसद्नच िनिषेिकें  । उठलींच निरथणकें  । जल्पें होिीं ॥ ६-६८ ॥ 

शब्िािंनी नाशणे अहिद्या, फोलहच श्रम िोिी िैसे | नसेच िी िर जगिी अहिद्या, हिज मग मारणेहि कैसे ?|| १३४ 

अहस्ित्िहच िे नसे हजयेला, व्यथड बोलणे हिज हिर्यी | नाशास्िि कािं ियार िोणे, मळुाि जी कोठे नािी || १३५ 
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अंवसे आला सुिाकरु । ि करीच काय अंिकारु ? । अनवद्यािाशीं नवचारु । िैसा होय ॥ ६-६९ ॥ 

अिंिसेच्या रात्रीस चिंद्रमा, अिंधकार न परी सरे | िैसा हिचार िो नाशाचा, अहिद्येसहि फोल ठरे || १३६ 

िािा ि निफजिेनि अन्िें । जेवणें िेंनच लंघिें । नििालेनि ियिें । पाहणानच अंिु ॥ ६-७० ॥ 

अजनुी ना सैंपाक जािला, जेिणे न परर लिंघन िे | दृष्टी जािा बघणे नयने, अिंध पािणे िे िोिे || १३७ 

कैसीही वस्िु िसे । जैं शब्िाचा अथण हों बैसे । िैं निरथणकपणें िासे । शब्िनह नथिा ॥ ६-७१ ॥ 

जे नािी िे शहब्ि िणडने, िथृा बोलणे िे िोई | बोल हनरथडक, शब्िासिंगे, सारेची िाया जाई || १३८ 

आिां अनवद्यानच िाहीं । हें कीर म्हणो काई । परी िे िानशिां कांहीं । िुरेची शब्िाचें ॥ ६-७२ ॥ 

सकल सािंगणे सार िहेच की, अहिद्येस अहस्ित्ि नसे | िरर शब्िािंना स्फूहिड नाशण्या, िेहच लयाहस जाि असे || १३९ 

यालानग अनवदे्यनचया िोहरां । उठनलयानह नवचारा । आंगाचाची संसारा । होऊनि ठेला ॥ ६-७३ ॥ 

म्िणहुन अहिद्या नाश हिचारहि, शब्िाद्वारे िो उठिा | नसे अहिद्या म्िणनुी िोिी, जाि असेहच लयपिंथा || १४० 

म्हणोनि अनवदे्यचेनि िरणें । ििाणा येईल बोलणें । हें अनवद्यानच िाहींपणें । िेिी घडों ॥ ६-७४ ॥ 

जेथिं नसेहच अहिद्या हिला, फुका बोल मारायाचे | अहस्ित्िहच िे नसे हियेला, कैसे िे नाशायाचे || १४१ 
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आनण आत्िा हि आत्िया । िाऊिी बोलु िनहिेया । येईल हें सानवया । नवरुद्नच ॥ ६-७५ ॥ 

शब्िा नसेहच सामर्थयडहि िे, िणे आत्मििे महिमा | आत्मा स्ियिंहसद्ध असेची, त्याचा स्ियिंभहूच गररमा || १४२ 

आत्म्याला आत्माहच िाहिणे, समथड शब्िहच िे िोिी | श्रहुिसिंगि ना असे बोलण,े अद्विैा गणणे द्विैी || १४३ 

ििाकार िोणे आत्म्याशी, स्िसिंिेद्यिा िा जाणहुनया | श्रहुि सािंगिी िोन मागड ि,े स्िरुपाची प्रिीहि याया || १४४ 

आपणया आपणपेंसी । लागलें लग्ि कवणे िेशीं । कीं सूयण अंग ग्रासी । ऐसें ग्रहण आहे ? ॥ ६-७६ ॥ 

कोणिा असे िशे असा िो, लग्न िोि िे आपणाशी? | कधीिरी िे सयूाडनेची, ग्राहसयले िे आपणाशी? || १४५ 

गगि आपणया निघे ? । नसंिु आपणा ररघे ? । ििहाि काय विघे । आपणयां ? ॥ ६-७७ ॥ 

आकाशी आकाश हशरे कािं, रु्िंबे सागरी सागर िो | आपलुाची िळिाि कधीिी, आपणािरी चढेल िो? || १४६ 

कहध आपलु्या िळिािाने, घट्ट धररयले आपणाशी | िरीच आत्मा प्रकाशील िो, स्ियेहच हक िो आत्म्याशी || १४७  

सूयण सूयाणनस नवविे ? । फि आपणया फिें  ? । पररििु पररििें । घेपिा ये ? ॥ ६-७८ ॥ 

सयुडहच प्रकाशिी कािं सयूाड, फळास कािं फळ ये िसुरे | हकिं िा पररमल हनज गिंधाला, स्ियेहच िुिंगी सौख्यभरे ?|| १४८ 
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चराचरा पाणी पाजणी । करंू येईल येके क्षणीं । परर पानणयानस पानण । पाजवे कायी ? ॥ ६-७९ ॥ 

क्षणाि एका चराचराला, ििेा येईल िे पाणी | परर पाण्याला पाणी पाजणे, शक्य कररल कािं काय कुणी ?|| १४९ 

साठीं निशा निवसां । िाजीं एखािा ऐसा । जे सूयाणसीच सूयण जैसा । डोिा िावी ॥ ६-८० ॥ 

अहखल हिश्वहि कररि प्रकाहशि, पाििसे त्रैलोक्याला | िर्ाडमाजी एक हििस िरर,पाहिल हिनकर आपणाला ?|| १५० 

कृिांि जरी कोपेल । िरी तै्रलोक्य हें जािील । वांचूनि आगी लावील । आगीनस काई ? ॥ ६-८१ ॥ 

कृिािंि जरर कोपला असा की, जाहळल या त्रैलोक्याला | सािंगा जाहळल िोहच काय िे, परुिे िेहच अग्नीला ?|| १५१ 

आपणपें आपणया । िपणणेवीण िाते्रया । सिोर होआवया । ठाकी आहे ? ॥ ६-८२ ॥ 

शक्य असे कािं िपडणाहिना, चििुडिन त्या ब्रह्मम्यासी | स्ियेहच नेत्री हनरखहुनया िे, आपलुी मखेु बघण्याशी || १५२. 

निठी निठीिें ररघों पाहे ? । रुनच रुचीिें चाखों सुये ? । कीं चेिया चेिऊं ये ? । हें िाहींच कीं ॥ ६-८३ ॥ 

दृष्टी पाहिना हनज दृष्टीला, जीभ न चाखी हनज स्िािा | जागिृ असिाहि आपणाला, कुणीहि जागिृ करील किा? || १५३. 

चंिि चंििा लावी ? । रंगु रंगपणा रावी । िोिींपण िोिीं लेववी । ऐसें कैं चें ? ॥ ६-८४ ॥ 

चिंिन लेपा लािी चिंिन, रिंग रिंगिी रिंगाला | स्िये लेििी हनज मोिीपण, शोभा मोिी िणे्याला ?|| १५४.  
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सोिेंपण सोिें कसी । िीपपण िीप िकाशी । रसपणा बुडी िे रसीं । िें कें  जोडे ? ॥ ६-८५ ॥ 

सिुणड आपलुे सोनेपण कािं, कसा लािहुन हनरहखिसे | हनज प्रकाशी िीप हनरखी कािं, िीपपणा मम कसा असे ?|| १५५ 

अनभुिण्या िे रसपण आपलुे, बरेु्ल रस आपलु्या रसी | ज्ञािे जाणिी किा घरे्ना, किाहपिी िी गोष्ट अशी || १५६. 

आपुनलये िुकुटीं सिथाण । चंद्र बैसनवला सवणथा । परर चंद्र चंद्रानचये िाथा । वाऊं ये काई ? ॥ ६-८६ ॥ 

हशि शिंभनेू हनज सामर्थये, हशरी धाररले चिंद्राला | परी चिंद्रमा हनज हशरािर, बैसहिल कािं आपणाला ?|| १५७ 

िैसा आत्िराजु िंव । ज्ञाििात्रनच भरींव । आिां ज्ञािें ज्ञािानस खेंव । कैसें िीजे ? ॥ ६-८७ ॥ 

आत्मराज िर पणूड ज्ञानमय, अनिंिाि िो एक असे | जाणीि नेणीि त्याहस नसिा, स्िरुप जाणणे त्या कैसे ?|| १५८ 

ज्ञानमये त्या हनजज्ञानस्िि, िजेु ज्ञान कािं शोधािे ?| ज्ञान ियाचे िोण्या कािं िे, ज्ञान िजेु आहलिंगािे ?|| १५९ 

ियाहस ‘प्रज्ञानिं ब्रिमा’ने श्रहुिमाहज िे िहणडयले | ज्ञानघनाने त्याहच अनिंिे, कािं अन्याने जाणािे ?|| १६०. 

आपुलेनि जाणपणें । आपणयािें जाणों िेणे । डोळया आपुलें पाहाणें । िुवाड जैसें ॥ ६-८८ ॥ 

ज्ञेय हन ज्ञािा स्ियेहच आत्मा, ज्ञानमात्र िो पणूड असे | नेत्रहच नेत्रा जसे पाहिना, हनजरूप हनरहखल िो कैसे? || १६१. 
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आरसा आपुनलये । आंगीं आपण पाहे । िरी जाणणें जाणों लाहे । आपणयािें ॥ ६-८९ ॥ 

िपडणीच प्रहिहबिंब ियाच,े िपडणेहच िे पाहियले?| िरर ज्ञानघन आत्म्यानेिी, आपणा आपण जाहणयले || १६२. 

निगंिापैलीकडेचें । िांवोनि सुररया खोंचे । िा नियेका नियेचें । आंग फुटे ? ॥ ६-९० ॥ 

िरूिररचे असेल जररिी, धािहुन त्या खपुसेल सरुी |  काय सरुी िी खपुसहुन घेईल, स्िये आपलु्याच उिरी ?|| १६३. 

रसवृत्तीसी उगाणें । घेऊनि नजव्हाग्र शाहाणें । परर कायी कीजे िेणे । आपणापें चाखों ॥ ६-९१ ॥ 

सारे र्ड्रस जाणे रसना, यास्िि चिुर न अन्य असे | आपलुीच परर रुहच जाणण्या, समथड िी िर किा नसे || १६४. 

िरर नजव्हे काई आपलें । चाखणें हि ठेलें ? । िैसे िव्हे संचलें । िेंनच िेकीं ॥ ६-९२ ॥ 

िरीहि हियेचे कायड न थािंबे, योग्य हनिार्ा ि ेचिीचा | अियि म्िणहुन न सोर्ी स्िभािा, त्याग नसे हनज कायाडचा || १६५ 

िैसा आत्िा सनचचिािंिु । आपणया आपण नसदु् । आिां काय िे शब्िु । ियाचें िया ॥ ६-९३ ॥ 

असे सहच्चिानिंिहच आत्मा, पणूड ज्ञानघन हनत्य असे | शब्ि काय ि ेनिीन ज्ञाना, स्िये ज्ञानमय उणीि नसे || १६६ 

कोणाही ििाणाचेनि हािें । वस्िु घे िा िेघे आपणयािें । जो स्वयेंनच आइिें । घेणें िा ि घेणें ॥ ६-९४ ॥ 

स्ियिंहसद्ध जो हनत्यहच आत्मा, हसद्धाहसद्ध न गरज िया | िोहच स्िामी या ब्रह्मािंर्ाचा, मिि कुणाची िी िाया || १६७ 
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म्हणोनि आत्िा आत्िलाभें । िांिऊनि शब्ि शोभे । येईल ऐसा ि लभे । उिसुं घेवों ॥ ६-९५ ॥ 

म्िणनुी शब्ि ेशे्रय न घ्यािे, हत्रपि ेआत्मा िाहियला | स्ियिंभचू िो पणूड ज्ञानमय, िोहच व्याहपिसे सकला || १६८ 

एवं िाध्यान्हींची निवी । िि िाडी िा निवो िावी । िैसी उपभयिां पिवी । शब्िा जाली ॥ ६-९६ ॥ 

माध्यान्िी लाहिला िीप िो, नच उजेर्, घालिी िमा | शब्ि ्घालिी ना अज्ञाना, ना बोधाच्या ये कामा || १६९ 

आिां अनवद्या िाहींपणें । िाहीं ियेिें िासणें । आत्िा नसदु्नच िा कोणें । काय सािावें ? ॥ ६-९७ ॥ 

अहस्ित्िाहिण असे अहिद्या, नाशाचा िो प्रश्न नसे | हनत्य हसद्ध अहिनाशी आत्मा, हसद्ध काय करणे कैसे ?|| १७० 

ऐसा उभय पक्षीं । बोला ि लाहोनि िखी । हारपला िियोिकीं । वोघु जैसा ॥ ६-९८ ॥ 

उभयपक्षी शब्ि न उपयोगी, अहिद्या हन आत्म्यासाठी | सिजी निी नाले िे हिरिी, जैसे प्रलय जळापोटी || १७१. 

आत्मराज सिडज्ञ असे िो, पणूड ज्ञानमय स्िये असे | स्िामी ब्रह्मािंर्ाचा अद्विैी, सिाय्य लागे त्या कैसे ?|| १७२.  

आिां बोला भागु कांहीं । असणें जयाचया ठाई ं। अथणिा िरर िाहीं । निपटुनियां ॥ ६-९९ ॥ 

यथाथड आशय शब्ि न िििी, आत्मा त्याचा हिर्य नसे | कैिल्याच्या िाटेिरिी, शब्ि हनरुपयोगीच असे || १७३. 

बागुल आला म्हनणिें । बोलणें जैसें ररिें । कां आकाश वोिंबिें । ििहािीं ॥ ६-१०० ॥ 
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आला बागलु फोल बोलणे, त्याहस अहस्ित्िहच नसे | की सारे अिकाश माहझया, िळिािी िे लोंबिसे || १७४.  

िैसीं निरथणकें  जल्पें । होउनियां सपडपें । शोभिी जैसें लेपे । रंगावरी ॥ ६-१०१ ॥ 

हनरथडकहच ि ेअसे बोलणे, हचत्रामधली लेणी जशी | सुिंिर रिंगे हचत्री शोभिी, शनू्य मोल जरर नाजकुशी || १७५. 

रिंग िस्त् िा अन्य गोष्टीिी, जैशा लटक्या हचत्राच्या | आत्मप्रिीहिला शब्ि हनरथडक, पैल असे िी शब्िािंच्या || १७६. 

एवं शब्िैकजीविें । बापुडीं ज्ञािें अज्ञािें । साचपणें विें । नचत्रींचीं जैसीं ॥ ६-१०२ ॥ 

अज्ञान हन ज्ञानिी शहब्िचे उपयोगी ना परमाथी | सरेुख रिंगहिली जरर राने, हचत्रीच शोहभििंि हिसिी || १७७. 

या शब्िाचा नििाला । िहािियो हो सरला । अभ्रासवें गेला । िुनिणिु जैसा ॥ ६-१०३ ॥ 

आभाळीची जािा अभ्,े कुिं ि हििसिी िो सरला | शब्ििी हिरिा, मौनानेहच, आत्मबोध िो अनभुिला || १७८.  

भ्म हिरला हन शब्ि मािळे, शब्िसषृ्टीहि जाई लया | ज्ञान हन अज्ञानाचा परुिा, बाजारहि गेला िाया || १७९. 

शब्िािंनी जगिी हििरािे, आत्मप्रिीहि त्या क्षेत्र नसे | शब्ि इिंहद्रये त्या न जाणिी, आत्मििे िो पैल असे || १८०.  

श्री ज्ञानेश्वर -अमृत गंगा –कंुड सहावे संरू्णप  
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 (७) अमृत गंगा – 

कंुड सातवे – 

{अज्ञान खंडन} 
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येर् हवीं िरी अज्ञािा । जैं ज्ञािाची िसे क्षोभणा । िैं िरर कािा । खालींच िडे ॥ ७-१ ॥ 

ज्ञानाची उठिाची उमी, जाणीि िो अज्ञानाची | जेथिं क्षोभ ना िेथे िािाड, कुणीिी करीि ना त्याची ||१. 

अभाि ज्ञानाचा त्या म्िणिी, सामान्यत्िे अज्ञान | सिडव्यापी िो िरी ज्ञानघन, हनत्य ियासी हनजभान || २. 

स्िरूप ज्ञानाच्या स्फूिीने, ‘सोििं’ जाणीि ये उिया | हनजस्िरुपाची पिाट िोिा, सिजी अभाि जाई लया || ३. 

स्फूहिड आधी मी अज्ञानी, असा भािहि ना श्रिणी | प्रिीहि येिा नरेुहच सोििं, मी ज्ञानी िा अज्ञानी || ४. 

एििं आश्रय िो अज्ञाना, स्फूहिड उसळिा ज्ञानाची | प्रिीहि िोिा िा आधीहि, नच िािाड अज्ञानाची || ५. 

अडसोनि अंिारीं । खद्योि िीनप्त नशरी । िैसें लनटकें वरी । अिानि होय ॥ ७-२ ॥ 

चमके अिंधारीच काजिा, घालिी ना परर अिंधारा | अिंधारािच चमचम त्याची, िैसा अज्ञाना नखरा || ६. 

काजव्याची िी चमकहच लटकी, लटके अज्ञानहि िैसे | आश्रय स्फूिीचा िो नसिा, अहस्ित्िहि िे त्यास नसे || ७. 

अिंधाराहिण आहण प्रकाशी, काजव्यास अहस्ित्ि नसे | आहि नािी अज्ञानाहस, म्िणहुन अनािी म्िणि असे || ८. 

लिरीमाजी लपिे पाणी, िरू करोहन जल उमटे | िैसे हनजस्िरुपीची लपोनी, ब्रह्म स्ियेहच िे प्रगटे || ९. 

लपणे हन िे स्िये प्रगटणे, परी ज्ञानघन हनत्य असे | ज्ञानाज्ञाना नसेहच थारा, लपिा िे हिश्वहच भासे || १०. 
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जैसी स्वप्िा स्वप्िीं िनहिा । ििी िािु असे ििा । िेवीं अज्ञािा गररिा । अज्ञािींनच ॥ ७-३ ॥ 

काळोखाचा अिंधारी हन, स्िप्नी स्िप्नाचा महिमा | िैसे जोिरी बोध न झाला, ििंिहच अज्ञाना गररमा || ११. 

स्िप्नी िाटे, खरीच सषृ्टी, गररबी हिसो िा श्रीमिंिी | झोप सिंपिा लोपे स्िप्नी, सारे नयनािची हिरिी || १२॰ 

कोल्हेरीचे वारु । ि येिी िारकीं िरंू । िये लेणा शंृ्रगारंू । वोडंबरीचा ॥ ७-४ ॥ 

अभ् आकृिी त्या अश्वािंच्या, नभी धाििी िेगाने | रणािंगणी िे ना उपयोगी, फोल जसे जाि ूलेणे || १३. 

हें जाणणेयाचया घरीं । खोंनचलेंनह आि ि करी । काई चांनिणां उठे लहरी । िृगजिाची ? ॥ ७-५ ॥ 

अभािरूपी असेहच जे की, ठाि न स्िरुहप अज्ञाना | चािंिण्याि ना मगृजळ िैसे, स्िरूपी असणे अज्ञाना || १४. 

आनण ज्ञाि हें जें म्हनणजे । िें अज्ञािनच पां िुजें । येक लपऊनि िानवजे । येक िव्हे ? ॥ ७-६ ॥ 

ज्ञान जयाहस म्िणिी जगी िे, अज्ञानहच की, िे िसुरे | एक लपिहुन िजु्यास िािी, जगाि त्यािंचे ि ेनखरे || १५. 

आधी ‘जीिोििं’ पढेु ‘हशिोििं’, अििंपणे हमरिी ज्ञानी | फोल असे ि ेज्ञान जािले, िे िर हनव्िळ अज्ञानी || १६. 

असो आिां या िस्िावो । आिीं अज्ञािाचा िांडोिा घेवों । िग ियाचया साचीं लाहो । ज्ञािनच लनटकें  ॥ ७-७ ॥ 

समचु्चयात्मक हिचार केला, इथिर ज्ञानाज्ञानाचा | नीट शोधयुा अज्ञानाला, हिचार करुनी पैलूिंचा || १७. 
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ज्ञान हन अज्ञानिी सिंगिी, मळू ियािंचे एक असे | हमर्थया जर अज्ञान हनघाले, ज्ञानािी अहस्ित्ि नसे || १८. 

या अज्ञाि ज्ञािािें । आंगींनच आहे नजिें । िरी जेथें असे ियािें । नेि कां न करी ? ॥ ७-८ ॥ 

पणूड ज्ञानमय आत्मस्िरुपी, जरी नािंििे अज्ञान | त्यास नेणिे कािं नच केले? उरले कैचे मग ज्ञान ? || १९. 

िणृापासनुी ब्रह्मििेहि, ज्ञाने हिलसि पणूडपणे | ि ेसारेहच असे िरीमय, कािं न झाहकले अज्ञाने ? || २०. 

अज्ञाि जेथ असावें । िेणें सवण िेण होआवें । ऐसी जािी स्वभावें । अज्ञािाची ॥ ७-९ ॥ 

स्िभाि ऐसा, अज्ञानाचा, ज्ञाने लोपहुनया जािे | जेथे िस्िी अज्ञानाची, अज्ञाने आच्छािािे || २१. 

िरी शास्त्रिि ऐसें । जे आत्िानच अज्ञाि असे । िेणेनच िो नगंवसे । आश्रो जरी ॥ ७-१० ॥ 

कुणी शास्त्किे िे म्िणिी, ब्रह्महच आश्रय अज्ञाना | म्िणहुन लपे परब्रह्म गिंिसण्या, यत्नहि कररिी जन नाना || २२. 

िरी िुनठिां िुजें । जैं अज्ञाि आहे नबजें । िैं िेनच आथी हे बुझे । कोण येथें ? ॥ ७-११ ॥ 

जरर अज्ञाने ब्रह्म झािंहकले, ियाहस केले अज्ञानी | पणूड लपु्त िे ज्ञानहच िोिा, कसे जाणले ि ेकोणी ?|| २३. 

अज्ञानी जर असेल आत्मा, व्िािी इिंहद्रये अज्ञानी | आत्मा अहधष्ठानची त्यािंचा, बोध करहििी िी म्िणनुी || २४. 

अज्ञाि िंव आपणयािें । जडपणें िेणे निरुिें । आनण ििाण ििाणािें । होि आहे? ॥ ७-१२ ॥ 
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अज्ञाना िर नसे ज्ञानहच, जाण ुशके िे ना किणा | जे न जाणिे किणाशीहि, कैसे जाणील िे आपणा ?|| २५. 

यालागी जरी अज्ञाि । करील आपुलें ज्ञाि । हें म्हणि खेंवो घेववी िौि । नवरोिुनच ॥ ७-१३ ॥ 

जाणे अज्ञानहच आपणाला, बोलण्याि या हिसिंगिी | िक्ता िो िर मौनच िोईल, खुिंटणारहच िेथिं महि || २६. 

आनण जाणनि वस्िु येक । िे येणें अज्ञािें कीजे िूखण । िैं अज्ञाि हे लेख । कवण िरी ? ॥ ७-१४ ॥ 

अज्ञाने केले अज्ञानी, हनत्य ज्ञानमय ब्रह्माशी | ज्ञानहच जेथे उरले नािी, जाण आली िी किणाशी ?||  २७. 

जाग्रि स्िप्न सरु्हुप्त आहि, जो प्रपिंचहि हिलसिसे | ब्रह्मरूप िे मीच असे जो, जाणिसे िो बद्ध नसे || २८. 

प्रहिपाहियले श्रिुीि ऐसे, िस्ि ुज्ञानमय सिडरुपे | अज्ञानासी स्थानहच नािी, सिड हिनटले ब्रह्मरूपे || २९. 

अहो आपणयानह पुरिा । िेणु ि करवे जाणिा । ियािें अज्ञाि म्हणिां । लानजजे कीं ? ॥ ७-१५ ॥ 

स्ियिंभहूच जो स्ियिंप्रकाशी, हनत्य ज्ञानमय असे िरी | त्याहस म्िणिा िे अज्ञानी, लज्जा िाटािीच खरी || ३०. 

आभािें भािु ग्रासे । िैं आभाि कोणें िकाशे ? । सुषुप्ती सुषुप्तया रुसे । िैं िेनच कोणा ? ॥ ७-१६ ॥ 

अभ्ाने ग्राहसले भानलुा, कुणामळेु िे अभ् हिसे? | हनद्राधीन जो गाढ झोपला, सरु्पु्ती त्यािरी जरर रुसे || ३१. 

गाढ लाभली झोप मला िो, अनभुहूि िी किणास असे ?| हिचार कररिा हिपररि उमगे, अज्ञानाचेिी िैसे || ३२. 



Page 227 of 318 
 

िैसें अज्ञाि असे जेथें । िेंनच जरी अज्ञाि आिें । िरी अज्ञाि अज्ञािािें । िेणिां गेलें ॥ ७-१७ ॥ 

आश्रय अज्ञाना आत्म्याचा, असिा उभयची अज्ञानी | जाणणार िे कोण कुणाला?, व्यथडची िोिील िे िोन्िी || ३३. 

िा िरी अज्ञाि येक घडे । हें जयास्िव निवडे । िें अज्ञाि िव्हे फुडे । कोणे कािीं ॥ ७-१८ ॥ 

आत्म्याठायी अज्ञानाचे, ज्ञान कुणाला िे झाले ?| अज्ञानाने ज्ञान व्याहपिा, ज्ञानहच कोठेिी नरुले || ३४. 

पडिही आथी डोिा । आनण डोिा िव्हे आंििा । िरी आथी या पोकिा । बोनलया कीं ॥ ७-१९ ॥ 

र्ोळ्यािरिी आला पर्िा, र्ोळा परर आिंधळा नस े| ि ेिर झाले व्यथड बोलणे, कायड जसे, पररणाम िसे || ३५. 

इिंिाचया आंगीं । खविलेि आगी । िें ि जिे िैं वाउगी । शनिनच िे ॥ ७-२० 

काष्ठामध्ये अहग्न प्रगटला, काष्ठ परी ना जरा जळे | अग्नीचा आभासहच केिळ, िो नच अहग्न िहेच कळे || ३६. 

िेिी जरर अज्ञान प्रगटले, ज्ञािेपण परर अभिंग िे | अशासाररखे असे बोलणे, िाउगेहच गणले जािे || ३७. 

आंिारु कोंडुनि घरीं । घरा पडसायी ि करी । िैं आंिार इहीं अक्षरीं । ि म्हणावा कीं ?॥ ७-२१ ॥ 

घराि अिंधारास कोंर्ले, म्िणिा उघरु्हन पाहियले | उजेर् केिळ हिसिा कैसे, नािंि त्यास अिंधार हिले || ३८. 

वो जावों िेिी जागणें । िये नििेिें िीि कोण म्हणे । निवसा िाणी उणें । िैं रानत्रनच कैं ची ॥ ७-२२ ॥ 
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हिसे झोपला, िािंक माररिा, ओ िईे त्या झोप नसे | राखी उजेर्पण हििसाचे, रात्र म्िणािे हिज कैसे || ३९. 

िैसें आत्िा अज्ञाि असकें  । असिां िो ि िुके । िैं अज्ञाि शब्िा लनटके । आलेंच कीं ॥ ७-२३ ॥ 

आत्म्या ग्राहसयले अज्ञाने, ज्ञानपणाहस परर न मकेु | हमर्थयाहच िे असे ग्रासणे, अज्ञानहच िोई लटके || ४०. 

आत्मा िोिाची अज्ञानी, हिश्वप्रेरणा मािळली | परर ऐसे िर कािंिी हिसेना, हमर्थया िािाड कुणी हिधली? || ४१. 

येर् हवी िरी आत्िया- । िाजीं अज्ञाि असावया । कारण म्हणिां न्यावा । चुकी येईल कीं ॥ ७-२४ ॥ 

आत्म्यािची अज्ञान राििे, न्यायोहचि ि ेबोल नसे | पणूड ज्ञानमय आत्म्यामाजी, राहिल अज्ञानहच कैसे ?|| ४२. 

अज्ञाि िि िेिणी । आत्िा िकाशाची खाणी । आिां िोहींची नििणी । येकी कैसी ?॥ ७-२५ ॥ 

जसा िाट अिंधारहच िैसे, रूप असे अज्ञानाचे | स्ियिंप्रकाशी िेजोमय ि,े ज्ञानरूप परर आत्म्याचे || ४३. 

पणूड हिरोधी स्िरूपे असिा, ऐक्यहि कैसे सिंभििे? | िेजासिंगे अिंधाराच,े जरे्ल कैसे िे नािे? || ४४. 

स्वप्ि आनण जागरु । आठउ आनण नवसरु । इयें युग्िें येका हारु । चालिी जरी ॥ ७-२६ ॥ 

स्िप्नासिंगे जागेपणहि, िसेहच आठि हिस्मरण | एका ओळीि जरर चालिी, करण्या मागाडचे क्रमण || ४५. 

शीिा िापा एकवट । वाहे वस्िीची वाट । कां ििें बांनिजे िोट । सूयणरश्िींची ॥ ७-२७ ॥ 
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उष्णिेसिे येऊहन थिंर्ी, एकत्रहच राििी जरी | रहिहकरणे एकत्र बािंधनुी, िम त्यािंची िी मोट करी || ४६. 

िािा रािी आनण निवो । येिी येके ठाई ंराहों । िैं आत्िा नजवें नजवो । अज्ञािाचेनि ॥ ७-२८ ॥ 

अथिा रात्र हन हििस उभयिा, राििील जर एक घरी | िरर अज्ञाना सिंगे आत्मा, राििसे िािाड िी खरी || ४७. 

हें असो िृत्यु आनण नजणें । इयें शोभिी जरी िेहुणे । िरी आत्िेनि असणें । अज्ञािेंनस ॥ ७-२९ ॥ 

जीिन नािंि ेमरणासिंगे, उत्तम िी जोर्ी शोभे | िरर अज्ञानासिंगे आत्मा, राहिल सिजी, अहि सलुभे || ४८. 

अहो आत्िेि जे बािे । िेंनच आत्िेिनस िांिे ? । ऐसीं काईसीं नवरुद्ें । बोलणीं इयें ॥ ७-३० ॥ 

पणूड ज्ञानमय आत्म्यापढुिी, सिजी हिरिा अज्ञान | कैसे त्या अज्ञाना येईल, आत्म्यासमोर अिसान? || ४९. 

ज्ञाना सिंगे अज्ञानहि िे, हिरोधीच रािील कसे? | प्रकाशमय सिडज्ञहच आत्मा, अभािाि अज्ञान िसे || ५०. 

उभय हिरोधी एक राििील, बोलणेची ि ेफोल असे | िोन हिरोधी टोके असिा, सिंगे राििील कैसे ?|| ५१. 

कैसी सिंगिी अशी हिरोधी, िकड शास्त्िी फोलहच िे | अनभुहूि ज्यािंनीिी अनभुहिली, िया स्पष्टहच ि ेकळिे || ५२. 

अहो अंिारपणाची पैज । सांडूिी अंिार िेज । जाला िैं सहज । सूयणनच निभ्रांि । ७-३१ ॥ 

सोरु्हन हनज अिंधारपणा जरर, िम िो उजेर्ची झाला | िरी िो सयूडहच हनहश्चि िोईल, सोरु्हनया काळोखाला || ५३. 
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िुलांकुडपण सांडलें । आनण आगीपण िांनडलें । िैं िेंनच आगी जालें । इिंि कीं ॥ ७-३२ ॥ 

शषु्क काष्ठपण सोरु्हन आपलुे, स्िीकाररल जर अहग्नपणा | िरर लाकुर् िे िोईल अहग्न, मग िे रािील इिंधन ना || ५४. 

का गंगा पावि खेंवो । आिपणाचा ठावो । सांडी िैं गंगा हो । लाहे पाणी ॥ ७-३३ ॥ 

ओिळ नाले अन्य नद्या िा, हमळिाहच जिंि गिंगेला | पिूड रूप िे परुिे सोरु्हन, येिील गिंगा रूपाला || ५५. 

िैसें अज्ञाि हें अज्ञाि िोहे । िरी आत्िा असकें  असों लाहे । येर् हवी अज्ञाि होये । लागलानच ॥ ७-३४ ॥ 

 आत्मस्िरूपी प्रहिष्ट िोिा, नरेुच मग अज्ञानपणा | िेहि ज्ञानमय िोईल ित्क्षणी, समग्र येईल ज्ञानपणा || ५६. 

आत्िेिसी नवरोिी । म्हणोनि िरेुनच इये संबंिीं । वेगिी िरी नसनद् । जायेनचिा ॥ ७-३५ ॥ 

अज्ञानाचा प्रिेश ज्ञानी, हिरोध धमे शक्य नसे | अभाि रुपे अज्ञानहच िे, शाश्वि आत्मरूप हिलसे || ५७. 

अज्ञाने अन्यत्र रािण,े प्रश्नहच ऐसा ना उरला | अहस्ित्िहच ज्या नसे किाहप, कुठे रािणे नच त्याला || ५८. 

चराचरी सिडत्र श्रीिरी, एकलाहच हिश्वाि असे | अज्ञाना अहस्ित्िहच नािी, अभािाहिना अन्य नसे || ५९. 

लवणाची िासोिी । जर् ही जाली नजव्हािी । िरी जिीं िा जिावेगिी । ि नजये जेवीं ॥ ७-३६ ॥ 

लिणाची केली मासोळी, सजीि झाली ििैाने | जळी िा बािरेीिी हियेच्या, नहशबी एकच ना जगणे || ६०. 
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जें अज्ञाि येथें िसे । िरीच आत्िा असे । म्हणोनि बोलणीं वायसें । िायकावीं कीं ॥ ७-३७ ॥ 

जेथिं श्रीिरी ज्ञानिी िेथे, सिडरूपाने िो हिलसे | ज्ञानमात्र सहच्चिानिंिची, हिश्वरूपाने प्रगट असे || ६१. 

अज्ञानाला नसेहच जागा, व्यथड बोलणे त्याहिर्यी | ऐकू नयेहच असे कोहटक्रम, ज्याचे अहस्ित्िहच नािी || ६२. 

आत्मरमण ि ेनाम िरीचे, हत्रभिुनी त्याचा िास असे | त्यासी नलगे भिुन िेगळे, सबाह्य अिंिरी िोहच िसे || ६३. 

इिलोकी योगमायाहच िरीची, जेणे भिूे िािरिी | िी ना िरीच्या ठायी िसिी, श्रीिरी लीला अदु्भि िी  || ६४. 

‘एकमेिाहद्विीयिंब्रह्म’, श्रहुि िमड ि ेमखु्य असे | हिलसिसे सिडत्र श्रीिरी, अज्ञानाला ठाि नसे || ६५. 

िोरीं सपाणभास होये । िो िेणें िोरें बांिों ये ? । िा िवडणें ि साहे । जयापरी ॥ ७-३८ ॥ 

प्रकाश अिंधकु असिा िोरी, नयना िाटे सपड असे | त्याच िोरीने त्या सपाडला, बािंधिाची येईल कसे ?|| ६६. 

िोरी स्पहशडिा, आभास जाईल, कल्पनािी सपाडची हिरे | यथाथड ज्ञाने अज्ञानाचा, शब्िाभासहि  सिजी नरेु || ६७. 

नियापरी उभयिां । अज्ञाि शब्ि गेला वृथा । हा िकाणवांचूनि हािा । स्वरूपें िये ॥ ७-३९ ॥ 

ऐसे असिा, उभयपक्षीिी शब्ि व्यथड अज्ञानाचा | गेला परुिा, िकड  िथृाची आत्मत्िी अज्ञानाचा || ६८. 

िािा पुनिवेचे आंिारें । निहा भेणें रात्रीं िहुरें । कीं येिांनच सुिाकरें । नगनिजे जेवीं ॥ ७-४० ॥ 
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भय िाटे हििसाचे म्िणहुन, िम जाई िे रात्रीकरे् | हिस पनुिेचा, सौम्य चािंिणे, शािंि प्रकाशहच चि िंकरे्  || ६९. 

सधुाकराचा उिय हन भान,ु-अस्ि िोि एका समयी | सिंहधकालच्या सौम्य प्रकाशे, चिंद्रउिय िम जाि लयी || ७०. 

पौहणडमा हिनी, सिंहधकाल जो, हिन रात्रीचे सिंधीशी | िेज आपले रूप पालटे, सौम्य चािंिणे पणूड हनशी || ७१. 

अिंधाराला नािी नाहशिा, प्रकाश बिले स्िरूपाला | प्रसन्न झाला बोधहच बोधा, अनुसरुहन सौम्यत्िाला || ७२. 

प्रकाशाि ना खिंर् िोिसे ना सिंहध अिंधाराची | अनुभिाची असे खणू िी, िोई कृपा जिंि श्रीगरुुची || ७३. 

आत्मबोध िो िोण्याआधी, सत्यहच प्रपिंच भासिसे | त्या आश्रय िी आत्मििेहच, त्याहस किाहप खिंर् नसे || ७४. 

आत्मत्िी जिंि आत्मप्रत्यये, िोई पहुणडमा ज्ञानाची | मगृजळ-प्रपिंच भान हिरुहनया, येि अिस्था शािंिीची || ७५. 

अिंधाराला नसे िािहच, ना हििसा ना रात्रीिी | भान प्रपिंचाचे मािळिा, अििंभाि हिलया जाई || ७६. 

मािळिाची अििंभाििी, आत्मभाि िो सौम्य फुले | काये ििेी, बोध अिंिरी, स्िानिंिीहच समरसले || ७७. 

िरी अज्ञाि स्वरूपें कैसें । काय कायाणिुिेय असे । कीं ित्यक्षनच निसे । िांडोिंू आिां ॥ ७-४१ ॥ 

अज्ञानाचे स्िरूप कैसे, काय इिंहद्रया हिर्य असे?| की कायाडच्या अनमुाने िाटे, गिन हिचारे शोध ूिसे || ७८. 

अहो ित्यक्षानि ििाणीं । कीजे जयाची घेणी । िे अज्ञािाची करणी । अज्ञाि िव्हे ॥ ७-४२ ॥ 
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अिो प्रमाणे प्रत्यक्षाहि, जेणे िस्िहुस बोध असे | िी िर अज्ञानाची करणी, परी किा अज्ञान नसे || ७९. 

जैसी अंकुरेंसी सरि । वेली निसे वेल्हाि । िें बीज िव्हे केवि । बीजकायण होय ॥ ७-४३ ॥ 

हबजापासनुी अिंकुर िोई, िेलीिहृद्ध त्यािंिहून िोये |  िेलीचा हिस्िार हन अिंकुर, बीज नव्ि ेिी बीजकाये || ८०. 

कां शुभाशुभ रूपें । स्वप्िदृष्टी आरोपें । िें िीि िव्हे जाउपें । नििेचें कीं ॥ ७-४४ ॥ 

भली हन िाईट पर्िी स्िप्ने, हनहश्चि िी हनद्राहच नसे |  झोपेमधली स्िप्ने जीहि, हनद्रचेी सिंििी असे || ८१. 

िािा चांिु एक असे । िो व्योिीं िुजा निसे । िें निनिरकायण जैसें । निनिर िव्हे ॥ ७-४५ ॥ 

आकाशी जरर चिंद्र एकहच, अिंगलुी स्पशे िोन हिसे | ऐसे हिसण,े दृष्टीिोर् ना, परिंि ुत्याचे कायड असे || ८२. 

िैसें ििािा ििेय । ििाण जें त्रय । िें अज्ञािाचें कायण । अज्ञाि िव्हे ॥ ७-४६ ॥ 

ज्ञािा ज्ञान हन ज्ञेय ि ेहिन्िी, कायेहच अज्ञानाची | त्यासी ना अज्ञान म्िणािे, परर करणीहच िी त्याची || ८३. 

म्हणोनि ित्यक्षानिकीं । अज्ञाि कायणनवशेखीं । िेघे िें असेये नवखीं । आिु िाहीं ॥ ७-४७ ॥ 

म्िणनुी प्रत्यक्षाहि प्रमाणे, अज्ञाना ना ग्रिण करी | कारण िी िर त्याची काये, महृत्तका हन घट यािंजपरर || ८४. 

अज्ञाि कायणपणें । घेइजे िें अज्ञाि म्हणे । िरी घेिांनह करणें । ियाचेंची ॥ ७-४८ ॥ 
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प्रत्यक्षाहि जीहि प्रमाणे, जरर काये अज्ञानाची | इिंहद्रयेिी िोहिल अज्ञानी, कायड कररि जी बोधाची || ८५. 

स्वप्िीं निसे िें स्वप्ि । िा िेखिा काय आि । िैसें कायणनच अज्ञाि । केवि जरी ॥ ७-४९ ॥ 

स्िप्नी हिसे जे, स्िप्न असे िे, बघणारािी स्िप्नी असे | अज्ञानाचे कायड जगि जरर, द्रष्टािी अज्ञान िसे || ८६. 

िरी चानखला गूि गुिें  । िानखलें काजि काजिें । कां घेपे िेपे शुिें  । हालया सुिु ॥ ७-५० ॥ 

गुळानेच चाहखले गळुाला, काजळ काजळास लािी |  स्िये शळूची शळूाशी िो, शळूािरिी िे चढिी || ८७. 

िैसें कारण अनभन्िपणें । कायणही अज्ञाि होणें । िें अज्ञािनच िा काय कोणें । घेपे िेपे ॥ ७-५१ ॥ 

कारण आहण कायड अहभन्नहच, कायड इिंहद्रये अज्ञानी | आहण करणहि िे अज्ञानहच, कुणा जाणणे कसे कोणी ?|| ८८. 

जेथे उभयहच अज्ञानी ि,े कुणी कुणाला जाणािे ?| आहण कोणी कोणाकरु्नी, जाणलेहि िे की जािे ?|| ८९. 

आिां घेिें घेइजेिें ऐसा । नवचारु िये िािसा । िरी ििाण जाला िासा । िृगजिींचा िा ? ॥ ७-५२ ॥ 

अज्ञानहच सिडत्र पसरिा, ज्ञेय हन ज्ञािा कोण असे ?| प्रमाण सारे जण ुअसिी की, मगृजळािील िे मासे || ९०. 

िंव ििाणानचया िापा । ि संपडेनच जे बापा । िया आनण खपुष्पा । नवशेषु काई ? ॥ ७-५३ ॥ 

प्रमाण कुठलेिी िे असिा, अज्ञानाला हसहद्ध नसे | अभािरुपे असेहच िेिी, आकाशीचे पषु्प जसे || ९१. 
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िा हे ििाणनच िुरवी । आिां आथी हें कोण िस्िावी । येणें बोलें ही जाणावी । अज्ञाि उखी ॥ ७-५४ ॥ 

अज्ञानाचे अहस्ित्िहच िे, हसद्ध प्रमाणे िोईना | िे आि ेि ेफोल सािंगणे, लटके समजा अज्ञाना || ९२. 

एवं ित्यक्ष अिुिाि । यया ििाणां भाजि । िहोनि जालें अज्ञाि । अििाण ॥ ७-५५ ॥ 

यािरुनी प्रत्यक्ष प्रमाणे, िैसेहच अनमुानाने | पात्र नसे अज्ञान हसहद्धला, िचे हसद्ध िोई त्याने || ९३. 

ज्ञानहि प्रत्यक्षहच हिसे ना, काये िा अनमुानाने | उभय प्रमाणा पात्र नसे िे, िाहच बोध असे िेणे || ९४. 

िा स्वकायाणिें नवये । जें कारणपणा िये । िी अज्ञाि ऐसें नबहे । िािूं साचें ॥ ७-५६ ॥ 

स्िये न कािंिी कायड सजेृना, किणाचेहि कारण ना | मीच असे अज्ञान असेहि, स्िये कुणाला सािंगेना || ९५. 

आत्िया स्वप्ि िाऊं । ि शके कीर बहू । परर ठायें ठाउ । नििे जो िेणें ॥ ७-५७ ॥ 

आत्मििे िो सििै जागा, झोप न ये अज्ञानाची | अभाि िस्त्हि घाल ूशकेना, गोष्ट िरू िी स्िप्नािंची || ९६. 

हें असो नजये वेिे । आत्िपणेंनच निखिें । आत्िा अज्ञाििेिें  । असे िेणें ॥ ७-५८ ॥ 

िरी ििंग िो हनजरूपीची, आत्मरिंगी स्िानिंिी असे | िेंव्िा हबजरूपे अज्ञानिी, ियास्िरूपी सपु्त असे || ९७. 

जैसें ि कररिां िंथि । काष्ठीं अवस्थाि । जैसें कां हुिाशि । सािर्थयांचें ॥ ७-५९ ॥ 
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मिंथन काष्ठािंचे ना कररिा, सपु्त अहग्न काष्ठाि असे | िुिाशनाची सामर्थयेहि, सपु्त रूपाने त्यािंि िसे || ९८. 

िैसें आत्िा ऐसें िांव । ि साहे आत्ियाची बरव । िैं कांहीं अज्ञाि हांव । बांििें कां ? ॥ ७-६० ॥ 

आत्मा ि ेनािंिहि न साि,े ना शोभा हमरिी त्याची | ऐशा आत्म्याठायी िोईल, िस्िी काय अज्ञानाची ?|| ९९. 

काइ िीप जैं ि लानवजे । िैंनच काजिी फेनडजे । कां िुगवत्या वानिजे । रुखाची छाया ॥ ६१ ॥ 

हििा लािण्याआधी कैसी, काजळी फेर्ाया जाणे | नािी उगिला िकृ्ष, ियाची सािली टाळाया बघणे || १००. 

िािा िुनठिां िेहिशा । कालऊनि लानवजे नचकसा । ि घनडिां आररसा । उनटजे काई ॥ ६२ ॥ 

ििेिशा ना अजहुन आली, ठेिी कालिनुी उटणे | हकिं िा घर्ण्याआधी आरसा, ियार पसुण्या त्या िोणे || १०१. 

कां वोहाचया िुिीं । सायनच असावी अिीं । िग िे फेडूं इये बुद्ी । पवाडु कीजे ॥ ७-६३ ॥ 

अजहुन कािंसेिुनी गाईच्या, िोहियले ना िगु्धाला | िथृा ियारी कशास करणे, पात्र शोधण्या सायीला || १०२. 

िैसें आत्ियाचया ठाई । जैं आत्िपणा ठावो िाहीं । िैं अज्ञाि कांहीं । साररखें कैसें ॥ ७-६४ ॥ 

िैसा आत्मा हनहिडकार िो, ना उहमड आत्मत्िाची |  िथृा शोध िो घेईल कैसा, अनोळखी अज्ञानाचा ?|| १०३. 

म्हणोनि िेव्हांही अज्ञाि िसे । हें जालेंनच आहे आपैसें । आिां ररकािेंनच काइसें । िाहीं म्हणो ॥ ७-६५ ॥ 
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आत्मििे परुिे स्िानिंिी, हनजस्िरुपाचेहि ना भान | हनहिडकार हन स्ि-स्थहच असिा, कैसे ज्ञान हन अज्ञान ?|| १०४. 

सषृ्टीक्रम जिंि सरुू न जािला, हनजरूपी िरी ििंग असे | सिडज्ञहच िी असे अिस्था, अज्ञानासी िाि नसे || १०५. 

हस्थिप्रज्ञ जिंि असे अिस्था, स्िब्ध इिंहद्रये राििसे | कािंसि जैसा बाह्याङ्गे िी, आिंि ओढुहन स्िस्थ असे || १०६. 

ऐसानह आत्िा जेव्हां । जैं िाििे भावाभावा । अज्ञाि असे िेव्हां । िरी िें ऐसें ॥ ७-६६ ॥ 

भाि अभािा पलै िशेला, कायड िशेच्यािी पिूी | आत्म्याठायी अज्ञानाची, िािाडिी  कैसी व्िािी ?|| १०७. 

जैसें घटाचें िाहींपण । फुटोनि होय शिचूणण । कीं सवांपरी िरण । िालवलें कीं ॥ ७-६७ ॥ 

घट िो घर्ण्याआधी फुटुनी, िुकरे् झाले शिािरी | मरणाशी मारून टाहकले, िािाड ऐसी काय खरी?|| १०८. 

िािा नििे िीि आली । कीं िूछां िूछें गेली । कीं अंिारी पडली । अंिकूपीं ॥ ७-६८ ॥ 

हनद्रलेा बिु हनद्रा आली, महूच्छडि मचू्छाड की, झाली | अिंधारी िी रात्रहच परुिी, अिंधार् या हिहिरी पर्ली || १०९. 

कां अभाव अवघडला । कां केिीचा गाभा िोडला । चोखिा आसुडला । आकाशाचा ॥ ७-६९ ॥ 

गाभा िटुला कािं केळीचा, अभािास बिंिी केल,े |  हनत्यहच हनमडल गगन असे िे, परिंि ुपरुिे र्ागळले || ११०. 

कां निवटनलया सूिलें नवख । िुनकयाचें बांिलें िुख । िािा िुनििां लेख । पुनसलें जैसें ॥ ७-७० ॥ 
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प्रेिाचे मखुी िीर् घािले, मखुहच मकु्याचे बािंहधयले | नव्ििा हलहिला ऐशा लेखा, परुिे पसुनुी टाकीयले || १११. 

िैसें अज्ञाि आपुली वेि । भोगी हेनच टवाि । आिां िरी केवि । वस्िु होऊनि असे ॥ ७-७१ ॥ 

अथडशनू्य हन पणूड हनरथडक, हिधानेहच िी, ि ेजैसे | आत्मरुपी असणे अज्ञान,े हिधान िैसे फोल असे || ११२. 

िेखा वांझ कैसी नवये ? । नवरूढिी भाजली नबयें ? । कीं सूयण कोण्हा लाहे । अंिारािें ? ॥ ७-७२ ॥ 

कुणी पाहिली ििंध्या प्रसहूि, बीज भाजले िे उगले | अिंधारािची परुत्या ऐशा, सयूाडला कुणी शोहधयले ?|| ११३. 

िैसा नचन्िाते्र चोखडा । भलिैसा अज्ञािाचा झाडा । घेिला िरी पवाडा । येईल काई ? ॥ ७-७३ ॥ 

पणूड शदु्ध हचन्मात्र श्रीिरी, ज्ञानमात्रहच हनत्य असे | त्या ठायी आश्रय अज्ञाना, ि ेऐसे िोईल कसे || ११४. 

जे सायेनचये चाडे । डहुनिजे िुिाचें भांडें। िे निसे कीं नवघडे । िैसें हें पां ॥ ७-७४ ॥ 

येिा िगु्धािरी साय िी, पळी ढिहळिा ना गिंिसे | िैसे िोई अज्ञानाचे, हकिी शोहधिा, मळुी न हिसे || ११५. 

िािा िीि िरावया हािीं । चेउिी उनठला झडिी । िे लाभे कीं नथिी । िानसली होय ॥ ७-७५ ॥ 

झोपेमधनुी जागा झाला, शोध घेि िो झोपेचा | अभाि िोिा िो हनद्रचेा, व्यथडहच प्रयास कष्टािंचा || ११६. 

िेवीं पाहावया अज्ञाि ऐसें । हें आंगीं नपसें काइसें । ि पाहिां आपैसें । ि पाहणेंनच कीं ॥ ७-७६ ॥ 
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पिाियाचे अज्ञानाशी, खळू मनी ि ेकािं भरले?| िे िर आि ेअभािरूपी, न पाििा बघणे घर्ले || ११७. 

एवं कोण्हेही परी । अज्ञािभावाची उजरी । ि पडेनच िगरीं । नवचारानचये ॥ ७-७७ ॥ 

पणूड हिचारे उमगे नािीच, अहस्ित्ििी अज्ञानाचे | आत्मस्िरुपी हििेक नगरीि, अहधष्ठान िे ना त्याचे || ११८. 

अहो कोण्हेही वेिे । आत्िा अथवा वेगिें । नवचाराचे डोिे । िेखिे का ? ॥ ७-७८ ॥ 

जर असिे अज्ञान खरोखर, कुण्या काळी हिसले असिे | आत्मस्िरुपी अन्यत्रहि परर, हििेक दृष्टीस ना पर्िे ?|| ११९. 

िा नििाणराचें िोंड ि िाखे । ििाण स्वप्िींही िाइके । कीं निरुिी हि िुके । अिसाईपणा ॥ ७-७९ ॥ 

अज्ञाना अहस्ित्िाहिर्यी, अल्पिी सिंशय नच उरला | प्रमाण स्िप्नीहि न हमळाले, िाि िोंर्घशी पर्ला || १२०. 

नसे िस्ि ुअज्ञान म्िणोनी, हििेकास िे गिंिसेना | प्रमाणािंनीिी िाि टेकले, असणे त्याचे मळुीच ना || १२१. 

इिुनलयाही भागु । अज्ञािाचा िरी िो िागु । निगे ऐसा बागु । पडिां कां िेवा ॥ ७-८० ॥ 

ज्ञात्या उमगे िहेच हििेके, अज्ञानाचा ठाि नसे | यत्न करुहनिी िाट्याला िे, येईल कािंिी िे कैसे ?|| १२२ . 

अंवसेचेनि चंद्रनबंबें । निवाणनिनलये शोभे । कां िांडलें जैसे खांबे । शशनवषाणाचे ॥ ७-८१॥ 

प्रकाशहुनया कहध अिसेला, शोभहिले नभ चिंद्राने | हशिंगे काढुहनया िी सशािंची, नभ धररले त्या खािंबाने || १२३. 
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िािा गगिौलानचया िािा । वांझेचया जालेया गिा । घापिी िो सोहिा । पानवजेि असे ॥ ७-८२ ॥ 

माला बनिहुन गगन पहुष्पच्या, शोभिी ििंध्यापतु्रा गळा | हिसेल कािं सोिळा अलौहकक, लोचनासी ऐसा सगळा || १२४. 

आणूि कांसवीचें िूप । भरू आकाशाचें िाप । िरी साचा येिी संकल्प । ऐसे ऐसे ॥ ७-८३ ॥ 

कािंसहिणीचे िपू आणनुी, माप भरू आकाशाचे | िरी हसद्धीला जािील िैसे, सिंकल्पहि अज्ञानाचे || १२५. 

आम्हीं येऊनि जाऊनि पुढिी । अज्ञाि आणावें निरुिी । िें िाहीं िरी नकिी । विविंू पां ॥ ७-८४ ॥ 

आम्िी शोहधले हििेकदृष््टया, िर्थय हकिी िे िािाि | अज्ञानाचा हमळेल पत्ता, िटिट झाली परर व्यथड || १२६ 

हििेक दृष््टया हिचार ऐसा, आम्िी परुिा िो केला | अज्ञानाच्या अहस्ित्िाचा, परर न मागमसू हिसला || १२७ 

म्हणोनि अज्ञाि अक्षरें । िुिसूं आिां नििसुरें । परी आि येक स्फुरे । इयेनवषयीं ॥ ७-८५ ॥ 

म्िणनुी आिा नच उच्चारू, नािंि िी िे अज्ञानाचे | अज्ञाना सिंबिंधी अभ्यास,ू निे पैल ूहिचारािंचे || १२८. 

आपणया िा आनणकािें । िेखोनि होय िेखिें । वस्िु ऐनसया पुरिें । िव्हेनच आंगें ॥ ७-८६ ॥ 

आत्मित्ि ना पािी हनजािंगा, िा पािी की, नच िसुरे | आत्मित्िी केिळ अनभुिूी, पािणेिी त्यािची हिरे || १२९. 

पणूड ज्ञानमय आत्मा असिा, हनजरुप िा िसुरे कािंिी | घरे् सिजी जाणणे, जरर ना, िशडन दृश्य हन द्रष्टािी || १३०. 
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िरी िे आपणयापुढें । दृश्य पघिे येव्हडें । आपण करी फुडें । द्रषे्टपणें ॥ ७-८७ ॥ 

ज्ञानमात्र जी आत्मिस्ि ूिी, जगिाकारे हिस्िरली | स्िये जािल्या हिश्वरुपाला, बघण्या द्रष्टािी झाली. || १३१. 

जेथं आत्ित्वाचें सांकडे । िेथ उठे हें येव्हडें । उनठलें िरी रोकडें । िेखिसों ॥ ७-८८ ॥ 

आत्मभानहि सिंकट ज्यासी, िोहच हिनटला हिश्व असे | िोहच पाििो सिड पसारा, हिपररि ऐसे दृश्य कसे  || १३२. 

भेि ज्याि ना किाहप सिंभि, स्िये हिनटला भेि रुपे | हनराकारिी ये आकारा, करुनी सारे िोहच लपे || १३३. 

आत्मस्िभािािुनी िेगळे, दृश्य हन द्रष्टपेण आले | कारण शोध ूआत्मस्िरूपी, ऐसे ि ेकैसे घर्ले || १३४. 

ि निसे जरी अज्ञाि । िरी आहे हें िव्हे आि । यया दृश्यािुिाि । ििाण जालें ॥ ७-८९ ॥ 

जरर अज्ञान न कुणा हिसेना, हिर्य न िोई प्रमाणािंचा | बघिा िा परर हिश्वपसारा, िाटे उद्योगहच त्याचा || १३५. 

जरी कुणा प्रत्यक्ष हिसेना, जगि दृश्य ि ेअज्ञाने | हिर्य नसे प्रत्यक्ष प्रमाणा, परर जाण ये अनमुाने || १३६. 

िा िरी चंदु्र येक असे । िो व्योिीं िुणावला निसे । िरी डोिां निनिर ऐसें । िािूं ये कीं ॥ ७-९० ॥ 

आकाशी िो चिंद्र एकहच, िणुािला नयनास हिसे | अनमुाने ि ेहसद्ध िोिसे, हिहमर िोर् नयनाि असे || १३७. 
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भूिीवेगिीं झाडें । पाणी घेिी कवणीकडे । ि निसिी आनण अपाडें । साजीं असिी॥ ७-९१ ॥ 

कुठे माळ िा र्ोंगराळ िा, हिहिध िकृ्ष हिसिी हिरिे | आहण बरु्ाशी हिसे कोररे्, कोठुहन जल ये ना ठािे || १३८. 

िरी भरंवसेनि िुिें  । पाणी घेिी हें ि टिें । िैसें अज्ञाि किें । दृष्यास्िव ॥ ७-९२ ॥ 

जळाहिना ना येई िजेला, िकृ्ष भगूभी शोधी जला | िैसी अज्ञानेहच दृश्यिा, हनहश्चि येई हिश्वाला || १३९. 

चेइनलया िीि जाये । निनद्रिा िंव ठाउवी िोहे । परी स्वप्ि िाऊनि आहे । म्हणों ये कीं ॥ ७-९३ ॥ 

जागिृी येिा झोप हिसेना, नच हिसिे झोपल्यािरी | स्िप्न दृश्य िे मात्र हिसेची, म्िणजे आि ेझोप खरी || १४०. 

म्हणोि वस्िुिात्रें चोखें । दृश्य जरी येव्हडें फांके । िेव्हां अज्ञाि आथी सुखें । म्हणों ये कीं ॥ ७-९४ ॥ 

हनहिडकार हन शदु्ध िस्ि ुपरर, द््रश्यरुपे इिकेु पसरे | ज्ञानाला जरर ना हिसले िरर, आि ेअज्ञानची खरे || १४१. 

अगा ऐवस्ा ज्ञानातें । अज्ञान म्हणणें केउतें । का् विवो करी त्ातें । अंधारु म्हवणरे् ? ॥ ७-९५ ॥ 

          हसद्धािंिी उत्तरिी; ज्ञानाचे, द्रष्टा िशडन दृश्य असे | हत्रहिध भेि जे प्रिीि िोिी, अज्ञानाचे कायड नसे || १४२.[मळूओिी ८७] 

जगि ्रुपे िा दृश्य हिकासहच, केिळ ज्ञान प्रकाशाचा | अज्ञानाचे नसे कायड ि,े खेळ असे चैिन्याचा || १४३. 

प्रकाशिी जो सार् या जगिा, दृश्यमान करर हिश्वाला | त्या कैसे अिंधार म्िणािे?, जेणे प्रकाशची झाला || १४४. 
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‘सिड क्षेत्रीचा क्षेत्रज्ञहच मी,’ गीिेि नारायण िििी | िोहच सारे हिश्व चाळिी, कोठे अज्ञानास गिी? || १४५ 

अगा चंद्रापासूि उजि । जेणें रानवली वस्िु िवि । ियािें काजि । म्हनणजिसे ॥ ७-९६ ॥ 

ज्या योगे ये अहधक धिलिा, चिंद्रािुनी िी शभु् अशी | त्यासी काजळ कैसे म्िणणे?, शभु् िस्ि ुिी कृष्ण कशी ? || १४६. 

आगीचें काज पाणी । निफजा जरी आणी । अज्ञाि इया वहणी । िािूं िरी िें ॥ ७-९७ ॥ 

अग्नीचे जे ििनकायड िे, जरर घरे्ल जलाकरिी | िरर मान ूकी ज्ञानकायडिी, घरे्ल अज्ञानाकरिी || १४७. 

किीं पूणण चंद्रिा । आणूि िेिवी अिा । िरी ज्ञाि हें अज्ञाि िािा । पात्र होईजे ॥ ७-९८ ॥ 

सिडहच सोळा कळा हमळिहुन, चिंद्रा आणहुन उियाला | शभु् प्रकाशे हिश्व प्रकाशील, अिसेच्या कािं रात्रीला || १४८ . 

िरीच अज्ञानास पात्रिा, हचहद्वलास या जगिाची | अशी मान्यिा हमळण्यासाठी, ििी शक्यिा सार् यािंची ?|| १४९ 

वोरसोनि लोभें । नवष कां अिृिें िुभे । िा िुभे िरी लाभे । नवषनच म्हणणें ॥ ७-९९ ॥ 

जरर हिर्ाने सोरु्हन पान्िा, िोिहिले िे आपणाशी | िरर काय अमिृ लाभास्िि, सोहर्ल कािं हनजधमाडशी ?|| १५० 

िैसा जाणणेयाचा वेव्हारू । जेथें िाखला सिोरु । िेथें आनणजे पुरू । अज्ञािाचा ॥ ७-१०० ॥ 

जाणीिरुपे खळाळिो जो, प्रिाि आि ेज्ञानाचा | त्यासी हिसिंगि कसे म्िणाि,े परूहच िा अज्ञानाचा ? || १५१. 
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िया िांव अज्ञाि ऐसें । िरी ज्ञाि होआवें िें कैसें ? । येर् हवीं कांहींनच असे । आत्िा काई ? ॥ ७-१०१ ॥ 

जरर त्यास अज्ञान म्िणािे, िरी ज्ञान मग कसे असे ? | सारी सत्ता िी आत्म्याची, शनू्यरुपे अज्ञान िसे || १५२. 

कांहींच जया ि होणें । होय िें स्विां िेणे । िरी शून्याचीं िेवांगणें । ििाणासी ॥ ७-१०२ ॥ 

सारे कािंिी िोहच असिा, त्याहिण व्यििार न िोणे | ब्रह्मािंर्िी ज्यािंच्या अहस्ित्िी,प्रमाण त्याहस कुणी िणेे ?|| १५३ 

छायेसम जे अभाि रूपी, शनू्य असे अज्ञान असे | कािंिी जाणणे, अन्य कायडिी, याचा त्या सिंबिंध नसे || १५४ 

असे म्हणावयाजोगें । िाचरे कीर आंगें । परी िाहीं हें ि लागे । जोडावेंनच ॥ ७-१०३ ॥ 

हनहिडकार हन हनश्चल श्रीिरी, त्याचे असणे हिसि नसे | म्िणहुन नसे िो, ऐसे नािी, सार् या कारण िोच असे || १५५. 

कोणाचे असणेंिवीण असे । कोणी ि िेखिांनच निसे । हें आथी िरी काईसें । हरिलेपण ॥ ७-१०४ ॥ 

कुणासाठी ना आत्मििे िो, असे म्िणा, िा नसे म्िणा | त्याचे असणे सििै असिे, त्याहस शोधणे लागेना || १५६. 

कुणी न पाििाहि िो असे, सिा सिडत्रहि िोहच िसे | हनत्य प्राप्तहच आत्मिस्ि ुिी, नािीपण हिज किा नसे || १५७ . 

समथड कुणी ना िया जाणण्या, स्ियेहच जाणे आपणाशी | स्िसिंिेद्यहच अनभुहूि त्याची, समरस व्िािे िे त्याशी || १५८ . 

निर्थयावािाची कुटी आली । िे निवांिनच सानहली । नवशेषाही नििली । पाठी जेणें ॥ ७-१०५ ॥ 
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‘ब्रह्म हिसेना म्िणहुन हमर्थया,’ हनिािंि ऐकुनी सिन करी | हिशेर् हनजरुप जगि त्याकरे्, पाठ हफरिहुन बसे िरी || १५९ 

‘सिुणड मणी सोन्याि ओहिले, िैसा मी सिडत्र असे’ | स्िये सािंगिो िरी स्िमखेु, त्याहिण जगिी कािंिी नसे || १६० 

जो नििालीही िीि िेखे । िो सवणज्ञ येवढें काय चुके ? । परी दृश्यानचये ि टेके । सोई ंजो ॥ ७-१०६ ॥ 

सरु्पु्तीिले सौख्य अनभुिे, हनत्य असा सिडज्ञ असे | दृश्य किा ना, अनुभहूि येिा, ज्ञान दृष्टीला िोहच हिसे || १६१ 

‘द्रषु्टम ्िि ्नष्टम’् हनयमाने, दृश्य किा िरर िोि नसे | म्िणहुन श्रीिरी किा हिसेना, त्या अनभुिणे जाणणे असे || १६२ 

वेिु काय काय ि बोले । परी िांवनच िाहीं घेिलें । ऐसें कांहीं जोनडलें । िाहीं जेणें ॥ ७-१०७ ॥ 

सकल ज्ञान िेिाि िहणडले, हत्रकाल िेद्यहि कहथयेले | परर आत्म्याच्या िेद्यत्िाशी, पणूड मौनहच पाहळयले || १६३. 

सूयो कोणा ि पाहे ? । परर आत्िा िानवला आहे ? । गगिें व्यानपिा ठाये । ऐसी वस्िु ॥ ७-१०८ ॥ 

सयूड पाििो हत्रभिुन सारे, आत्मस्िरुप न पाहियले | हिश्व व्यापहुन पैल श्रीिरी, जेणे रिीला िेज हिले || १६४. 

िेह हाडांची िोिी । िी म्हणोनि पोटािी । िो अहंकारु गािी । पिाथुण हा ॥ ७-१०९ ॥ 

िार्ािंची मोळीच ििे िा, अििंमळेु दृढ िी ममिा | िलुडक्षी िो आत्मस्िरुपा, हिरेची त्या जिळी जािा || १६५. 

बुनद् बोि्ध्या सोके । िे येव्हडी वस्िु चुके । ििा संकल्प निके । याहीहुनि ॥ ७-११० ॥ 
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बहुद्ध कुशल िी िस्ि ुजाणण्या, िेणे मन सिंकल्प करी | परी जाणण्या आत्मरुपाला, बुद्धी परुिे मौन धरी || १६६. 

नवषयाची बरडी । अखंड घासिी िोंडीं । नियें इनंद्रयें गोडी । ि घेपिी हे ॥ ७-१११ ॥ 

बरर् माळरानाचे िरिी, गिि िोकरे् खािािंना | ढोरे घाहशिी मखुास आपलु्या, िहृप्त न, क्लेशहच परर नाना || १६७ 

सखुा शोहधिी िशी इिंहद्रये, बरर् हिर्यी त्या पनुःपनु्िा | किा न िहृप्त सििै िःुखी, आत्मरसाहिण गोर्ीच ना || १६८ 

परी िाहींपणासकट । खाऊनि भररलें पोट । िे कोणाही सकट । कां फावेल ? ॥ ७-११२ ॥ 

ग्रासहुनया िे भिू भहिष्या, िपृ्तची आत्माराम असे | अनिंिास त्या पणूडरूपाने, कोण किा जाणील कसे ?|| १६९. 

उिंबरािले इिलेसे जीि, अशी फळे िरुशी नाना | आिी मध्य अिसान िरुचे, येइल त्या कैसे ध्याना || १७०. 

जो आपणासी िव्हे नवखो । िो कोणा लाहे िेखो । जे वाणी ि सके चाखों । आपणापें ॥ ७-११३ ॥ 

स्िये ज्ञानमय त्या सिडज्ञा, जाणणेहच कािंिी न उरे | एकलाची िो, िजेु कुणी ना, हिर्यास्िि कोणीच नरेु || १७१. 

त्या ना जाणीि हकिं िा नेणीि, आपणाशी िो हिर्य नसे | चि िी कैसी असे आपलुी, हजिंव्िा चाखील िे कैसे  || १७२ 

आत्मा नेणे हनजस्िरूपाशी, कुणी िजेु जाणीि नसे | ऐशा हनहिडकार परब्रिमाला, कोण आहण जाणील कसे ?|| १७३ 

  



Page 247 of 318 
 

हें असो िािेंरूपें । पुढासूि अिूपें । जेथें आलीच वानसपे । अनवद्या हे ॥ ७-११४॥ 

नामरूपाचे नाना आरसे, आत्म्यापढुिी नेण्याला | हभिे अहिद्या नाश टळण्या, िीिी पाहिना आत्म्याला || १७४. 

म्हणोनि आपुलेंनच िुख । पहावयाची भूक । ि वाणे िा आनणक । कें  ररघेल ? ॥ ७-११५ ॥ 

हनजमखु बघण्याची इच्छािी, आत्म्याठायी मळुी नसे | िोहच सिड मग कुणा पिािे, ऐसे त्या िाटेल कसे?|| १७५ 

िानडले जें वािीकोडें । आंिुनच बाहेर सवडे । िैसा निणो सुिाथा पडे । केला जेथें ॥ ७-११६ ॥ 

खेळ गारुर््याचा पािुहनया, व्यथड ििहर्िी द्रव्य खळेु | आत्मिशडना िैसे हसद्धािंिी, भलुहििी व्यथडची िे सगळे || १७६. 

कां िस्िकांि नििाणररली । जो छाया उडों पाहे आपुली । ियाची फांवली । बुनद् जैसी ॥ ७-११७ ॥ 

पाया पासनुी मस्िक इिकुी, मोजहुनया िी हनजछाया | उल्लिंघाया उर्ी मारी ििंि, बहुद्धच गेली असे िाया || १७७. 

िैसें टणकोनि सवणथा । हे िे ऐसी व्यवस्था । करी िो चुके हािा । वस्िूचा नजये ॥ ७-११८ ॥ 

शोधनुी ग्रिंथा, गिन हिचारे, ठरहिि आत्मा कसा असे ?| त्यािंची बदु्धी चळली, अनिंिा; कोण िणडनार कैसे ?|| १७८. 

अनिंिास त्या अनुमानी िो, सक्षम ऐसा कोण असे ?| कुणी कल्पना करुनी माहनिी, किणा परुिा ज्ञाि नसे || १७९. 

आिां सांनगजे िें केउिें । शब्िाचा संसारा िाहीं जेथें । िशणिा बीजें िेथे । जाणीव आणी ? ॥ ७-११९ ॥ 
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आत्म्याठायी मळुी न थारा, शब्िािंच्या सिंसाराला | दृश्य हन द्रष््टया हिनाहच केिळ, जाणीि िशडन हस्थिीला || १८० 

जयाचेनि बिें । अचकु्षपण आंििें । नफटोनि वस्िु नििे । िेखणी िशा ॥ ७-१२० ॥ 

जयाचेहन सामर्थये लाभे, िशडन िे अनभुिूीने | ज्ञानदृष्टी िी अमोल लाभे, हिश्व व्याहपले श्रीिरीने || १८१. 

आपुलेंनच दृश्यपण । उिसो ि लाहे आपण । द्रष्टत्वा कीर आण । पडली असिां ॥ ७-१२१ ॥ 

पणूड ज्ञानमय आत्मििे िो, स्िरूपी दृश्याभाि नसे | दृश्य नसे िरर द्रष्टा कैसा, हनजस्िरूपीची स्िस्थ असे || १८२ 

कोण कोणा भेटे | निठी कैची फुटे | ऐक्यासकट पोटे | आटोि गेले ||१२२ 

द्रष्टपेण िे सपु्तहच रािी, दृश्य िशडनी िोहच असे | नसे िजेुपण आहण एकपण, त्याहिण जगिी कािंिी नसे || १८३. 

जेंव्िा सारे एक ित्िहच, ओिप्रोिहि िेहच असे | कुणी कुणाला भेटायाचे, िजेु कुणीिी िेथिं नसे || १८४ 

येव्हढेंही सांकडें । जेणें सारोनि येकीकडे । उघनडलीं कवाडें । िकाशाचीं ॥ ७-१२३ ॥ 

अबाहधि हनज हनहिडकाररिा, आहण िी हनद्वदं्व हस्थिी | स्ियिंप्रकाशे उघर्ी किारे्, स्िसिंिेद्यिा हन अनभुिूी || १८५. 

अनिंि आहण हनराकार िो, दृश्य न िोई किणाला | उघहर्ली नरििेीहच द्वारे, भेटण्यास िे श्रीिरीला || १८६ 
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डॉक्टर रहाळकर [लंडन] ्ांनी ्ेथून रु्ढील भाग जगदू्रर् वचविलास (ज्ञान ववलास) असा सबंोवधला आहे. 

दृश्यानचया सषृ्टी । निठीवरी निठी । उठनलया ििवटीं । नचन्िात्रची ॥ ७-१२४ ॥ 

एक जरी हचन्मात्र ब्रह्म िे, दृश्य सषृ्टीच्या िरी लिरी | अखिंर् येिी जािी आश्रया, हनिािंि हनश्चल असे िरी || १८७ 

िशणिऋनद् बहुवसा । नचचछेषु िािला ऐसा । जे नशिा ि पाहे आररसा । वेद्यरत्िाचा ॥ ७-१२५ ॥ 

अनेकहिध पाििा उपाधी, हिलसि हनज अिंगािरिी | जोर चढे िो चैिन्याला, हनत्यहच निून उत्पहत्त || १८८ 

क्षणीं क्षणीं िीच िवी । दृश्याची चोख ििवी । निठीकरवीं वेढवी । उिार जे ॥ ७-१२६ ॥ # 

क्षणाक्षणाला हनत्य निी िी, िस्त्े स्िरूपी दृष्याची | उिार िोऊहन दृष्टीकरिी, नेसहिि बिु िाणाची || १८९. 

िानगनलये क्षणीचीं अंगें । पारुसी म्हणोनियां वेगें । सांडूनि दृनष्ट ररगे । िवेया रूपा ॥ ७-१२७ ॥ 

माहगल क्षणीची दृश्ये जीहि, मानहुन सारी पारोशी | झर्करर िीिी टाकुनी िईे, निीन सहृज िो साजेशी || १९०. 

िैसीच िनिक्षणीं । जानणवेचीं लेणीं । लेऊनि आणी । जाणिेपण ॥ ७-१२८ ॥ 

िैसी जगिी क्षणाक्षणाला, जाणीिरूपी जी लेणी | बिलहुन िीिी जाणिेपणा, नाहिन्याचा िो आणी || १९१. 

ज्ञान दृष्टीची व्यापक जाणीि, जाणिेपणा निा-निा | श्रीिरीची िी हिव्य अनभुहूि, ऐश्वयाडचा साज निा || १९२. 
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आहण या हिश्वाि हनत्य िो, हिलसे हनि नाहिन्याने | आहिष्कार हशि सौंियाडचे, हनज दृष्टीची नि हकरणे || १९३ 

आत्मबोध िो व्िािा म्िणनुी, उत्किं ठा जािली जरी |  अिंिरीच्या आिाजे त्याहस, सयुोग्य जाणीि ििे िरी || १९४ 

िया परिात्िपिीचें शेष । िा काहीं िया सुसास । आनण होय येव्हढी कास । घािली जेणें ॥ ७-१२९ ॥ 

सिा एकल्या परब्रह्माला, िाटे बिुरुप िे व्िािे | स्ियेहच द्रष्टा दृश्य हन िशडन, रूप घेई िो निे निे || १९५. 

सवणज्ञिेची परी । नचन्िात्राचे िोंडवरी । परी िें आि घरीं जानणजेिा ॥ ७-१३० ॥ 

सषृ्टीमधल्या चैिन्यािहच, ज्ञानशक्ती जी िर्ली असे | िरीची सिडज्ञिा असे िी, त्या ठायीहच हिलसिसे || १९६ 

एवं ज्ञािाज्ञाि निठी । िेंही फांकिसे निठी । दृश्यपणें ये भेटी । आपणपयां ॥ ७-१३१ ॥ 

ििेबदु्धी अज्ञान भेटिा, प्रगल्भिा ये ज्ञानाला | िासिुिे िो सिाडठायी, दृश्य एकहच दृष्टीला || १९७. 

िें दृश्य िोटकें  िेखें । आपण स्वयें दृष्टत्वें िोखे । िेंनच निठीचेनि िुखें । िाजीं िाटे ॥ ७-१३२ ॥ 

ब्रह्म पािी िी त्याची हनहमडिी, सिंिोरे् साक्षीभािे | दृष्टीमाजी दृश्य उमटिे, िाटे अिंिरी हनजभािे || १९८. 

िेव्हां घेणें िेणें घटे । परी ऐक्याचें सूि ि िुटे । जेवीं िुखीं िुख वाटे । िपणणें केलें ७-१३३ ॥ 

िणेे घेणे आहि सारे, जरी भासिे द्वैिाने | परर आश्रय जे परब्रह्म, िे हिचहलि ना िोई त्याने || १९९. 
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आरशाि पाििा मखुाला, मखेु िोन जरी हिसिी | परी मखुाच्या एकत्िाला, पोिचे न जराहि क्षिी || २००. 

अंगें अंगवरी पहुडे । चेइला वेगिा ि पडे । िया वारुवाचेनि पाडें । घेणें िेणें ॥ ७-१३४ ॥ 

उभे रािुहन अश्व झोपिो, िसाच जागिृ त्याच परे | उभेपणा ना हबघरे् िैसे, ब्रह्म न हिचहलि व्यििारे || २०१. 

पाणी कल्लोिाचेनि निसें । आपणपें वेल्हावे जैसें । वस्िु वस्िुत्वें खेिों ये िैसें । सुखें लाहे ॥ ७-१३५ ॥ 

जलासिंगिी जलहच खेळे, आपलु्या लाटा कल्लोळे | आपणासिंगे आनिंिाने, िैसे ब्रह्महि िे खेळे || २०२ 

गंुनफवा ज्वािांनचया िािा । लेइनलयाही अििा । भेिानचया आहािां । काय पडणें आहे ? ॥ ७-१३६ ॥ 

अनेक हिध माळा ज्िालािंच्या, गळा घालिा अहग्नच्या | काय हभन्निा येई ियाने, माळा आहण अग्नीच्या  || २०३ 

नकं रश्िीचेनि पररवारें । वेढुनि घेिला थोरें । िरी सूयाणनस िुसरें । बोलों येईल ? ॥ ७-१३७ ॥ 

असिंख्य हकरणािंच्या िसनािंनी, भास्कर हिलसिसे गगनी | िेगळेच िे हकरण हन भास्कर, म्िणेल ऐसे काय कुणी || २०४ 

चांिनणयाचा नगंवसु । चांिावरी पनडनलया बहुवसु । काय केविपणीं त्रासु । िेनखजेल ? ॥ ७-१३८ ॥ 

शभु् हन शीिल असे चािंिणे, चिंद्राभिंििी िे पसरे | ऐशा कौमिुी भाराने या, चिंद्र त्रासला काय बरे ?|| २०५. 

ििानचया सहस्रवरी । फांको आपुनलया परी । परी िाहीं िुसरी । भास कििीं ॥ ७-१३९ ॥ 



Page 252 of 318 
 

कमळ उमलिा, िळे सिस्त्िी, हिकहसि िोिी जळािरी | जरर पाकळ्या सिस्त् हिसिी, परी कमळ िे एक िरी || २०६. 

सहस्रवरी बानहया । आहािी सहस्रजुणिा राया । िरी िो काय निया । येकोत्तरावा ? ॥ ७-१४० ॥ 

सिस्त्ाजुडना नरेशास िे, बाि  सिस्त् िी िोिे | ििे एक हन सिस्त् बाि , ऐशी कािं गणना िोिे ? || २०७. 

सौकटानचया वोजा । पसरो कां बहू पंुजा । परी िाथुवीं िुजा । भाव आहे ? ॥ ७-१४१ ॥ 

कोष््टयाच्या मागािर बघिा, अनेक हिसिी सिुे हकिी | परर सिड िे कापसु धाग,े योहजयले मागािरिी || २०८. 

कोडीवरी शब्िांचा । िेिावा घरीं वाचेचा । िीिला िर् ही वाचा । िात्र कीं िे ॥ ७-१४२ ॥ 

कोटी कोटी िे शब्ि हकिीिरी, िाणी हनिासी िस्िीला | परी असे िी एकची िाणी, िाढ न िोई गणिीला || २०९. 

िैसे दृश्याचे डाखिे । िािा दृष्टीचे उिािे । उठिी लेखावेगिे । द्रष्टत्वेंनच ॥ ७-१४३ ॥ 

नानाहिध जरर हिसिी दृश्ये, जगिामाजी दृष्टीला | परर प्रकाशक द्रष्टा एकहच, साक्षीभािे हिश्वाला || २१०. 

गुिाचा बांिा । फुटनलया िोडीचा िांिा । जाला िरी िुसिा । गूिनच कीं िो ॥ ७-१४४ ॥ 

ढेप गळुाची फुटिा िोिी, िेगिेगळे िे िकुरे् | गळूरूपाने परर एकहच, जरर हिसिािी अलग खरे् || २११. 
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िैसें हें दृश्य िेखो । कीं बहू होऊनि फांको । परी भेिाचा िव्हे नवखो । िेनच म्हणोनि ॥ ७-१४५ ॥ 

परब्रह्म सहच्चिानिंि िो, हृियी बैसनुी पाहि लीला | नामरुपाने हिहिध िोऊहन, दृश्य करी हक जगिाला || २१२. 

द्रष्टा िा िो दृश्य िोऊहन, अनभुहििो िो हिश्व स्िये | एकत्िाला नच िी बाधा, परर किाहप येि िये || २१३. 

त्ा आतम्ाच््ा भाखा । न र्डेवच िुसरी रेखा । जर् ही ववश्वा अशेखा । भरला आहे ॥ ७-१४६ ॥ 

सकल हिश्व ि ेरूप ियाचे, हिहिध रूपाने हिलसिसे | परर ियाच्या अखिंर्िेला, किा न बाधा येि असे || २१४. 

िुबंिा नक्षरोिकीं । बाणें परी अिेकीं । निसिी िरी नििुकीं । सुिें आथी ? ॥ ७-१४७ ॥ 

हिहिध रिंगी िा, शभु् धिल िी, िस्त्े अनेक जरर हिसिी | सिू कापसाचेहच एक ि,े प्रकार हिसिी जरर हकिी || २१५. 

पाियानच निठी । िुकनलिां निठी । अवनघयाची सषृ्टी । पानवजे जरी ॥ ७-१४८ ॥ 

ि फुटिां बीजकनणका । िाजीं नवस्िारे वटु अनसका । िरी अदै्विफांका । उपिा आथी ॥ ७-१४९ ॥ 

नेत्र पापण्यािी न उघहर्िा, सषृ्टी सकल िी जरी असे | िा बीज कहणका ना उकहलिा, िटिकृ्ष परुिा हिलसे || २१६. 

िरी ियािंच्या उपमा िणेे, उहचि जािले िे असिे |  एकत्िा नच बाधा येिा, हिहिधिा िी हिश्वी हिसिे || २१७ 
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िग िािें म्यां ि िेखावें । ऐसेही भरे हावें । िरी आंगानचये नवसवे । सेजेवरी ॥ ७-१५० ॥ 

जे जे श्रीिरी पािो जाये, स्िरूपची येई नजरेला | आिा पािुहन काय करािे, हिचार ऐसा िो केला || २१८. 

हनिािंि िोऊहन स्िानिंिी िो, स्ि-स्थहच नारायण रमला | स्िसखुािची जगन्नाथ िो, स्िरूपाि िल्लीन झाला || २१९ 

ज्ञानदृष्टीने हिहिधिेि या, हनजरुप पिाि कहध रमिो | कधी िोऊनी स्ि-स्थ अिंिरी, स्िरूपी िल्लीन िो िोिो || २२० 

हिश्व रूपािील हनजलीलािची, रिंगनुी िोई आनिंिी | कधी सोरु्नी सिड उपाधी, पणूड हिरक्तहच स्िानिंिी || २२१. 

पाियानच निठी । पडनलया कीजे निठी । आपुलेनच पोटीं । ररगोनि असणें ॥ ७-१५१ ॥ 

कधी पापण्या हमटुहन दृष्टी, आिंि हस्थरािे आपणची | आपलु्या ठायी सहुस्थर दृष्टी, इच्छा बाह्य न बघण्याची || २२२ 

कां िुिेनलया सिुाकरु । आपणपें भरे सागरु । िा कूिय नगिी नवस्िारु । आपेंआप ॥ ७-१५२ ॥ 

सधुाकराचा उिय न िोिा, सागर अचल हनिािंि असे | अियि सिंकोहचिा आपलु,े कािंसि हनिािंिहच बैसे || २२३ 

अवसेनचये निवसीं । सिरानवये अंशीं । स्वयें जैसें शशी । ररगणें होय ॥ ७-१५३ ॥ 

हमटिहुन आपलु्या सिड कलािंना, अिंिसेला ना चिंद्र हिसे | कलेि आपलु्या सिराव्या िो, हनजरूपी हनिािंि असे || २२४ 
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िैसें दृश्य नजणिां द्रषे्ट । पडले जैिानचये कुटे । िया िांव वावटे । आपणपयां ॥ ७-१५४ ॥ 

र्ोळे हमटिा, दृश्य हिजय िरर, नयना दृश्यहच िे सरले | साक्षीभािा अिंिरी हिरिहुन, श्रीिरी स्िानिंिी रमले || २२५ 

आत्मारामे दृष्टी अिंिरी, दृश्यहि बािरेी लपले | आिा दृश्य न द्रष्टा िशडन, एक अद्विैहच िे उरले || 

पािणे हक, नािीच पािणे, शनू्य भािना उरिी मना | न पाििाहि, घरे् पािण,े आपण हिश्वहि भेिहच ना || २२६ 

सहजें आघवेंनच आहे । िरी कोणा कोण पाहे ? । िें ि िेखणेंनच आहे । स्वरूप निद्रा ॥ ७-१५५ ॥ 

परब्रह्म िे सिडहचठायी, जे जे हिद्यमान जगिी | येथे कोणी कुणा पािणे?, हमटली िी लोचन पािी || २२७ 

हचत्स्िरूपहच ववलसे जगती, आत्मानिंिी पणूड रमे | स्िरूपहनद्रा िीच असे िी, जेथिं सषृ्टीरुप िे हिरमे || २२८. 

जेंव्िा एकरुपेहच श्रीिरी, हचहद्वलास िा हिश्वाचा | िासिुिेरुप कोंिटलेले, केिळ प्रत्यय ये त्याचा || २२९. 

िािा ि िेखणें िको । म्हणे िीनच िािें िेखो । िरी आपेंआप नवखो । आपैसें असे ॥ ७-१५६ ॥ 

हिरे भाि जिंि ना हिसण्याचा, स्िस्थहच िरर हनजरूपाशी | केिळ शनू्यहच ििाकाररिा, स्पशड नसेहच हिर्याशी || २३० 

कुणी न द्रष्टा, दृश्य िसेिी, भान हिसरुनी भिंििीचे | आपण हिरिा आपणािहच, जाळे हफटिे द्विैाचे || २३१. 

मनी कािंिीची भाि नसािा, आिंस एकहच स्िरूपाची | सिजी हिरिी हिर्य सिडिी, घ्यािी अनभुहूि श्रीिरीची || २३२ 
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यासाठी ना कािंिी साधन, स्िये न कािंिी हचिंहियणे | एकाग्रहच त्या अिंिःकरणे, सद्गरुु स्मरुनी अनभुिणे || २३३ 

जें अिानिच दृश्यपणें । अिानिच िेखणें । हें आिां कायी कोणें । रचंू जावें ? ॥ ७-१५७ ॥ 

िरी अनािी दृष्यपणान,े अनािीच त्याचे बघणे | उभय अनाहि हनजस्िरूपीची, निीन कािंिी ना रचणे || २३४. 

हनत्यहच अनभुहूि आत्मरुपाची, हलप्तहच भौहिकाशी असणे | सिज भाि िा अनुभिूीचा, हनत्यहच स्िानिंिी रमणे || २३५. 

प्रपिंच दृश्ये हनत्य बिलिी, िा िर हिलास द्रष््टयाचा | आभासहच िा फक्त खेळण्या, हिसर किा ना स्िरूपाचा || २३६. 

अवकाशेशीं गगिा । गिीसीं पविा । कीं िीप्तीसीं िपिा । संबंिु कीजे ? ॥ ७-१५८ ॥ 

अिकाशी आकाशे असणे, गिीमान असणे पिने | अहग्न जेथे िेथिं िापणे, सिजहच ि ेसारे िोणे || २३७. 

नवश्वपणें उनजवडे । िरी नवश्व िेखे फुडें । िा िें िाहीं िेव्हढें । िाहींची िेखे ॥ ७-१५९ ॥ 

हचहद्वलास िो िोिा हिकहसि, िरी िाटला चराचरा | ब्रह्म पाििे िे हिश्वाला, आहण अभािहि सारा || २३८ 

नवश्वाचें असे िाहीं । नवपायें बुडानलयाही । िर् ही िशा ऐनसही । िेखिनच असे ॥ ७-१६० ॥ 

हिश्वाचे अहस्ित्ि हि बघिो, अभािहि िैसा बघिो | असणे नसणे ििेी नसिा, अभाि नसणे अनभुििो || २३९. 
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कापुरानह आथी चांनिणें । कीं िोनच ि िाखे िेणें । िैसें केवि िेखणें । ठायें ठावो ॥ ७-१६१ ॥ 

शभु्िा हन शीिलिा िोन्िी, स्ियेची कपुडर अिंग असे | ि ेन घेिले चिंद्रापासनू, स्ियिंभहूच कापरुी असे || २४०. 

िैसे िरीचे असे पािणे, हनजरुहप रािुहन िे बघणे | न पाििािी घरे् पािणे, जेहक सिजी अनभुिणे || २४१. 

िुसरा आश् 

कापरु आहण चिंद्र उभयहि, शभु् हन शीिल हनत्य असे | कापरािले उभय धमड िे, त्यािहच रािुहनया हिलसे || २४२. 

परी शशीिनुी हनघे चािंिणे, शभु् न शीिल बािरेी | स्ियेिी त्याने िेढुनी घेणे, सारे शीिल चिंिरेी || २४३. 

कापरापरर िरी अनभुहूि, स्ि-स्िरूपी रिंगनुी जाणे | स्िानिंिी रािुहनया हनजरुप, अनभुिणे परमात्मपणे || २४४. 

नकंबहुिा ऐसें । वस्िु भलनिये िशे । िेखिनच असे । आपणपयािें ॥ ७-१६२ ॥ 

ज्ञानमात्रहच असे पािणे, स्िरूहप स्िरूपा अनभुिणे | भाि अभाि िी िो हिश्वाचा, अथिा भािािीि असणे || २४५. 

भािाभािरहिि जी िशा, अनभुहििािी हनजस्िरूहप | हक्रयाशनू्यिा किा न भिंगे, सिा िरी िो आत्मरूपी ||  २४६. 

दृश्यपणे ना दृश्य पिािे, हनजरूहप रिंगहुनया जाणे | व्यहष्ट समष्टी भेि हिरािा, एकच ब्रह्मी समरसणे || २४७. 

हक्रयािीण िे असे पािणे, ज्ञानमात्रची अनभुहूि | परब्रह्मिा हनत्य भाि िा, सिजी श्री िरीची प्रहचिी || २४८. 

  



Page 258 of 318 
 

ििोरथांचीं िेशांिरें । ििीं िकाशूि िरें । िग िेथें आिरें । नहंडे जैसा ॥ ७-१६३ ॥ 

मनाि हचिंिी हिहिध िशे िे, आपलु्याची त्या हनज छिंि े| बाधा स्िपणाहच न मोहर्िा, हििरि स्ियेहच आनिंि े|| २४९. 

कां िाटला डोिा डोळयां । डोिा नचिारा होऊनियां । स्फुरे चोख म्हणौनियां । नवस्िो िाहीं ॥ ७-१६४ ॥ 

बिंि करुहनया उभय पापण्या, िरुनी िाबिा बोटािंनी | िेजोमय िे िशडन हिसिे, प्रगटे िर्ले जे नयनी || २५०. 

स्ियेहच िोऊनी हचत्रकार िो, नेत्र हचहत्रिो रेर्ािंना | िोहच सहृज हन िोहच पाििो, रम्य कलाकृिी नाना || २५१. 

लष्कर-ग्वाल्हेर ्ेथील ्ोगीवर श्री मवहर्तीनाथ ्ांनी उकललेले रहस्् [अमृतवावहनी][ओव्या २५२- २५५] 

उभय लोचना बिंि करोनी, सोरु्हन भौहिक अनभुहूि | पणूड स्ि-स्थ रािुहन पिािे, मौज हिसे दृष्टीसच िी ||  २५२.  

िळू िाबणे नयना बोटे, दृष्टीला जेिी हिसिे | शािंि पिािे लक्ष िऊेहन, मौजहच अनुभिू िी िोिे || २५३.  

हिव्यत्िाचे िोई िशडन, दृष्टीला जेिी हिसिे | शािंि पिािे लक्ष िऊेहन, मौजहच अनुभिू िी िोिे || २५४. 

सुिंिर िेजोमय िी हकरणे, आहण प्रकाशमय ज्योिी | जण ुरूप्याच्या िारा हकिं िा, चािंिण्याहच येिी जािी || २५५. 

हिहिध पसारा हिव्यत्िाचा, सिजी खेळहच िेजाचा | अिंिराि िी स्महृि साठिा, अनभुि िा हिव्यत्िाचा || २५६. 
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यालागीं एकें  नचदू्रपें । िेनखजे कां आरोपे । आपणयां आपणपें । काय काज ? ॥ ७-१६५ ॥ 

ब्रह्माठायी ना प्रितृ्ती, आणी हनितृ्तीहि नसे | जे घर्िे िे हिना हक्रयाहच, बघणे िा ना बघणेिी िसे || २५७ 

ज्ञानमयहच हचदू्रप ब्रह्माने, स्ियेहच स्िरूपा जे बघणे | िे न पािणे परर अनभुिणे, समरसनुी एकत्िाने || २५८ 

नकिेचें पांघरुि । आपजवी रत्ि कोण ? । कीं सोिे ले सोिें पण । जोड जोडूं ? ॥ ७-१६६ ॥ 

रत्नािर जी िेजोमयिा, स्ियिंभ,ू न कुणी हनहमडयली | सिुणाडस जी सोनझळाळी, अिंगभिूहच ना सहृजली || २५९. 

चंिि सौरभ वेढी ?। कीं सुिा आपणया वाढी ?। कीं गूि चाखे गोडी ?। ऐसें आथी हें ? ॥ ७-१६७ ॥ 

आणी न चिंिन सगुिंध कुठुनी, मधरुिा न अमिृ िाढी | गळू चाखनुी गोर्ी आपलुी, ना यत्ने आणी गोर्ी || २६०. 

कीं उजािाचे नकिे । कापुरा पुटीं नििलें ? । कीं िाऊि ऊि केलें । आगीिें काई ? ॥ ७-१६८ ॥ 

कपुडरअिंगी चमक असे जी, पटेु िऊेनी नच आहणले | अग्नीअिंगी जी िािकिा, त्यास्िि त्या ना िापहिले || २६१ 

िा िा िे लिा । आपुले वेली गंुडानििां । घर करी ि कररिां । जयापरी ॥ ७-१६९ ॥ 

िकृ्षािरी चढिािंना िेली, गुिंफुनी घेिी त्या  िरुला | आपणासाठी हनिास सिजी, जण ुहियेने सहृजयेला || २६२. 
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कां िभेचा उभला । िीपिकाश संचला । िैसा चैिन्यें नगंवसला । नचदू्रप स्फुरे ॥ ७-१७० ॥ 

िीप प्रज्िहलि प्रकाश पसरे, िेजोमय पररसरा करी | स्फुरिा चैिन्याने उजळे, दृश्यमान िे सिडपरी || २६३. 

ऐसें आपणया आपण । आपुलें निरीक्षण । करावें येणेंवीण । कररिुनच असे ॥ ७-१७१ ॥ 

हनत्यहच साक्षी आत्मििे िो, स्ियेहच बघणे स्िरूपाशी | हक्रयेहिण ि ेबघणे िोई, नलगे प्रितृ्ती िी त्याशी || २६४. 

जोिरी आपण आिो जगिी, अहलप्त रािुनी करर कमे | लक्ष जयाचे हनजरूपािहच, स्िानिंिी िो हनत्य रमे || २६५. 

हस्थिी सखुाची िा िःुखाची, आत्मििे त्या हलप्त नसे | सिा रमािे स्िानिंिीची, िीच स्ि-हस्थिी सिज असे || २६६ 

अहंकार स्वावमतव वन जगही, केवळ जागृतीत असती | वनदे्रमाजी सुखि अवस्था, सारे ववरुवन्ा जाती || २६७.  

दृष्टी जाता ती बाहेरी, ममतव भोगा वनवमपतसे | वतज वळवावे अंत्ापमी, वनजरूर् आनंिीच असे || २६८.  

आर्णाशीवच आर्ण बघणे, िेह ववसरुनी अनुभवणे | सािीभावे होती कमे, र्रर असणे ते हररर्णे || २६९ 

हििेक आहण हिरक्ती पथे, आहण शदु्ध अिंिःकरणे | साक्षीभािे िोिी कमे, परर असणे िे िररपणे || २७०. 

हनज चैिन्ये हिश्व चाळिी, स्फुरणमात्रहच िो प्रगटे | सिजी िाखिी िो मागाडला, अिंिरी हचत्र िसे उमटे || २७१ 

अिंिरीचा आिाज ऐकुनी, सारी कमे िशीच करा | स्फूिीद्वारे सारे घर्िी, हनजमनीचे िो साकारा || २७२ 
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ऐसें हें िेखणें ि िेखणें । हें अंिारे चांनिणें । िा चंद्रानस उणें । स्फुरिें का ? ॥ ७-१७२ ॥ 

बघणे हकिं िा नािी बघणे, उभय सारखे त्याहस असे | अिंधारी िा चािंिण्याििी, उणीि चिंद्री नसे जसे || २७३. 

ििे न आपलुा, कुणी ना आपलुे, आपलुा िो साक्षीभािो | हनजस्िरूपी ना उणे किाहप, जे जैसे िोऊहन जािो || २७४. 

म्हणोनि हें ि व्हावे । ऐसेंही करंू पावे । िरी िैसानच स्वभावें । आनयिा असे ॥ ७-१७३ ॥ 

हनत्य बिलत्या हिश्वरुपाला, िरी कल्पने साकारी | काय कुठे कैसे बिलािे, त्या मनी ये िे आकारी || २७५. 

भाग्ये हिकहसि ज्ञानदृष्टीला, जग हन िररिी उभय हिसे |  जग िा केिळ श्रीिरीच िा, जशी भािना हिसे िसे || २७६ . 

जेंव्हा वाटे िुुःखरूर् हा, भोग सषृ्टीचा नको मला | गंुतू नकाची किा त्ाशी, सहजी अभाव द्या त्ाला || || २७७. 

सकली िरीला हनत्य पाििा, केिळ सेिाभाि उरे | त्याने पाठहिले ज्यासाठी, िे कररिा ना कायड उरे || २७८. 

द्रष्टा दृश्य ऐसें । अिुिािु िोिी निसे । िेंही परस्परािुिवेशें । कांहीं िा कीं ॥ ७-१७४ ॥ 

क्िहचिहच कें व्िा दृश्य म्िणोनी, प्रगटे श्रीिरी भाग्याने | परब्रह्म बघिा सामोरे, भक्त नरेुहच द्विैपणे || २७९. 

जैसी ज्याची असे भािना, िसा दृष्टीला िरी हिसे | कुणा हिसे सिडत्र श्रीिरी, स्थलू दृष्टीला सषृ्टी असे || २८०. 

िेथें दृश्य द्रष्टां भरे । । द्रषे्टपण दृश्यीं ि सरे । िा िोन्ही ि होनि उरे । िोहींचें साच ॥ ७-१७५ ॥ 
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िशडन आहण द्रष्टा िोन्िी, एकहच िोिी समरसिा | बघण,े बघणारािी नरुिो, उरे हनखळ त्याची सत्ता || २८१ . 

मी माझेपण हिरुनी जािा, दृश्य हन द्रष्टा नच उरले | सागरी गिंगा प्रिेश कररिा, एक रूपेची समरसले || २८२. 

अििंकार मन बुद्धी ििेिी, ि ेसारे िर सषृ्टीचे | आत्मरूप िे हनत्यची माझे, िशडन हनत्यहच श्रीिरीचे || २८३. 

श्री डोंगरे महाराज ‘अमृतवावहनीिारे’ १७१ ते १७५ ्ा ओव््ातून ज्ञानिेव मुमुिूला नेमके का् सूवचत करतात त्ाचे 

वववरण 

िरी हिलसिो हिश्व रूपाने, अहलप्त परर िो हनत्य असे | स्िरुपानिंिा उपभोगी िो, लक्ष किा हिचहलि नसे || २८४ [१७१] 

सषृ्टी पाििा घरे् भोग हन, नच बघिािी त्याग असे | सखु हन िःुखहि हनपजे त्यािनू, िुझा त्याशी सिंबिंध नसे || २८५. 

हक्रया हन फलहि उभया आश्रय, आहण प्रकाशक आत्माची | शकु्ल कृष्णी जरर आश्रय शहशचा िो राि ेपरर अहलप्तची || २८६. 

िैसा आत्मा ििे आश्रया, नसे हलप्त िो त्यािंि किा | घरे् त्यामळेु जरर सिडिी, अहलप्तची िो असे सिा || २८७[१७२] 

जेंव्िा िाटे िःुखरूप िा, भोग सषृ्टीचा नको मला | गुिंि ुनकाची किा ियाशी, सिजी अभाि द्या त्याला || २८८ 

अहलप्तिा िी सिज हसद्धहच, येथे माझे कािंिी नसे | सखुमात्र मी सिा स्िभािे, िःुखी िोणे व्यथड असे || २८९ [१७२-१७३] 

या सषृ्टीिील जे सिंबिंधी, फुका जोहर्शी कािं नािे ?| क्षहणक पािुणा जो िो येथे, स्िप्न जसे स्िप्नी हिरिे || २९० [१७४] 

जागिृीि ये सषृ्टीरूपाने, कधी ििंसिी िा कधी रर्िी | हनद्रमेाजी सषृ्टी मािळे, सखु िःुखाला िी हिरिी || २९१ 
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शररर प्राण मन अििंकार हन, िरू सारूनी बहुद्धला | परुिे शािंि हन स्ि-स्थ िोऊनी, अनभुिी केिळ ि ूिरीला || २९२[१७५] 

िग भलिेथ भलिेव्हां । िाझारीले दृश्य-द्रष्टाभावा । आटणी करीि खेंवा । येिी िोन्ही ॥ ७-१७६ ॥ 

दृश्य हन द्रष्टा समरस व्िाि,े अलग पािणे िा व्िािे | कुठे कधीिी पनुश्च हकिं िा, आत्मानिंिी रिंगािे || २९३. 

जगी ििाडिे जगासारख,े भहूमकाहच िी, ना हिसरी | जर् सषृ्टीची करुहन आटणी, अनुभिणे िो एक परी || २९४. 

कापुरीं अनग्ििवेशु । कीं अनग्ि घािला पोिास ु। ऐसें िव्हे संसररसु । वेंचु जाला ॥ ७-१७७ ॥ 

कापरुासी िो अहग्न लाहिला, की टाहकयला अहग्नि िो | एका समयी िोन्िी नाशिी, नाश अलग ना िो घर्िो || २९५. 

येका येकु वेंचला । शून्य नबंिु शून्यें पुनसला । द्रष्टा दृश्याचा नििाला । िैसें होय ॥ ७-१७८ ॥ 

एकामधनुी एक िजा िर, शनू्य उरे हन िेिी हिरे | िैसे द्रष्टा दृश्य उभयिा, नाश पाििी एकसरे || २९६. 

ििे जािसे हनत्य अभािी, सोर्ी त्याहिर्यी ममिा | स्ियेहच िररपण अद्विैािील, अनुभिी एकच िी सत्ता || २९७. 

नकंबहुिा आपुनलया । िनिनबंबा झोंनबिनलया । झोंबीसकट आटोनियां । जाईजे जेवीं ॥ ७-१७९ ॥ 

जलािले प्रहिहबिंब छेहर्िा, क्षणाि िे हिरुनी जाई | हबिंब हन प्रहिहबिंबीचे िोपण, नच उरिे मग िे कािंिी || २९८. 
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िैसें रुसिा दृष्टी । द्रष्टा दृश्य भेटी । येिी िेथें निठी । िोहींची पडे ॥ ७-१८० ॥ 

अनभुिूीि िे हिरे पािणे, केिळ उरिे अनभुिणे | दृश्य हन द्रष्टा भाि न उरिी, एकत्िे सारे िोणे || २९९. 

नसंिु पूवाणपर । ि निििी िंवनच सागर । िग येकिट िीर । जैसें होय ॥ ७-१८१ ॥ 

पिूड हन पहश्चम हसिंध ुनामे, जोिरी एकत्िे हमळिी | हमळिा िोघे, एकची सागर, नामे िी हिरुनी जािी || ३००. 

बहुये हें नत्रपुटी । सहजें होिया राहटी । िनिक्षणीं काय ठी । करीिसे ? ॥ ७-१८२ ॥ 

द्रष्टा दृश्य हन िशडन हत्रपहुट, ज्ञानप्रिािीहच हिरिी | गुिंिािे ना त्यामाजी किाहप, भेि कल्पनेचे असिी || ३०१. 

जोिरी िरीची ना अनभुहूि, िोिरर हत्रपटुी कायड करी | जेंव्िा येई हिव्य अनभुहूि, सिजी सिडत्रहच िरी || ३०२. 

िोिी नवशेषें नगिी । िा निनवणनशष्टािें उगिी । उघडीझांपी येकें च डोिीं । वस्िुनच हे ॥ ७-१८३ ॥ 

िरी िोिाहच जागिृ जेंव्िा, द्रष्टा दृश्यहि मािळिे | आहण हमटिा ज्ञाननेत्र िे, सषृ्टीचक्र िे सरुू िोिे || ३०३ 

पािया पािें नििे । कीं दृष्््त्वें सैंघ पघिे । निये उन्िनििां िाविे । िवलावो हा ॥ ७-१८४ ॥ 

पापणी हमटिा जेंव्िा िरीने, मायामय िे हिश्व हिसे | आहण जेंव्िा परुिा जागिृ, िररहिण अन्य न कुणी असे || ३०४ 

द्रष्टा दृश्याचा ग्रासी । िध्यें लेखु नवकासी । योगभूनिका ऐसी । अंगीं वाजे ॥ ७-१८५ ॥ 
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एक ितृ्ती िी परुिी हिरुनी, िजुी उिया येण्याआधी | सिंहधकाल िो हनहिडचारची, योगभहुमकेचा अिधी || ३०५. 

दृश्य पािुनी द्रष्टा जेंव्िा, निदृश्या बघण्यापिूी | सिंहधकाल िो पािन जाणा, योगभहूमका िी बरिी || ३०६ 

उनठला िरंगु बैसे । पुढें आिुही िुिसे । ऐसा ठाई ंजैसे । पाणी होय ॥ ७-१८६ ॥ 

हिरिा एक िरिंग जलािरी, निा अजहुन परर ना उठला | सिंहधकाल िैसा जाणािा, हनश्चल ऐशा शािंि जला || ३०७. 

कां िीि सरोनि गेली । जागृिी िाहीं चेनयली । िेव्हां होय आपुली । जैसी नस्थनि ॥ ७-१८७ ॥ 

हनद्रा सरली परर जागिृी, अजहुन परुिी ना आली | ब्रह्मकाल िा आत्मिशडना, अनभुहूि सिजी त्या काली || ३०८. 

िािा येका ठाऊनि उठी । अन्यत्र िव्हे पैठी । हे गिे िैनशया दृष्टी । निठी सुिां ॥ ७-१८८ ॥ 

एक पािुनी दृश्य दृष्टीने, अजनुी िजेु ना पाहियले | ऐसी मधली जी हनश्चलिा, योगभहूमका जाहणयले ||३०९ 

कां िाविो सरला निवो । रात्रीचा ि करी िसवो । िेणें गगिें हा भावो । वाखानणला ॥ ७-१८९ ॥ 

हििस सिंपला, अस्ि भानचुा, रात्र परिंि ुना झाली | गगनीची िी सिजािस्था, ब्रिमाची सिंध्या झाली || ३१०. 

घेिला स्वासु बुडाला । घापिा िाहीं उनठला । िैसा िोहींनस नसविला । िव्हे जो अथुण ॥ ७-१९० ॥ 

हकिं िा रेचकी, श्वास सोहर्ला, िजु्यास िे घेण्याआधी | बािय कुिं भकी ज्ञानमात्रहच, िैसा ब्रह्मकाल अिधी || ३११. 
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‘अनुभवामृत रहस््’चे कते रं्वडत राजाराम बुवा ब्रह्मचारी ्ांनी ्ा ओवीवरच््ा भाष््ानुसार वववेचन  

सा्ंकाळी वा की र्हाटे, व््वहाराशी ववसरावे | मस्तक मान वन मेरूिडंही, रु्रते सरळची ठेवावे || ३१२  

शांत होऊनी अंतबापह्यवह, केवळ स्मरणी एक हरी | वचत्त वस्थर वन श्वसन मंि ते, सुषुम्नेस मग ्े उजरी [उि्-प्रगटर्णा]||३१३ 

झोप सिंपिा िा त्या पिूी, सिंहधसमयी हस्थर व्िािे | मस्िक मान हन मेरूििंर्िी, परुिे सरळची ठेिािे || ३१४ 

शािंि िोऊनी अिंिबाडह्यहि, केिळ स्मरणी एक िरी | हचत्त हस्थर हन श्वसन मिंि िे, सरु्मु्नेस मग ये उजरी || ३१५. 

मिंि िीघड िो परूक करुनी, सिजी कुिं भक िो िोिा | आज्ञाचक्री जाणीि न्यािी, साधे िरीशी समरसिा || ३१६. 

आज्ञाचक्री जाणीि न्यािी, समरस िरीशी िे व्िािे | हनत्य प्राप्त जो िोहच अनभुिी, स्िानिंिी िे रिंगािे || ३१७ .   

बाह्य कुिं भकी प्राण हन मनिी, सिजी हनश्चल िे िोिी | हिकल्प हन सिंकल्प सोरु्नी, सिजी अनभुिा शािंिी || ३१८. 

कीं अवघांनच करणीं । नवषयांची घेणी । कररिांनच येके क्षणीं । जें कीं आहे ॥ ७-१९१ ॥ 

हिर्यी शोहधिी यत्न करोनी, इिंहद्रयेिी िे सौख्याला | रसािंचािी रस ब्रह्मसरुस जो, सिजी येिो प्रहििीला || ३१९. 

अिघी इिंहद्रये स्िाि न घेिा, सिजी िपृ्तहच िी िोिी | भकू मोर्ली त्या सिांची, सारे ब्रह्मरसी रमिी || ३२० 

सारे आनिंिीहच िोऊनी, हिर्यािंचे िे नािंि नसे | ऐसे रमिा िे स्िानिंिी, जाणीि अद्विैीची िसे || ३२१. 
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हिर्यानिंिािुनी सरुस िो, इिंहद्रयेिी सेिन कररिा | सिड रसािंचा एकहच रस िो, सकला िपृ्त करी घेिा || ३२२. 

ियासाररखा ठावो । हा निकराचा आत्िभावो । येणें कां पाहों । ि पाहों लाभे ? ॥ ७-१९२ ॥ 

ऐशी हनश्चल मधरु हस्थहि त्या, आत्महस्थिीला अनुभिणे | पािणे न पािणे कािंिी ना, केिळ स्िानिंिी असणे || ३२३. 

उभय हस्थिींच्या पैल िी हस्थहि, ‘सिस्च्चािम’् िरी म्िणे | न पाििािी सिजी बघणे, आत्मरूप िे अनुभिणे || ३२४. 

कायी आपुनलये भूनिके । आररसा आपुलें निकें  । पाहों ि पाहों शके । हें कें  आहे ? ॥ ७-१९३ ॥ 

कां सिोर पानठिोररया । िुखें होऊं ये आररनसया । वांचूनि ियािनि िया । होआवें कां ? ॥ ७-१९४ ॥ 

काय आरसा हनज उज्िलिा, जाण ूशके कािं िे बघनूी? | सन्मखु हिन्मखु त्यास जमेना, हनजरुप पािी न न्यािळुनी || ३२५ 

सवांगें िेखणा रवी । परी ऐसें घडे कवीं । जे उिोअस्िंूचीं चवी । स्वयें घेपे ? ॥ ७-१९५ ॥ 

भास्कर पािी हत्रभिुन सारे, चौफेरहच दृष्टी त्याची | परर सुिंिरिा नािी पाहिली, हनज उियाची-अस्िाची || ३२६. 

कीं रसु आपनणया नपये ? । कीं िोंड लपऊनि ठाये ? । हें रसपणें िव्हे । िया जैसें ॥ ७-१९६ ॥ 

हपिा येईना हनजरस म्िणनुी, रस ना िोंर्ाशी लपिी | स्ियेची रसमय पणूडत्िाने, उठाठेि िी त्या न ििी || ३२७. 
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िैसें पाहणें ि पाहणें । पाहणेंपणेंनच हा िेणे । आनण िोन्ही हें येणें । स्वयेंनच अनसजे ॥ ७-१९७ ॥ 

िैसा श्रीिरी हनत्य ज्ञानमय, बघण ेअलग घरे्ल कसे ?| पािणेहच िा नािी पािणे, उभया कारण िोहच असे || ३२८. 

जें पाहणेंनच म्हणौनियां । पाहणें िव्हे आपणयां । िैं ि पाहणें आपसया । हानच आहे ॥ ७-१९८ ॥ 

सििै ज्ञािा श्रीिरी असिा, हनजरूप बघणे अलग नसे | जगि हिलास त्याचाची असिा, ना बघणे बघणेची असे || ३२९. 

आनण ि पाहणें िा कैसें । आपणपें पाहों बैसे ? । िरी पाहणें हें ऐसें । हानच पुढिी ॥ ७-१९९ ॥ 

एका िरीहिण िजेु कािंिी ना, बघे ना बघे, िोहच असे | हक्रया िेगळी िी बघण्याची, िरीलागी िी अन्य नसे || ३३० . 

अिंिबाडह्यहि एक श्रीिरी, िोहच आिंि हन बािरेी | पािणे हन ना पािणेहि ज,े सारे िरीला अनभुिणे || ३३१. 

न पाििािी घरे् पािण,े आहण पाििा िोच असे | बघणे िा ना बघणे िी, एक िजु्याहिण अन्य नसे || ३३२ . 

हीं िोन्ही परस्परें । िांििी एका हारें । बांिोनि येरयेरें । िाहीं केलें ॥ ७-२०० ॥ 

बघणे आहण ना बघणेिी, पापणीच्याहच उभय हलला | नािंििी एके ठायी िरीिी, एक नाहशिे िसुरीला || ३३३ 

पाहाणया पाहणें आहे । िरी ि पाहणें हेंनच िोहे । म्हणौनि याची सोये । िेणिी िोन्ही ॥ ७-२०१ ॥ 

स्ियेहच द्रष्टा असे ज्ञानमय, हनत्य जाणणे ज्याठायी | त्याहस िे बघणे ना बघणे, उभय असे अनाठायी || ३३४. 
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एवं पाहणें ि पाहणें । चोरूनियां असणें । िा पाहे िरी कोणें । काय पानहलें ? ॥ ७-२०२ ॥ 

बघणे आहण ना बघण्या या, चोरून, िरी िो स्ि-स्थ असे | बघण्याचा िो हिर्य नसेहच, अनभुहूिहिण ज्ञाि नसे || ३३५. 

पािणे न पािणे कुणाला ? िरी िर केिळ अनभुिणे | एक िरीहिण िजेु न कािंिी, न पाििाहि िो असणे || ३३६. 

बघणे ना बघणेिी लपिे, दृश्य िरी िो किा नसे | कोणी येथे काय पािणे? जेथे िो सिडत्र असे || ३३७. 

द्रष्टयाने जिंि दृश्य िहेखले, पािणेहच िे काय घरे् ? | द्रष््टयािरिी दृश्य उमटिा, कोण पािी िे कुणाकरे्? || ३३८ 

निसत्यािें दृश्य भासे । म्हणावें िा िेनखलें ऐसें । िरी दृश्यास्िव निसे । ऐसें िाहीं ॥ ७-२०३ ॥ 

दृष्टी पर्िा दृश्य भासिे, हिसे परी िो भास असे | जे नािी िे हिसेल कैसे?, केिळ दृष्टीस आभासे || ३३९. 

दृश्य कीर दृष्टीसी निसे । परी साच कीं द्रष्टा असे । आिां िाहीं िें कैसें । िेनखलें होये ? ॥ ७-२०४ ॥ 

द्रष््टया िाटे दृश्य पाििो, द्रष््टयािुहन जे अन्य नसे | ि ेिर आि ेअनभुिणेची, मीच मला पािणे कसे ? || ३४०. 

िुख निसो कां िपणणीं । परी असणें कीं िये िुखपणीं । िरी जाली िे वायाणी । ििीनि कीं ॥ ७-२०५ ॥ 

आरशाि िे मखुा पाििा, जे हिसिे िे मखुहच नसे | िे िर आपलु्या ठायी सिाहच, हिसिे िे आभास असे || ३४१ 
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िेखिांची आपणयािें । आनलये नििेचेनि हािें । िया स्वप्िा ऐसा येथें । निहानििां ॥ २०६ ॥ 

ऐसे बघण,े जण ुस्िप्नी मी, आपणासीहच पाििसे | स्िप्नीचा आभास परी िो, िे बघणे ना भास असे || ३४२. 

निनद्रस्िु सुखासिीं । वानहजे आिु वाहणीं । िो साच काय िे सणी । िशा पावे ? ॥ ७-२०७ ॥ 

स्िप्नी हिसिे पालखीि मज, बैसिनुी कुणी नेि असे | परी असे मी हनजशय्येिर, िशाहि िास्िििा िी नसे || ३४३.  

कीं नससेंवीण येक येकें  । िानवलीं राज्य कररिी रंकें  । िैसींनच नियें सिुकें  । आथी काई ? ॥ २०८ ॥ 

स्िप्नी हिसले हशराहिनाहच, िोन हभकारी राज्य करी | ऐसे कोठे काय घरे् कािं, सािंगा या िो धरिीिरी || ३४४. 

िे निद्रा जेव्हां िाहीं । िेव्हां जो जैसा नजये ठाई । िैसाची स्वप्िी कांहीं । ि पनवजेनच कीं ॥ ७-२०९ ॥ 

झोप सिंपिा स्िप्नीचे जे, िे स्िप्नीची ठायी हिरे | जो िो आपलु्या ठायी असे िो, भासहि अिघा परुा सरे || ३४५. 

िान्हेलया िृगिृष्णा । ि भेटलेया नशणु जेसणा । िा भेटलेया कोणा । काय भेटलें ॥ ७-२१० ॥ 

िरृ्ािड कोणी मगृजळ शोधी, शीण िोि िे नच हिसिा | ज्याला हिसले, काय ियाची, िरृ्ा शमे िेहच बघिा ?|| ३४६. 

कीं साउलीचेनि व्याजें । िेिनवलें जेणें िुजे । ियाचें करणें वांझें । जालें जैसें ॥ ७-२११ ॥ 

सोबि आि ेसािलीची मज, म्िणनुी जयाला हनहश्चिंिी | फसिी परर िी अशी सोबिी, भ्ामक समजिु िी हचत्ती || ३४७. 
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िैसें दृश्य करूनियां । द्रष््टयािें द्रष््टया । िाऊनि िानडलें वाया । िानवलेपणही ॥ ७-२१२ ॥ 

चैिन्याने साक्षीभािे, दृश्य िाहिले जगिाचे | हनहमडला स्िये आभास केिळ, व्यथडिी हिसणे दृश्याचे || ३४८. 

जें दृश्य द्रष्टानच आहे । िा िावणें कां साहे ? । ि िानवजे िरी िोहे । िया िो काई ? ॥ ७-२१३ ॥ 

दृश्य हन द्रष्टा एक जेधिा, द्रष्टपेण िे ठायीचे | अिलोकन िे ना हि कररिा, श्रीिरी स्ि-स्थानीची असे || ३४९. 

आहण पािणे िा न पािणे, उभया कािंिी अथड नसे | स्िरुप आपलुे आपलु्या ठायी, त्यािंि बिल कािंिी न असे || ३५०. 

आररसा पाहिा ि पाहे । िरी िुखनच वाया जाये ? । िेणेंवीण आहे । आपणपें कीं ॥ ७-२१४ ॥ 

आरशाि िे मळुी न पाििा, काय नािी मखु स्ि-स्थानी ?| असो नसो िा जरी आरसा, मखु अहस्ित्िा नच िानी || ३५१. 

िैसें आत्ियािें आत्िया । ि िानवजे पैं िाया । िरी आत्िा वावो कीं वायां । िेनच कीं िा ? ॥ ७-२१५ ॥ 

आत्मरूप िे स्िये िखेणे, ज्ञानमात्रिी हनत्य असे | मायेने िाहिणे ियाहस, गरज ियाची मळुी नसे || ३५२ 

म्हणोनि आपणापें द्रष्टा । ि कररिां असें पैठां । आिां जालानच निठा । कां करावा ॥ ७-२१६ ॥ 

न पाििािी हनजस्िरूपाशी, आत्महस्थि हनि असे िरी | उगा िया कािं दृष्टा करणे, जरी एक िो चराचरी || ३५३ 
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िािा िागुिें िानवलें । िरी पुिरुि जालें । येणेंनह बोलें गेलें । िावणें वृथा ॥ ७-२१७ ॥ 

आधीपासनुी जे आिहेच, िया िािणे व्यथड असे | स्ि-स्थानीहच हनत्य असे हस्थि, त्यािंहस िाहिणे फोल िसे || ३५४. 

िोरासपाणभासा । साचपणें िोरु कां जैसा । द्रष्टा दृश्या िैसा । द्रष्टा साचु ॥ ७-२१८ ॥ 

िोरी भासे सपड म्िणोनी, िी िोरी ि ेसत्य असे | द्रष्टा भासे दृश्य म्िणोनी, द्रष््टयाहिण िे अन्य नसे || ३५५. 

िपणणें आनण िुखें । िुख निसे हें ि चुके । परी िुखीं िुख सिुकें  । िपणणीं िाहीं ॥ ७-२१९ ॥ 

सन्मखु केले िपडणास िे, हिसिे मखु ि ेजरी खरे | आभासची िो मखु हनजस्थानी, िहेच सत्य िे हनत्य ठरे || ३५६ 

िैसे द्रष्टा दृश्या िोहों । साच कीं िेखिा ठावो । म्हणौनि दृश्य िें वावो । िेनखलें जर् ही ॥ ७-२२० ॥ 

दृश्य हन द्रष्टा या उभयासी, द्रष्टा िा आधार असे | दृश्य हिसे िरर आभासहच िो, द्रष््टया िाचनुी अन्य नसे || ३५७. 

वावो कीर होये । िर् ही निसि िंव आहे । येणें बोलें होये । आथी ऐसें ॥ ७-२२१ ॥ 

भास म्िणािा, परर हिसणे ि,े हमर्थया खहचिहच िे नािी | म्िणहुन िाटिे, आि ेिेिी, हिसि असे िे जैसेिी || ३५८. 

िरी आि आिािें । िेखोि होय िेखिें । िरी िािूं येिें िेनखलें ऐसें ॥ ७-२२२ ॥ 

हिसणे िोण्या बघणारा हन, दृश्य असे िे िोन ििे | जेथे असिे असे िजेुपण, िरर त्या बघणे मानािे || ३५९. 
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येथें िेखोनि कां ि िेखोनि । ऐक्य कां िािा होऊनि । परर हा येणेंवाचूनि । िेखणें असे ? ॥ ७-२२३ ॥ 

आत्मा हनत्यहच ििंग हनजरूहप, पािी अथिा ना पािी | असो एकला बिुरूपे िा, त्याहिण अन्य नसे कािंिी || ३६०. 

आररशािें हो कां िानवलें । िर् ही िुखनच िुखें िेनखलें । िो ि िावी िरी संचलें । िुखनच िुखीं ॥ ७-२२४ ॥ 

जरी िपडणे िाहियले मखु, िरीच िे कािं हनजस्थानी? | िपडण िािी िा ना िािी, मखु आपलु्याहच स्िस्थानी || ३६१. 

िैसें िानविें िाहीं । िरी हानच ययाचा ठाई ं। िा िानवला िरीही । हानच यया ॥ ७-२२५ ॥ 

िैसा आत्मा सिा स्ि-स्थहच, कुणी िािो िा ना िािो | सिा ज्ञानमय हनजरूपीची, आपलु्याची िो हनज ठािो || ३६२. 

जागृिी िानवला । कां नििा हारनवला । परी जैसा येकला । पुरुषपुरुषीं ॥ ७-२२६ ॥ 

जागिृीि जो िोिा िोहच, िरिहुन गेला हनद्रिे | परर अिस्था िोहिमाजी, परुुर् िोहच असे स्िस्थ || ३६३. 

कां रायािें िंू रावो । ऐसा िानवजे ित्ययो । िर् ही ठायें ठावो । राजानच असे ॥ ७-२२७ ॥ 

की राजा लागे सािंगािे, आपण नरेश राज्याचे | िरीच िोईल त्याशी जाणीि, ऐसे घरे्च ना साचे || ३६४. 

िा िरी रायपण राया । िानणजे कीं ित्यया । िर् ही कांहीं उणें िया । िाजी असे ? ॥ ७-२२८ ॥ 

अशी आठिण करुहन न ििेा, राणीिेि कािं कािंिी उणे ?| राजा आपलुे राज्य चालिी, स्मरण न ििेा योग्यपणे || ३६५. 
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िैसें िानविां ि िानविां । हा ययापरौिा । चढे ि िुटे आईिा । असिनच असे ॥ ७-२२९ ॥ 

िैसे आत्मा दृश्य िाहििा, िा न िाहििा स्ि-स्थ असे | िाहिणे न िाहिणे ियाशी, थोर-सानपण ििे नसे || ३६६. 

िरी कां निनित्य नपसें । हा यया िाऊं बैसें । िेखिें िाहीं िैं आररसे । िेखावे कोणें ? ॥ ७-२३० ॥ 

स्िरूप पािण्या दृश्य कशाला, स्िये ज्ञानमय िरी असिा | हनजस्थानी िे स्िरूप असिा, कशा आरसा िो िािा ||३६७.  

जेहि सिा स्िानिंिी हसद्ध िे, हनत्य ियासी हिसे िरी | नलगे माध्यम उपासना िा, िरी किा त्या नसे िरुी || ३६८. 

िीपु िावी ियािें रची । कीं िेणेंची नसनद् िीपाची । िैसी सत्ता निनित्ताची । येणें साच ॥ ७-२३१ ॥ 

हििा प्रज्िहलि कररिो त्याचे, असणे हसद्ध न हिव्यामळेु | हििा लाहिला म्िणहुन न आले, अहस्ित्िहि िे ियामळेु || ३६९. 

िैसे येथे हिसे भासिे, जेिी सकल िे त्याहचमळेु | एकमात्र िी त्याहच सत्ता, जयामळेु ि ेहिश्व चळे || ३७० 

वन्हीिें वन्हीनशखा । िकाशी कीर िेखा । परी वन्ही ि होनि लेखा । येईल काई ? ॥ ७-२३२ ॥ 

अहग्न जाणिे िो ज्िाळेने, त्याचेहच िो अिंग असे | िन्िी आहण ज्िाळा एकहच, ियाि कािंिी भेि नसे || ३७१. 

आनण निनित्त जें बोलावें । िें येणें निसोनि िावावें । िेनखलें िरी स्वभावें । दृश्यही हा ॥ ७-२३३ ॥ 

हनहमत्त दृश्याचे द्रष्टपेण, द्रष््टयानेहच दृश्य हिसे | िोहच द्रष्टा असे हन िैसे, स्िये दृश्यहि िोहच असे || ३७२. 
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म्हणौनि स्वयंिकाशा यया । आपणापें िेखावया । निनित्त हा वांचुनियां । िाहींच िा ॥ ७-२३४ ॥ 

स्ियिंप्रकाशी हनत्यहच आत्मा, आपण बघणे सिजी घरे् | हनहमत्त त्या िसुरे लागेना, कुणासाठी त्याचे न नरे् || ३७३. 

प्रकाश्य आहण िोहच प्रकाशक, स्ियिंप्रकाशे पणूड असे | हनज अिलोकन हनहमत्त िोहच, सारी आत्मप्रभा हिलसे || ३७४ 

भलिेि नवन्यासें । निसि िेणेंची निसे । हा वांचूि िसे । येथें कांहीं ॥ ७-२३५ ॥ 

जेिी हिसिे हिहिधाकरे, हनहमत्त सकला िाहच असे | िाहच हिनटे सकल रूपाने, िया िाचनुी अन्य नसे || ३७५. 

क्षणभिंगरु िी असे उपाधी, हिहिध रूपाने िी हिलसे | िरीची कारण हनत्यनिूना, गपु्तरूपे सकलाि िसे || ३७६   

लेणें आनण भांगारें । भांगारनच येक स्फुरे । कां जे येथें िुसरें । िाहींनच म्हणोनि ॥ ७-२३६ ॥ 

जि िरंगीं िोहीं । जिावांचूनि िाहीं । म्हणौनि आि कांहीं । िाहीं िा िोहे ॥ ७-२३७ ॥ 

हिहिध हिलसिी लेणी परी िी, सिुणाडहिना अन्य नसे | िरिंग हन जळ एकहच पाणी, जळािरीहच जळ हिलसे || ३७७ 

िैसे जगिी जेिी हिसिे, सार् याची िरीच्याच हलला | िेगिेगळे आभास िरिर, ज्ञानदृष्टी िािी िरीला || ३७८. 

हो कां घ्राणािुिेयो । येवो कां हािीं घेवो । लाभो कां निठी पाहों । भलिैसा ॥ ७-२३८ ॥ 

परी कापुराचया ठाई ं। कापुरावांचूनि िाहीं । िैशा रीिी भलियाही । हानच यया ॥ ७-२३९ ॥ 
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सगुिंधािनुी, स्पशे अथिा, शभु्िेमळेु जोिी हिसे | कपुडर; िैसा, सकलरुपािनुी, एकमेि आत्मा हिलसे || ३७९. 

आिां दृश्यपणें निसो । कीं द्रष्टा होऊनि असो । परी हां वांचूनि अनिसो । िाहीं येथें ॥ ७-२४० ॥ 

हिश्वाच्या या हिहिध रुपािहुन, िा अनभुहूि द्रष्टयाची | त्यािुहन अन्य नसेहच कािंिी, सारी प्रिीहि श्रीिरीची || ३८०. 

गंगा गंगापणें वाहो । कीं नसंिु होऊनि राहो । परी पाणीपणा िवलाहो । हें ि िेखो कीं ॥ ७-२४१ ॥ 

गिंगा िािो गिंगा म्िणनुी, िा हमळिा सागर म्िणनुी | हनजरुपाला किा न सोर्ी, हनत्य असे एकहच पाणी || ३८१.  

नथजावें कीं नवघरावें । हें अियोजक आघवें । घृिपण िव्हे । अिाररसें ॥ ७-२४२ || 

थिंर्ी असिा हथजनुी रिािे, पघळे उष्म्यामाजी किा | कणीिार िा भेि अन्यहि, िपू पणाला ना बाधा || ३८२. 

ज्वािा आनण वनन्ह । ि लेनखजिी िोन्ही । वनन्हिात्र म्हणोनि । आि िव्हेनच कीं ॥ ७-२४३ ॥ 

अहग्न आहण हिहचया ज्िाळा, असे एकहच िो िन्िी | प्रकाश उष्मा हिहिधाकारे, एकहच हिलसिसे अग्नी || ३८३. 

िैसें दृश्य कां द्रष्टा । या िोन्ही िशा वांझटा । पाहिां येकी काष्ठा । स्फूनिणिात्र िो ॥ ७-२४४ || 

िैसे दृश्य हन द्रष्टा िोन्िी, िशा भेि िा फोल असे | स्फूिीने िोई बघणारा, दृश्य बनुहनया हिलसिसे || ३८४. 
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इये स्फूियकडुिी । िाहीं स्फुनिणिात्रवांचुनि । िरी काय िेखोनि । िेखिु असे ? ॥ ७-२४५ ॥ 

स्फुरणमात्रहच आत्मभाि िा, हिहिध िोऊन ि ेप्रिीहि | नािी पािणे अथिा हिसणे, एकहच हिलसिसे स्फूहिड || ३८५ 

पुढें फरकें  िा निसिें । िा िगें डोकावी िेखिें । पाहिां येणें ययािें । स्फुरदु्रपेंनच ॥ ७-२४६ ॥ 

दृश्य म्िणहुन ना कािंिी िेगळे, द्रष्टािी िेगळा नसे | आत्मस्फुिीहच स्फुरण रुपाने, पािणेिी िे घर्हििसे || ३८६. 

कल्लोिें जिीं घािलें । सोिेंनि सोिें पांघुरलें । निठीचे पाय गंुिले । निठीसीनच ॥ ७-२४७ ॥ 

लेण्यािंनी सोने पािंघरले, िरिंग बरु्ले पाण्याि | दृष्टीमाजी दृष्टी गुिंिली, घर्ले नच कािंिी यािंि || ३८७. 

शु्रिीनस िेिनवली शु्रिी । दृिीनस िेिनवली दृिी । कां जे िृप्तीसीनच िृनप्त । वेगाररली ॥ ७-२४८ ॥ 

सिुासासी िो सिुास भेटे, नाि हमसळला नािाि | िपृ्तीने िाहढली हक िपृ्ती, प्रेमे हिहचया िाटाि || ३८८. 

गुिें  गुि परवनडला । िेरु सुवणें िनढला । कां ज्वािा गंुडानिला । अििु जैसा ॥ ७-२४९ ॥ 

ज्िाळे गुिंर्ाहळले अग्नीला, गळुा गळुाने माहखयले | सिुणड पिडि मेरूचाची, सोन्याने हक मढहियले || ३८९. 

हें बहु काय बोनलजे । कीं िभ िभानचया ररगे सेजे । िग कोणें निनिजे । िग जागे िें कोणें ॥ ७-२५० ॥ 

आभाळाची करुनी शैय्या, आभाळहच झोपले िरी | जागे कोण हन कोण झोपले?, सािंगा मजशी कोणीिरी || ३९०. 
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हा येणें पानहला आइसा । कांहीं ि पानहला जैसा । आनण ि पाहिांनह अपैसा । पाहणेंनच हा ॥ ७-२५१ ॥ 

हनजरुप हनरखी स्िये श्रीिरी, नािी पािणे िे घर्ले | जेंव्िा त्याचे नसे पािणे, अनभुहुिरुपे िे बघणे || ३९१. 

येथें बोलणें ि साहे । जाणणें ि सिाये । अिुभऊ ि लाहे । अंग निरौ ॥ ७-२५२ ॥ 

सिजी घर्िसे जेंव्िा बघणे, बघणारािी िेथिं नरेु | कैसे शब्िािंनी व्यक्तािे, जेथिं अनभुहूिमात्र उरे || ३९२. 

आत्मत्िी ना प्रिेश शब्िा, त्यासी जाणणे हिर्य नसे | अनुभि प्रौढी हमरहििा न ये, शनू्य असे जाणणे असे || ३९३ 

म्हणोि ययािें येणें । ये परीचें पाहणें । पाहिां कांहीं कोणे । पानहलें िाहीं ॥ ७-२५३ ॥ 

श्रीिरीचे पािणे ियाशी, पािण्याहिना पाहियले | कुणी कुणाला काय पाहिले, कृिीशनू्य ऐसे घर्ले || ३९४. 

नकंबहुिा ऐसें । आत्िेनि आत्िा िकाशे । ि चेिुनच चेऊं बैसे । जयानस िो ॥ ७-२५४ ॥  

प्रकाहशला आत्म्याने आत्मा, ऐसे िे असिे बघणे | सािधानहच सििै असिा, स्िये आपणा जागहिणे || ३९५ 

श्री वशव कल््ाण [वनत्ानंिैक््ािीवर्का] ्ांचे भाष््[ओव््ा-३९६-४००] 

श्रहुि सािंगिी ब्रह्मीभिू िे, सिा ब्रह्महच स्िये असे | मकु्तहच िोई मकु्त सिाहच, प्राहप्त अप्राहप्त कािंिी नसे || ३९६. 

‘न बिंधोहस्ि न मोक्षोहस्ि, ब्रह्मैिाहस्ि हनरिंिर’ | िहशष्ट सािंगिी श्रीरामाला, ब्रह्महच सारे चराचर || ३९७. 
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हनत्य ज्ञानमय असिा आत्मा, अज्ञानाहस ठाि नसे |  बिंध मोक्ष िे उभयहच नसिी, िहशष्ट रामा सािंगिसे || ३९८ 

हनत्य हन जागिृ शदु्धहच आत्मा, ना झोपे उठणे कैसे | आत्मा आपणा स्िये प्रकाशे, िजुा कुणीिी अन्य नसे || ३९९. 

नलगे साधन िरी अनभुिण्या, माया सरिा िोहच असे | भाि समपडण, हचत्त शदु्ध हन, िासिुिेमय जगि हिसे || ४००. 

स्वयें िशणिानचया सवा । अवनघयाची जाि फावां । परी निजात्िभावा । ि िोनडिाही ॥ ७-२५५ ॥ 

स्िभाि त्याचा हनत्य पािणे, उिये स्िरूपी हिश्व बघे | अभिंग ठेिनुी हनजस्िरूपाशी, कधी स्िरूपी सिजी ररघे || ४०१ . 

हनजरूपाशी हनत्य हनरहखण्या, बिु अहस्ित्िे िो प्रगटे | नसे किाहप परिंि ुबाधा, हनजात्मभािाहस कोठे || ४०२ . 

माझा मीहच शोध कािंसया, साध्य हन साधन कािं लागे ?| काय साधणे साधकास िे, केिळ आत्मरिंगी रिंगे ?|| ४०३. 

पणूाडिनुी जे हनघे पणूडहच, पणेू पणूाड उद्धरणे | पनु्िा पणूड पणूाडिहच हमळिा, पणेू पणूडहच िे िोणे || ४०४. 

पणूाडहस िे हनत्य पणूडपण, म्िणनुी मौनची शब्िाशी | पणेू पणूडपणा अनभुिणे, िहेच पािणे स्िरूपाशी ||४०५ 

िैिरेय िी श्रहुि सािंगिे, पणूडब्रिम आनिंि असे | आनिंिािहुन ि ूआलाहस, आनिंिािुनी अन्य नसे || ४०६. 

हनत्य रािी ि ूआनिंिीची, आनिंिहच िा धमड असे | पनु्िा जायचे आनिंिािहच, त्याहिण कािंिी अन्य नसे || ४०७. 
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ि पाहिां आररसा असो पाहे । िरी िेंनच पाहणें होये । आनण पाहणेि िरी जाये । ि पाहणें पाहणें ॥ ७-२५६ ॥ 

िपडणी न पाििाहि हनजमखु, स्िस्थानी ये अनभुिूी | अशी अनभुिूी िोई पािणे, जाणीि मखु अहस्ित्िाची || ४०८. 

दृश्य म्िणोहन ि ेन पािणे, परी केिळ त्या अनुभिणे | िेथिं दृश्य िा दृष्टीहिनाहच, हनजमखु प्रिीहि िी येणे || ४०९. 

अनभुिुीने हिना पाििा, सिजची िे पािणे घरे् | पािण ेहन नािीच पािणे, अनभुिूी रूपाि िरे् || ४१०. 

भलिैसा फांके । परी येकपणा ि िुके । िािा संकोचे िरी असकें  । हानच आथी ॥ ७-२५७ ॥ 

हिहिध नामरूपािहुन हिलसे, िा हनजरूपी सिंकोचे | उभयी एकपणा अबाहधि, अभिंगपणहच  हनत्याचे || ४११. 

जे जे भासे आत्मरूप िे, त्याहिण नािी कािंिी िजेु | ऐशी अनभुहूि हनत्य असे िो, िरी िोऊनी िरी भजे || ४१२. 

सूयाणनचया हािा । अंिकारू िये सवणथा । िा िकाशाची कथा । आईकिा का ? ॥ ७-२५८ ॥ 

ना सयेू अिंधार पाहिला, प्रकाशरुपे स्िये असे | प्रकाश िा अिंधार न जाणे, त्या हिर्यी त्या गम्य नसे || ४१३. 

अंिारु कां उनजवडु । हा एकला येकवडु । जैसा कां िािंडु । भलिेथें ॥ ७-२५९ ॥ 

उजेर् हकिं िा अिंध:कारी, मािंर्हच िो हिलसिसे | हनत्य श्रीिरी िैसा हिलसे, दृश्यहच िा अदृश्य असे || ४१४. 

हिश्वरुपाने दृश्य िोऊहन, िा अदृश्यहच स्ि-स्थ असे | हिलसि हनत्यहच िरर उभयीिी, एकलेपणे शोभिसे || ४१५. 
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िैसा आवडनिये भूनिके । आरूढनलयाही कौिुकें  । परर ययािें हा ि चुके । हानच ऐसा ॥ ७-२६० ॥ 

व्यक्त असो अव्यक्त िा िरर, एकलेपणा ना भिंगे | हिश्वरूपी िा हनजरूपीिी, हनत्यची स्िानिंिी रिंगे || ४१६. 

नसंिूची सींव ि िोडे । पाणीपणा सिु ि पडे । जरी िोडूि गाडे । िरंगांचे ॥ ७-२६१ ॥ 

प्रचिंर् लाटा उफळिी हिरिी, सागर मयाडििे असे | हनत्य चालिा खेळ जररिी, जलपण स्िस्थानीच िसे || ४१७. 

रनश्ि सूययचं आथी । परी नबंबबाहेरी जािी । म्हणौनि बोिसपंत्ती । उपिा िोहे ॥ ७-२६२ ॥ 

प्रकाशहििी ना भास्कर हकरणे, किा हबिंब सोर्ल्याहिना | म्िणनुी आत्मबोध उपमेस्िि, िी उपयोगी िोिी ना || ४१८. 

आनण पल्हेचा िोडा । ि पडिां िढा । जग िंव कापडा । ि भरेनच कीं ॥ ७-२६३ ॥ 

सोियाचा रवा । रवेपणाचा ठेवा । अवघेयानच अवयवा । लेणें िोहे ॥ ७-२६४ ॥ 

बोंर् कपाशीचे ना उकले, जगा न कापर् िोिरिी | लगर् सोहनयाची न भिंगिा, लेणी न अिंगासी हमळिी || ४१९. 

ि फेनडिां आडवावो । निगंिौनि निगंिा जावो । ि ये िा पावों । उपिा काई ? ॥ ७-२६५ ॥ 

पार करुनी मागीचे अिंिर, इष्ट स्थळी जाणे घर्िे | आत्मप्राप्तीच्यासाठी म्िणनुी, उपमा उपयोगी न िोिे || ४२०. 

म्हणौनि इये आत्िलीिे । िाहीं आि कांटािें  । आिां ययानचये िुिे । हानच यया ॥ ७-२६६ ॥ 
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पणूडब्रह्म िे अभिंग जिळी, नाना रुपे जरर हिलसे | सार् या हिश्वा िोहच चाळिी, हनश्चलिेचा भिंग नसे || ४२१. 

स्ि-स्थ रािुनी िो लीलाधार, खेळे हन खेळहििसे | अन्य कुणाशीिी ना िलुना, ियासाररखा िोहच असे || ४२२ 

‘अहिभक्तिं च भिूेर्’ु म्िणहुन, स्िये सािंगिी भगििंि | आपलु्याहच ठायी नारायण, कष्टाची नािी भ्ािंि || ४२३. 

स्विकाशाचा घांसीं । जेनविां बहु वेगेंसी । वेंचेिा परी कुसीं । वाखही ि पडे ॥ ७-२६७ ॥ 

जेिी सहृजले स्ियिंप्रकाशे, िेगे भक्षी क्षर भािे | अन्न कमी ना उिर िसेहच, उियास्िा न क्षण लािे || ४२४ 

यगुे यगुे ि ेभोजन चाले, िेग न त्याचा मिंिािे | अन्न न सिंपे, िहृप्त न उिरा, क्षणाक्षणाला हिसे निे || ४२५ 

एक क्षणी जे हिसिे जगिी, पढुल्या क्षणी नाशनुी निे | म्िणनुी या अश्वत्थ बोहलले, रूप ियाचे हनि हिरिे || ४२६ 

ऐसा निरुपिापरी । आपुनलये नवलासवरी । आत्िा राणीव करी । आपुला ठाई ं॥ ७-२६८ ॥ 

ऐसा हनरुपम आत्मििे िा, आपलुे ठायी राज्य करी | ज्ञानमात्र िो ज्ञान िैभिा, स्िानिंि ेभोगास िरी || ४२७. 

जगिरुपे हनरखी हनजरूपा, आपणास आपण जाणे | चैिन्याचा हचहद्वलास िा, स्िये भोग आपलुा घेणे || ४२८ 
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ववभाग वतसरा –अज्ञान खंडन {डॉ.रहाळकर} 

ियािें म्हनणपें अज्ञाि । िरी न्याया भरलें राि । आिां म्हणे ियाचें वचि । उपसावों आम्ही ॥ ७-२६९ ॥ 

समथड हन सिडज्ञ असा जो, आत्मििे जगी हिलसे | पणूड ज्ञानघन असिा येथे, अज्ञानाचे कायड कसे ?|| ४२९ 

अज्ञानहच जरर यािंस म्िणािे, िरर न्याया थारा नािी | स्िब्ध रािुहन श्रिण करू जे, यािरिी सािंगो कािंिी || ४३०. 

िकानशिें अज्ञाि । ऐसें म्हणणें हि । िरी निनि िानविें अंजि । ि म्हनणजे काई ? ॥ ७-२७० ॥ 

हिश्व प्रकाशे ज्या ज्ञानाने, त्यासी कुणी अज्ञान म्िणे | काजळ म्िणिी प्रकाशिी जे, भहूमगि द्रव्या जाणे || ४३१ 

काजळ काळे उजळिी दृष्टी, उजळ ियासी नाम ििे | प्रकाशिी िे काळे कैसे ?, िैसे बोलहच ि ेफसिे || ४३२ 

सुवणणगौर अंनबका । ि म्हनणजे कय कानिका ? । िैसा आत्ििकाशका । अज्ञािवािु ॥ ७-२७१ ॥ 

सोनगौरहच असे अिंहबका, हिज म्िणिी काहलका जसे | आत्मप्रकाशक असे ियाला, अज्ञानहच की, म्िणिी िसे ? || ४३३. 

येर् हवीं नशवोनि पृर्थवीवरर । ित्त्वांचया वाणेपरी । जयाचा रनश्िकरीं । उजािा येिी ॥ ७-२७२ ॥ 

हशिापासनुी जर्ासहिििी, अनेक जी ित्िे असिी | चैिन्याच्या जये प्रकाशे, सारी प्रकाशली जािी || ४३४ 

जेणें ज्ञाि सज्ञाि होये । दृङ्मात्र दृष्टीिें नवये । िकाशाचा निवो पाहे । िकाशासी ॥ ७-२७३ ॥ 
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ज्ञान िोई सज्ञान त्यामळेु, दृहष्ट पाि  शके िेणे | प्रकाशिी जो सिड प्रकाशा, त्याचे प्रकाश योगाने || ४३५. 

िें कोणें निकृष्टें । िानवलें अज्ञािाचेनि बोटें । िा ििें सूयण िोटे । बांििां निकें  ॥ ७-२७४ ॥ 

अशा ज्ञानमय चैिन्यासी, बोट िािहुन मखूड कुणी | सिंबोधी अज्ञान म्िणोनी, िीन बुद्धीचा िो प्राणी || ४३६. 

ि ेअसले जे फोल बोलणे, जण ुअिंधारे सयूाडला | बािंधनुी नेले मोटेमाजी, अशापरी िाटे मजला || ४३७. 

`अ` पूवय ज्ञािाक्षरी । वसिां ज्ञािाची थोरी । शब्िाथाणची उजरी । अपूवण िव्हे कीं? ॥ ७-२७५ ॥ 

ज्ञान शब्ि जो त्याचे आधी, ‘अ’ अक्षर लाहिले िया | िाढे शब्िाथाडची थोरिी, हिलक्षणहच हक िी हकमया || ४३८. 

लाखेचे िांिुसे । आगीचें ठेवणें कानयसें ? । आंिु बाहेरी सररसें । करूि घाली ॥ ७-२७६ 

बनिनुी लाखेच्या पेटीला, अहग्न ठेहििा त्यािंि जरी | अहग्न घेईल रूप पेटीचे, उरेल भस्महच अिंहि परी || ४३९ 

म्हणोनि जग ज्ञािें नस्फिें । बोलिां अज्ञािवािािें । नवखुरली होिी आिें । वाचेनचये ॥ ७-२७७ ॥ 

हनत्य स्फुरदु्रपहस्थहि ज्ञानाची, जेणे हिश्वाची प्रिीहि | त्यासी जे अज्ञान बोलणे, भ्हमष्ट केिळ  िाचा िी  || ४४०. 

आखरीं िंव गोविु । पुढारा अिृिवािु । िा कैसा अज्ञािवािु । कीजे ज्ञािीं ? ॥ ७-२७८ ॥ 

केिळ उच्चारणेहच गोिध, बोलहच हमर्थया हनहर्द्ध ि े| जे नािी त्या अज्ञानाने, कािं ज्ञानाहस उगा बाि े|| ४४१. 
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आनण अज्ञाि म्हणणें । स्फुरिसे अथणपणें । आिां हेंनच ज्ञाि कोणे । िानिजे िा ? ॥ ७-२७९ ॥ 

ज्ञानाच्या स्फुरणेहच उमगे, िस्िचुे िास्िि ज्ञान | अज्ञाना अहस्ित्िहच नािी, त्याचे ना िोई स्फुरण || ४४२. 

अभािािहच असे सिा जे, उमगे जे ना ज्ञानाने | ज्या अहस्ित्ि न ज्ञान ियाहस, सािंगा की, कैसे म्िणणे || ४४३. 

असो हें आत्िराजें । आपणापें जेणें िेजें । आपणनच िेनखजे । बहुये परी ॥ ७-२८० ॥ 

आत्मराज हिलसे ज्ञानाने, घेि अनुभिूी स्िरूपाची | आपण िखेे आपणाहसहच, पािी लीला बिुरुपाची, || ४४४. 

निवणनचिां जें झाविे । िेंनच कीं लाहे डोिे ? । डोळयापुढें नििे । िेंनच िया ॥ ७-२८१ ॥ 

जे नािी िे हिसेल कैसे, हििेक दृष्टीने बघिा | ज्यासी महुळ अहस्ित्िहच नािी, नेत्रा त्याची ना िािाड || ४४५. 

ऐसें जगज्ञाि जें आहे । िें अज्ञाि म्हणें िी नवयें । येणें अिुिािें हों पाहे । आथी ऐसें ॥ ७-२८२ ॥ 

द्रष्टा िशडन दृश्य रूपाने, प्रत्ययास जे जग येई | कायडरूप ि ेअज्ञानाचे, कुणी म्िणिी िे ऐसेिी || ४४६ 

िंव अज्ञाि नत्रशुनद् िाहीं । हें जगेंनच ठेनवलें ठाई । जे ििणिनिणत्वें कंहीं । ज्ञािाज्ञाि असे ? ॥ ७-२८३ ॥ 

अज्ञाना अहस्ित्ि मळुी ना, हिलसि जग ि ेज्ञानाने | अधमाडस कािं धमड म्िणािे, िैसे ज्ञाना अज्ञाने || ४४७ 

‘मत्त: परिरिं नाहस्ि, हकिं हचिहप धनिंजय’ | स्ियेहच श्रीिरी ऐसे िििी, अज्ञानाहच ना सोय || ४४८ 
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कां जिां िोिीं नवयें ? । राखोंनडया िीपु नजये ? । िरी ज्ञािििुण होये । अज्ञािाचा ॥ ७-२८४ ॥ 

मोिी हनहमडल जरी जळाहस, िीप प्रज्िहलि राखेने | अज्ञानाचा ज्ञान धमडहच, िोईल िैसा सिजपणे || ४४९ 

चंद्रिा निगिी ज्वािा ? । आकाश आिे नशिा ? । िरी अज्ञाि उजिा । ज्ञािािें विी ॥ ७-२८५ ॥ 

हनघहिल चिंद्रामधनुी ज्िाळा, प्रसहिल की आकाश हशळा | िरर अज्ञानिी हनहमडल ज्ञाना, ित्क्षणीच िे त्याच पळा || ४५० 

क्षीराब्िीं कािकूट । हे एकी परीचे नवकट । परी कािकूटीं चोखट । सुिा कैं ची ? ॥ ७-२८६ ॥ 

हक्षराहब्धचे िे मिंथन कररिा, आले काळकूट िािी | त्याहच भयानक काळकुटािनुी येईल कािं अमिृ िािी ?|| ४५१ 

िा ज्ञािी अज्ञाि जालें । िें होिांनच अज्ञाि गेलें । पुढिी ज्ञाि येकलें । अज्ञाि िाहीं ॥ ७-२८७ ॥ 

ज्ञानापासहुन जरर जन्मिा, िेथिं उरेना अज्ञान | एकलेहच िे केिळ उरिे, उज्िल ऐसे िे ज्ञान || ४५२ 

म्हणौनि सूयण सयूाणनच येवढा । चंद्र चंद्रानच सांगडा । िा निपानचया पनडपाडा । ऐसा िीपु ॥ ७-२८८ ॥ 

सयूाडसम िो सयूडची केिळ, चिंद्रा उपमा चिंद्राची | िीपास उपमा ििेा येईल, केिळ िी िर िीपाची || ४५३ 

िकाश िो िकाश कीं । यानस ि वचे घेई ंचुकी । म्हणौनि जग असकी । वस्िुिभा ॥ ७-२८९ ॥ 

िररहकरणािंनी हिश्व व्याहपले, जग सारेची िस्िपु्रभा | चराचरी िा िरी कोंिला, िी सारी िर िररशोभा || ४५४ 
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नवभानि यस्य भासा । सवणनिि ंहा ऐसा । शु्रनि काय वायसा । ढेंकरू िेिी ॥ ७-२९० ॥ 

श्रहुि सािंगिी उच्च रिाने, िरी प्रकाशे जग हिलसे | श्रिुीची िचने हमर्थया कैसी?, ‘सिडहमििं’ ि ेिररची असे || ४५५ 

सयूड चिंद्र िा पािक कोणी, प्रकाशहििी ना आत्म्याला | स्ियिंप्रकाशे प्रकाशिी त्या, आहण स्िये हनजरूपाला || ४५६ 

्ालागीं वस्तुप्रभा । वस्तुवच र्ावे शोभा । जात असे लाभा । वस्तुवच्ा ॥ ७-२९१ ॥ 

प्रकाशले ि ेहिश्वहच अिघे, िरर ऐश्वये हिलसिसे | स्ि-स्िरुहपच्या स्िानिंिाने, हनत्य प्रसन्नची िरर असे || ४५७ 

वांचूि वस्िु यया । आपणपें िकाशावया । अज्ञाि हेिु वांया । अवघेंनच ॥ ७-२९२ ॥ 

िरर हकरणािंनी हिश्व हिकासे, प्रकाशहि िो स्िेच्छेने | अज्ञानाचे नसे प्रयोजन, हिश्व हिलसिे िररस्फुरणे || ४५८ 

म्हणोनि अज्ञाि सद्भावो । कोण्हे परी ि लाहों । अज्ञाि कीर वावो । पाहों ठेनलयाही ॥ ७-२९३ ॥ 

अज्ञानाच्या अहस्ित्िाचा, भाि किा ना ग्रिण करी | जे नािी िे हिसेल कैसे, एक असे सिडत्र िरी || ४५९ 

परी ििाचा नवसुरा । ि जोडेनच नििकरा । रात्रीनचया घरा । गेनलयाही ॥ ७-२९४ ॥ 

रात्रीहचया जाऊनी घरासी, भास्कर शोधी अिंधारा | गिंिसेना अिंधार जरािी, नािी लाभला कणिी चरुा || ४६० 

कां िीि खोिे भररिा । जागणें ही ि ये हािा । येकनलया टिटनििा । ठानकजे जेवीं ॥ ७-२९५ ॥ 
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प्रभाि हनद्रचेा ना अजनुी, जागिृीिी िी ना सरिा | मध्यहस्थहि िीहच ज्ञानाची, अनभुिी श्रीिरी िो परुिा || ४६१ 

अजुवन न वनद्रा, सरे जागृती, उभ्ांच््ा संधीस्थानी | सावधान वन ज्ञानमाि ते, व्हावे समरस हररचरणी || ४६२.  

मनी नसावे अमुक र्हावे, वनववपकार वन शांतर्णे | अनुभवी वासुिेवम्वस्थवत, रंगुवन्ा स्वानंिाने || ४६३.  

जेही र्ावहले अनुभववले वा, िशपन ते अिैताचे | हेच आतमरुर्, प्रतीवत ्ेता, साथपक ्ा नर िेहाचे || ४६ 

श्री राजाराम बुवा ब्रह्मचारी ्ांचे भाष्् [ओव््ा ४५६-४६९] 

हनद्रा, जागिृी या उभयािंच्या, सिंधीकाली स्थैयड मनी | सािधान हन ज्ञानमात्र िे, व्िािे समरस िररचरणी || ४६५ 

ििेभाि िे हिरू पाििी, बोध न परुिा मािळला | सिंहधकाली या ज्ञानाज्ञाना, सोरु्हन जािे िरी शरणी || ४६६ 

हनद्राधारे जागिृी हजिंकुहन, स्िात्मप्रकाशे अनभुहूि | जाणीि नेणीि कािंिी न उरली, सबाह्य येई िररप्रिीहि || ४६७ 

मनी नसािे अमकु पिािे, हनहिडकार हन शािंिपणे | अनभुिी िासिुिेमयहस्थहि, रिंगहुनया स्िानिंिाने || ४६८ 

जेिी पाहिले अनुभहिले िा, िशडन िे अद्वैिाचे | िचे आत्मरुप, प्रिीहि येिा, साथडक या नर ििेाचे || ४६९. 

अमृत गंगा- कंुड सातवे समाप्त  
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(८) श्री अमृतानुभव अमृत गंगा – 

कुिं र् आठिे   

(ज्ञानखण्र्न) 
आत्मबोध झाला की िेथे, ना ज्ञान न अज्ञान, केिळ शदु्ध ज्ञानमय अशी िी ज्ञानघन अिस्था असिे त्या अिस्थेला आिा ज्ञानििे 

आलेले आििे. िी अिस्था शब्िािीि आहण ज्ञानाज्ञानािीि असिे. त्याचेच िणडन या अध्यायाि आि.े 
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िैसें आिुचेनि िांवें । अज्ञािाचें ज्ञािही िव्हे । आम्हांलागीं गुरुिेवें । आम्हीच केलों ॥ ८-१ ॥ 

ॐ नहमले सद्गरुूराया, साथडहच केले नामाला | पणूडत्िे ज्ञानेश्वर आम्िी, स्िरुहप हमळहिले आम्िाला || १. 

ज्ञानाज्ञानाच्याहि पैल िे, आहणले ि ूहनजस्िरुपाशी | पणूड ज्ञानमय िरी जािलो, काय हिव्य ििंि कृपा अशी || २. 

परी आम्हा आम्ही आहों । िें ऐसे पाहो जावों । िंव काय कीजे ठावो । लनजजे ऐसा ॥ ८-२ ॥ 

आम्िी हनजस्िरूपाशी पाििा, बघणे आत्मत्िा लाजे | येथे स्िानिंिा अनभुिणे, एकहच आत्मरूप साजे || ३. 

हा ठावोवरी गुरुरायें । िांिनवलों उवायें । जे आम्ही ि सिाये । आम्हांिाजीं ॥ ८-३ ॥ 

आम्िास गरुुने अनिंि केले, आम्िाि आम्िी मािेना | नसेच आम्िा आम्िीपणािी, अहस्ित्िा या सीमा ना || ४. 

अहो आत्िेपणीं ि संटो । स्वसंनवनि ि घसवटो । आंगीं लागनलया ि फुटों । कैवल्यही ॥ ८-४ ॥ 

सीहमि नािी आत्मपणाने, स्ि-सिंिेद्यहच अनुभहूि | पणूडत्िे स्िानिंिी ििंग,े केिळ कैिल्य प्रिीहि || ५. 

आिुची करवे गोठी । िे जालीनच िाहीं वाक्सषृ्टी । आिुिें िेखे निठी । िे निठीनच िव्हे ॥ ८-५ ॥ 

आम्िास िणील जी िाक्सषृ्टी, अजहुन न जन्माला आली | पाहिल आम्िा ऐसी दृष्टी, कोठे हि िी नच सहृजली || ६. 

आिुिें करूनि नवखो । भोगंू शके पारखो । िैं आिुिें ि िेखों । आम्हीपण ॥ ८-६ ॥ 
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सिडव्यापी हन अनिंि आम्िी, एकलेच असिा ऐसे | हिर्य आमचुा करुनी भोगणे, िेगळेपणे शक्य नसे || ७. 

आम्िी िखेणेमात्रहच असिा, िखेणे न िखेणेहिणा | दृश्य नव्ि ेना द्रष्टपेणहि, ना कमी ना उगेपणा || ८. 

भोग्य न भोके्तपणहि नािी, स्िरुपमात्रहच जे आम्िी | प्रत्यय मात्रहच केिळ असिा, नसे पािण्याची उमी || ९. 

उष्मामात्रहच असे िुिाशन, नसे उष्णिेचा भोक्ता | िेिी आम्िाहस जे आम्िीपण, कैसे येइल स्िीकाररिा || १०. 

िगटो लपो ि लाहो । येथें िाहीं िवलावो । परी कैसेनिही नवपावो । असणयाचा ॥ ८-७ ॥ 

प्रगटणे हन लपणे िा प्राप्ती, िा िर भागची हिर्यािंचा | अद्विैी या नसणे हकिं िा, नसनुी केिळ असण्याचा || ११. 

उिय अस्ि नसनुी ना भास्कर, प्रकाशरुपे नािंििसे | प्रगटहलयाहिणहच अहस्ित्िे, हनत्यहच स्िानिंिाि असे || १२. 

नकंबहुिा श्रीनिवृत्तीं । ठेनवलों असों जया नस्थिीं । िे काय िेऊं हािी । वाचेनचया ? ॥ ८-८ ॥ 

सद्गरुू श्री हनितृ्तींनी, ठेिीहलयेिी जया हस्थहि | िाचेच्याहि पैल असे िी, अनभुिेची ये प्रिीहि || १३. 

सयूड चिंद्र िा िाणी ििेिा, अहग्न न प्रकाशिी आम्िा | स्ियिंप्रकाशी अहस्ित्िाचा, असे आमचुा िो गररमा || १४. 

िेथ सिोर होआवया । अज्ञािाचा पाडू कासया । केउिे िेनलया िाया । होऊं पानहजे ॥ ८-९ ॥ 

सन्मखु आमचु्या िोण्यासाठी, ना प्राज्ञा अज्ञानाची | मिृ मायेच्या पोटी येणे, कैसी शक्यिा िो त्याची || १५. 
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अज्ञािचा िविुण । िाहीं जया गांवाआंिु । िेथें ज्ञािाची िरी िािु । कोण जाणे ? ॥ ८-१० ॥ 

आमचु्या हचन्मय नगरीमाजी, शक्यिा न अज्ञानाची | िािाड येईल कैसी मग िी, सापेक्षहच त्या ज्ञानाची? || १६. 

रािी म्हणोनि निवे । पडिी कीं लावावे । वांचूनि सूयाणसवें । नशणणें होय ॥ ८-११ ॥ 

रात्र म्िणनुीहच हििे लािणे, हनितृ्ती िी अिंधाराची | हििे लािणे असिा भास्कर, फुका शीण िे करण्याची || १७. 

म्हणोि अज्ञाि िाहीं । िेथेंनच गेलें ज्ञािही । आिां निनिषोन्िेषा िोहीं । ठेली वाट ॥ ८-१२ ॥ 

अज्ञानाचे सिंगे ज्ञानिी, आत्मस्िरुपािहुन गेले | स्ि-स्िरूपभिू ज्ञानमात्रहच, आिा केिळ िे उरले || १८ 

येर् हवीं िरी ज्ञाि अज्ञािािें । िोहींनच अनभिािें । अथाणचेनि आिािें । नवप्लावलीं ॥ ८-१३ ॥ 

आत्मिस्ि ूिी सिा ज्ञानमय, ज्ञान हन अज्ञानिी नसे | भौहिक दृष्टी असिा िेची, एक पालटुनी िजेु असे || १९. 

जैसीं िपंत्यें परस्परे । िोडोनि पालनटलीं नशरें । िेथें पालटु िा पण सरे । िोहींचें नजणें ॥ ८-१४ ॥ 

स्त्ीचे मस्िक परुुर्ा लािहुन, परुुर्ाचे लािी हस्त्ने | बिल न कािंिी िोिा सरले, उभयािंचेिी परर जीणे || २०.  

कां पाठी लानवला होये । िो िीपुनच वायां जाये । निठी अंिरें पाहे । िैं िेनच वृथा ॥ ८-१५ ॥ 

हििा लाहिला आपलुे पाठी, व्यथडहच िो िाया गेला | व्यथडहच िोई बघणे जरर िी, दृष्टी बघे अिंधाराला || २१.  
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िैसें निपटूि जें िेनणजे । िें अज्ञाि शब्िें बोनलजे । आिां सवणही जेणें सुजे । िें अज्ञाि कैसें ? ॥ ८-१६ ॥ 

कािंिीहच ना जाणणे ियासी, म्िणिी जगिी अज्ञान | पणूड ज्ञानमय असिा आत्मा, अज्ञाना नािी स्थान || २२. 

ऐसें ज्ञाि अज्ञािीं आलें । अज्ञाि ज्ञािें गेलें । ये िोहीं वांझौलें । िोन्ही जाली ॥ ८-१७ ॥ 

हमळिा अज्ञानाशी ज्ञान िा, ज्ञान हमळे अज्ञानाशी | शदु्ध ज्ञानहच उरिे केिळ, नाशहुनया अज्ञानाशी || २३. 

ज्ञानाज्ञानािीिहच उरिे, उभयहि म्िणनुी फोल असे | उभय नाहशिी एक िजु्याला, अथड ित्क्षणी पालटसे || २४.  

आनण जाणे िोनच िेणें । िेणे िोनच जाणे । आिां कें  असे नजणें । ज्ञािाज्ञािा ? ॥ ८-१८ ॥ 

जाहणयले जे ऐसे िििी, शदु्ध ज्ञान त्या ना झाले | आहण जोिी असे नेणिा, िया जाणिेपण आले || २५.  

ज्ञान हन अज्ञानाचे ऐसे, स्थान किाहप सत्य नसे | आमचुे ठायी म्िणहुन उभया, स्थान नािीहच िे िैसे || २६. 

एवं ज्ञािाज्ञािें िोन्ही । पोटीं सूनि अहिी । उिैला नचद्गगिीं नचिानित्यु हा ॥ ८-१९ ॥  

आत्मबोध िा हचत्सयूड उगिला, शदु्ध जाहणिेच्या गगनी | िये प्राहशली ज्ञान हििस हन, रात्रिी जी हक अज्ञानी || २७. 

अमृत कंुड आठवे समाप्त 
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(९) अमृत गंगा-  

कंुड ९ वे. –  

[वसिाचार लिण] 
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आिां आिोि सुिास जालें । शु्रिीनस श्रवण ररघाले । आररसे उठले । लोचिेसी ॥ ९-१ ॥ 

सगुिंध िहेच नाक जािले, श्रिणहच झाले शब्िहच िे | आरसाच िे नेत्र िोऊहन, भोग स्िये भोक्ता झाले | १. 

हिर्यािंचा सिंबिंधिी येिा, हिसे ियाशी ब्रह्मची िे | किेपण नेणोनी हक्रया िी, सिजी त्यागी हिर्यािे || २. 

आपुलेनि सिीरपणें । वेल्हाविी नवंजणें । कीं िाथेनच चांफेपणें । बहकिािी ॥ ९-२ ॥ 

नजव्हा लोिली रसें । किि सूयणपणें नवकाशे । चकोरनच जैसे । चंद्रिा जािी || ॥ ९-३ ॥ 

फुलेंनच जालीं भ्रिर । िरुणीची झाली िर । जालें आपुलें शेजार । निद्रािुनच ॥ ९-४ ॥ 

पिंखे शोभिी िायपुणे हन, चाफा मस्िकहच झाले | रसरुप झाली हजिंव्िा आहण, चिंद्रा चकोरपण आले || ३ 

सयूड िोऊहन कमळ हिकासे, भ्मर जािली स्िये फुले | परुुर् स्िये जािला काहमनी, हनद्राहधन शय्या बनले || ४ 

निठीनवयाचा रवा । िागरु इया ठेवा । घनडला कां कोररवां । परी जैसा ॥ ९-५ ॥ 

चूिांकूर झाले कोनकि । आंगच झाले िलयािीि । रस झाले सकि । रसिावंि ॥ ९-६ ॥ 
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िैसे भोग्य आनण भोिा । निसे आनण िेखिा । हें सरलें अदै्विा । अफुटािाजीं ॥ ९-७ ॥ 

लगरे्िरी कनकाच्याहच िे, हिहिध शोभिी िी लेणी | आम्रपणड कोकीळ जािले, ििे िोि चिंिन उटणी || ५. 

हजिंव्िा झाली स्िये सकल रस, भोग्य हन भोक्ता समरसले | द्रष्टा िशडन एक जािले, हसद्धहच अद्वैिी झाले || ६. 

सेवंिेपणा बाहेरी । ि निगिानच परी । पािी सहस्रवरी । उपलनवजे िे ॥ ९-८ ॥ 

फुला पाकळ्या शेििंिीच्या, सिस्त्िरी उमलल्या जरी | आपलु्या मयाडििे ठेिि,े ऐक्यपणे आमोि िरी || ७.  

िैसें िव िवा अिुभवीं । वाजिां वािावी । अनियेचया गांवीं । िेनणजे िें ॥ ९-९ ॥ 

अनभुि िैसे हनत्यहच निून, जरर हसद्धाला येि असे | चैिन्यािरी भास माननुी, अन्य त्याहिना कािंिी नसे || ८ 

हिहिध अनुभहूि जरर प्रारब्धे, हसद्ध मानी या ब्रह्महलला | ब्रह्महच खेळे ब्रिमािरिी, हनत्य अनभुिी श्रीिरीला || ९. 

म्हणोनि नवषयांचेनि िांवें । सूनि इनंद्रयांचे थवे । सैंघ घेिी िांवे । सिोरही ॥ ९-१० ॥ 

म्िणहुन इिंहद्रये हिर्या स्पशुडहन, थिे आहणिी बिुि जरी | हसद्ध न हिचहलि, जाणि परुिा, ब्रह्महच खेळे ब्रह्मिरी || १० 

परी आररसा नशवे नशवे । िंव निठीसी निठी फावे । िैसे झाले िांवे । वृत्तीचे या ॥ ९-११ ॥ 

बघिा आरशामाजी ित्क्षणी, लोचन प्रहिहबिंबा पािी | हिर्या बघिा, िैसे हसद्धा, हिसे आत्मरुप लिलािी || ११ 



Page 297 of 318 
 

िाग िुिी कंकण । नत्रनलंगीं भेिली खूण । घेिां िरी सुवणण । घेईजे कीं ॥ ९-१२ ॥ 

नाग अिंगठी आहण किं कण, हलिंग िेगळे जरी असे | सिुणडकारा हलिंग भेि ना, एकच सोने त्यािंस हिसे || १२. 

वेंचूनि आणंू कल्लोि । म्हणोि घापे करिि । िेथें िरी निखि । पाणीच फावे ॥ ९-१३ ॥ 

िरिंग िेचनुी आण ूम्िणनुी, िाि घालिा जलाशयी | िािा लागे केिळ पाणी, िरिंग केिळ मोिमयी || १३. 

‘आत्मिश्यैहिडधेयात्मा प्रसािमहधगच्छहि’ | िचन ि ेअसे भगििंिाचे, गीिेमाजी िे िििी || १४. 

हािापाशीं स्पशुण । डोळयापाशीं रूपसु । नजव्हेपाशीं निठांशु । कोण्ही एकू ॥ ९-१४ ॥ 

िर् ही पररििापरौिें । रवेपणे िाहीं कापुरािें । िेवीं बहुिांपरी स्फुरिें । िेंनच स्फुरे ॥ ९-१५ ॥ 

मऊ स्पशाडला, शभु् दृष्टीला, हजभेस चि आगळी असे | हिर्यितृ्ती जरी हभन्न िररिी, कापरुाहिणा अन्य नसे || १५. 

कपुडर पररमळ रव्यारव्यािहुन, क्षणाि पररचय ििे असे | हसद्धालागी हिर्य न हिसिी, एक आत्मरुप मनी ठसे || १६. 

म्हणोनि शब्िानि पिाथण । श्रोत्रानिकांचे हाि । घ्यावया जेथ । उजू होिी ॥ ९-१६ ॥ 

श्रिणाहि इिंहद्रयितृ्तीचे, सरसाििी िे िाि पढेु | शब्ि रूप रस गिंध स्पशड ि,े असिील हिर्यिी की हजकरे् || १७. 
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िेथे संबंिु होये ि होये । िव इनंद्रयांचें िें िोहे । िग असिेंनच आहे । संबंिु िा ॥ ९-१७ ॥ 

िोिाची सिंबिंध ियािंचा, लय िोई िो हिर्यािंचा | हसद्ध अनुभिी आत्मििेची, अहधष्ठान जो सकलािंचा || १८. 

नजये पेरीं निसिी उसी । निये लाभिी कीं रसीं । कांनि जेवीं शशीं । पुनिवेनचया ॥ ९-१८ ॥ 

अनेक हिसिी कािंर्ी उसाला, एक रसे भरिी परुिी | कला िेगळाल्या ना हिसिी, पनुिेची िी शशी कािंिी || १९ 

पनडलें चांिावरी चांनिणें । सिुद्रीं झालें वररषणें । नवषयां करणें । भेटिी िैशीं ॥ ९-१९ ॥ 

पर्ले चिंद्रािरी चािंिणे, िर्ाड सागराि झाली | फोल िशी हसद्धा हिर्यािंची, जरी अनभुिूी आली || २०. 

म्हणोि िोंडाआड पडे । िेंनह वाचा वावडे । परी सिािी ि िोडे । िौििुदे्रची ॥ ९-२० ॥ 

लौहकक हिर्यी बोले जररिी, हसद्धा हनत्यहच आत्महस्थिी | भौहिक व्यििारे ना हबघरे्, त्याची नीरि िी शािंिी || २१. 

व्यापाराचे गाडे । िोडिांनह अपाडे । अनियेचें ि िोडे । पाऊल कें ही ॥ ९-२१ ॥ 

हसद्धििे जरर कररिा कमे, लौहकक िाट्या जी आली | अहक्रयिा परर िी भिंगेना, अनभुिूी श्री िरीची झाली || २२. 

पसरूनि वृत्तीची वावे । निठी रूपािें िे खेवें । परी साचाचेनि िांवे । कांहींनच ि लगे ॥ ९-२२ ॥ 

दृष्टी पसरूहन बािु आपलुे, किेि घेई बि  रुपे | िािी िेगळे कािंिी येईना, सारे एकहच आत्मरूपे || २३. 
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िरिंग लाटा कल्लोळाची, जरर िेगळी असिी रुपे | किळुहन घेिा सारे जलची, िैसे सारे आत्मरूपे || २४. 

ििािें घ्यावया । उचलूिी सहस्र बानहया । शेवटीं रवी इया । हानच जैसा ॥ ९-२३ ॥ 

सिस्त् पसरूहन बाि  आपलुे, रिी अिंधारािे किळे | िािी त्याच्या िोच येिसे, प्रकाशाहिना ना आगळे || २५. 

स्वप्िींनचया नवलासा । भेटणे ईया आशा । उनठला िंव जैसा । िोनच िा िो ॥ ९-२४ ॥ 

हिलास स्िप्नािला भोगण्या, असेल उठला जो कोणी | प्राहप्त िोईना त्यास कुणाची, केिळ त्याचे िाचोनी || २६. 

िैसा उिैलया निनवणषयें । ज्ञािी नवषयी हो लाहे ? । िंव िोन्ही ि होिी होये । काय िेणों ॥ ९-२५ ॥ 

आत्मबोध िो उिया येिा, सारे ब्रह्महच हिसि असे | हिर्य हन हिर्यी लोप पाििी, ििा भोग घेणार कसे ?|| २७. 

भोग भोहगिी हसद्ध इिंहद्रये, अनुभहूि ब्रह्मानिंिाची | भोगी हलप्त न किा िोई िो, अनुभहूि ना ये हिर्यािंची || २८.  

चंद्र वेचंू गेला चांनिणें । िंव वेंनचलें काय कोणें । नवऊनि वांझें स्िरणें । होिीं जैसी ॥ ९-२६ ॥ 

चिंद्र िेचण्या जाि चािंिणे, त्याचेची िे अिंग असे | व्यथड हन फोलहच कायड असे ि,े हनत्य प्राप्त त्या ठायी िसे || २९. 

ित्याहारानि अंगीं । योगें अंग टेंनकलें योगीं । िो जाला इये िागय । निहाचा चांिु ॥ ९-२७ ॥ 

करुनी अष्टािंगे योगाने, हनष्प्रभ योगहच िोि असे | भहक्तप्रकाशाच्या पढुिी िो, जण ुहििसाचा चिंद्र हिसे || ३०. 
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येथं िवृनत्त बहुडे नजणें । अिवृत्तीसी वािावणें । आिां ित्यङु्मखपणें । िचारु निसे ॥ ९-२८ ॥ 

आत्मज्ञान हिव्य प्रकाशे, ििेबदु्धी मागे हफरिे | सकल हिसे िररमयहच केिळ, पािी सिडत्रहच त्यािंिे || ३१. 

दै्वििशेचें आंगण । अदै्वि वोिगे आपण । भेि िंव िंव िुण । अभेिासी ॥ ९-२९ ॥ 

ज्ञात्याच्या व्यििार अिंगणी, अद्विैहच िे नािंििसे | द्वैि लोपनुी ब्रह्मभािहच, अभेि प्रत्यय हिसि असे || ३२. 

कैवल्याही चढावा । करीि नवषयसेवा । झाला भृत्यु भज्य कालोवा । भिीचया घरीं ॥ ९-३० ॥ 

करर हिर्यािंचे सेिन ज्ञानी, ये कैिल्या रिंगि िी | ििे भक्त िे एक जािले, हिर्य िेगळे नाकळिी || ३० 

शब्ि स्पशड रस गिंध रूपिी, पिंचहिध ना जाणििी | एकहच अिघा स्िाि लागिो, कैिल्यािुनी उच्च हस्थहि || ३१. 

सकळ रसािंचा असिा िो रस, कैिल्याहिण अन्य नसे | जगा िाटिे हिर्य भोगी िो, परर स्िानिंिा भोहगिसे  || ३२. 

जेिी िाट्या सिजी येिसे, िरी प्रसाि या श्रद्धेने | सारे िैसे भोग भोगणे, हिधी गौरि आनिंिाने || ३३. 

हनज प्रारब्धे हिहिध भोग िे, सारे परर िे ब्रह्म असे | ब्रह्म सेहििे ब्रह्मालाची, ब्रिमािाचहुन अन्य नसे || ३४. 

र्ड्रस असिी हिहिध चिीचे, िैसे भोगिी हिहिधहच िे | सार् या असिी हलला ियाच्या, भोगािे स्मरुहन िररिे || ३५. 

हनत्य असािा ब्रह्मभाि िो, ििे आपलुा मळुी नसे | ििेा प्रारब्धे भोग ूि,े अिंिरी हनत्यहच िरी असे || ३६. 
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िीहच जीिन मकु्तािस्था, हनत्य रिािे स्िानिंिी | हशि िोऊहनया हशिा भजािे, जीिन िे परमानिंिी || ३७. 

घरािाजीं पायें । चालिां िागुणही िोनच होये । िा बैसे िरी आहे । पावणेंनच ॥ ९-३१ ॥ 

घररिारी िा अन्य कुठेिी, चाले हिश्रामे बैसे | ििेहस्थिी िी कैसी असो की, हसद्ध शािंि हन स्ि-स्थ असे || ३८. 

िैसें भलिें कररिां । येथें पानवजे कांहीं आिां । ऐसें िाहीं ि कररिां । ठानकजेिा ॥ ९-३२ ॥ 

ििेाकरिी कृिी िोिसे, हसद्ध अिंिरी िपृ्त असे | करणे िा कािंिी ना करणे, अप्राप्त त्यासी कािंिी नसे || ३९. 

आठवु आनण नवसरु । ियािेंही घेऊं िेिी पसरु । िशेचा वेव्हारु । असािारणु ॥ ९-३३ ॥ 

आठि नाठि उभयिी नािी, जागिृी सरु्हुप्त एक असे | असे हनत्य िी सािधानिा, िररमाजी िो हनत्य िसे || ४०. 

जाला स्वेचछानच नवनि । स्वैर झाला सिानि । िशे ये िोक्षऋनद् । बैसों घापे ॥ ९-३४ ॥ 

अगा आत्महिि असे नरु िा, स्िेच्छाचारे ििडिसे | त्याचे ििडन हनत्य समाहध, मोक्षऋहद्ध िी हस्थहि असे || ४१. 

नािी बिंधन त्याहस हिधीचे, हस्थिप्रज्ञ िो हनत्य असे | मोक्षऋहद्धची हनत्य अिस्था, ब्रह्म िोऊहन ब्रह्मी िसे || ४२. 

नाना कमे कररिा हिसिो, भिंगेना हनजात्महस्थहि | स्िानिंि ेिोऊहनया िररमय, हनत्य अनुभिे िो शािंिी || ४३. 
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झाला िेवोनच भिु । ठावोनच झाला पंथु । होऊनि ठेला एकांिु । नवश्वनच हें ॥ ९-३५ ॥ 

भक्त ििे िा भेि न उरला, मागड क्रमेना, परर िो पोचे | सारे हिश्वहि िो झाला, सौख्य भोगी एकािंिाचे || ४४.. 

अहधष्ठान िे आसन झाले, हनत्य असे िो एकािंिी | समाहध हन व्यतु्थान बोळिण, सिा अनभुिी ब्रह्महस्थहि || ४५. 

भलिेउिेनि िेवें । भलिेि भि होआवें । बैसला िेथें रानणवें । अकिुण हा ॥ ९-३६ ॥ 

कधी भक्त हन कधी ििे िो, भेि न कािंिी िो उरला | ठायी बैसनुी हनज ऐश्वये, हनत्यहच स्िानिंिी रमला || ४६. 

िेवानचया िाटणी । िेऊिा झाली आटणी । िेशकािानि वाहाणीं । येईच िा ॥ ९-३७ ॥ 

हिशाल िऊेळ ब्रह्मािंर्ाच,े अपरेु िशािंगळेु उरला | अनिंि िशे हन हत्रकाल पजून, अचडनहिहध परर ना सरला || ४७. 

िेवीं िेवोनच ि िाये / िा िेवी कें  अन्वयो आहे ? । येथ पररवारु बहुये । अघडिा कीं ॥ ९-३८ ॥ 

अनिंिास त्या अपरुी जागा, माया शक्तीस स्थान कुठे ? | कैसे भक्त हन परीिारहि, पजुा अचडना स्थान हथटे || ४८. 

ऐसानह स्वािीभृत्यसंबंिा । लागीं उठलीं श्रद्ा । िैं िेवोनच िुसिा । कािनवजे ॥ ९-३९ ॥ 

स्िामी सेिक पजूा अचाड, िररच कामना परुहििसे | स्िये िोऊहन सारे कािंिी, स्िानिंिी िो हनत्य असे || ४९. 

गिंगा हशरिा स्िये सागरी, कैसी त्यासी िीच भजे | गिंगा ना िी गिंगा उरली, सागर म्िणहुनहच िी साजे || ५०. 
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भक्त िोऊहन स्ियेहच परुिी, भजन पजुन कामना िरी | िोहच पजुा सामगु्री घिंटा, िीप िोहच आरिी करी || ५१. 

अवनघया उपचारा । जपध्याि नििाणरा । िाहीं आि संसारा । िेवोवांचुिी ॥ ९-४० ॥ 

अिघे भजनाचे उपचार, जप ध्यान हन हनधाडर | सबाह्य अभ्यिंिर पजुाहि, ििेहच करर ि ेव्यििार || ५२. 

आिां िेवािेंनच िेवें । िेववरी भजावें । अपणणाचेनि िांवें । भलनिया ॥ ९-४१ ॥ 

ििे भजिसे ििेालाहच, िोऊहन िुळशी बेल फळे | द्विैे पजून अद्विैाचे, परर अद्विै न जरा ढळे || ५३. 

पाहें पां आघवेया । रुखा रुखनच यया । परी िुसरा िाहीं िया । नवस्िार जेवीं ॥ ९-४२ ॥ 

खोर् हन फािंद्या फुले फळे िा, बिु पणांच्या हिस्िारे | एक िकृ्षची असे आघिा, भेि जरर हिसिी सारे || ५४. 

िेव िेऊि पररवारु । कीजे कोरुनि डोंगरु । िैसा भिीचा व्यवहारु । कां ि व्हावा ? ॥ ९-४३ ॥ 

र्ोंगर कोरुहन भव्य उभहिले, ििे िऊेळ हन भक्तजना | िैशा भक्तीच्या व्यििारे, अचडन कािं नच िो नाना ?|| ५५. 

अहो िुगीं िूग िात्र जैसें । घेिां ि घेिां िवल िसे । केलें िेवपण िैसें । िोहीं परी ॥ ९-४४ ॥ 

मौनव्रिा घेिले मकु्याने, िा न घेिले िये जरी | सिा मकुा िो िैसे पजून, हसद्ध करर िा नािी करी || ५६. 
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अखिांनच िेविा । अखिींनच असे ि पूनजिां । िा अखिीं काय आिां । पुजो जावी ॥ ९-४५ ॥ 

अक्षिािंनी रेहखली ििेिा, पजून अक्षिािंनी केले | सारे ब्रह्महच, पजुी आपणाला, हिधीच केिळ िे झाले || ५७. 

िीप्तीचीं लुगडीं । िीपकनिके िंू वेढी । हें ि म्हणिां िे उघडी । ठाके काई ? ॥ ९-४६ ॥ 

कुणी सािंगिा हिपकहलकेला, िेढी िीहप्तची लगुर्ी | ना कररिा िैसे कहलकेने, रािील िी कािं िरर उघर्ी ?|| ५८. 

कां चंद्रािें चंनद्रका । ि म्हनणजे िंू ले कां । िर् ही िो अनसका । नियानच कीं िा ॥ ९-४७ ॥ 

म्िणे चािंिणे घेई मजला, पािंघरुनी चिंद्रालागी | स्िये कौमिुीयकु्त असे िो, ना पािंघरणे त्यालागी || ५९. 

आगीपण आगी । असिनच असे अंगीं । िा कासयालागीं । िेणें ि िेणें ? ॥ ९-४८ ॥ 

िन्िीमाजी स्ियिंभ ुउष्मा, नलगे िािकपण िणेे | िणेे िा िे नच िणेे िी, व्यथडहच िे िैसे करणे || ६०. 

म्हणोनि भजिां भजावें । िा ि भजिां काय िव्हे ? । ऐसें िाहीं स्वभावें । श्रीनशवुनच असे ॥ ९-४९ ॥ 

िैसे हसदे्ध िरीशी भजणे, ना भजणेिी एक असे | िोहच श्रीिरी स्ियेच असिा, अलग न भजणे लागिसे || ६१. 

आिां भनि अभनि । झालें िाट एके पािीं । किाणकिाणनचया वािी । िाल्हवूनियां ॥ ९-५० ॥ 

भहक्त अभक्ती एक जािली, िेगळेपणा नच उरला | कमड अकमाडच्या िािींचा, िीपहच परुिा मालिला || ६२. 
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म्हणोनि उपनिषिें । िशे येनि निंिे । निंिानच नवशिें । स्िोत्रें होिी ॥ ९-५१ ॥ 

श्रहुि िहणडिी ब्रह्माहिर्यी, िे न ब्रह्म, िोई हनिंिा | परी सकलची ब्रह्म म्िणोनी, िी स्िोत्रेहच िोि सिा || ६३. 

भार्ा द्वैिाची िी बोलिा, उपहनर्ि ेहनिंिा कररिी | अद्विैािहच सारे म्िणनुी, िीच िोिसे परर स्ििुी || ६४. 

िा िरी निंिास्िुनि । िोन्हीं िौिासाठीं जािी । िौिीं िौि आथी । ि बोलिां बोली ॥ ९-५२ ॥ 

स्िहुि आहण हनिंिा िोिींचा, समािेश िोई मौनी | लौहककी बोले, िरी अिंिरी, धरी मौन परुिे ज्ञानी || ६५. 

घानलिा अव्हासव्हा पाय । नशवयात्रानच होिु जाय । नशवा गेनलयाही िोहे । कें ही जाणें ॥ ९-५३ ॥ 

कोठेिी चालणे ियाचे, हशियात्राची िोि असे | आहण जािा यात्रेलािी, स्िये हशिािुनी अन्य नसे || ६६. 

चालणें आनण बैसक । िोन्ही नििोनि एक । िोहे ऐसें कौिुक । इये ठायीं ॥ ९-५४ ॥ 

चालणे हन बैसणे ियाचे, असिािी िो ठायी असे | जीिन्मकु्ता सिा स्थैयडहच, जाणे येणे कािंिी नसे || ६७. 

येर् हवीं आडोिनलया डोिा । नशविशणिाचा सोहिा । भोनगजे भलिे वेिां । भलिेणें ॥ ९-५५ ॥ 

दृष्टी जाई िेथे िशडन, हनत्य हशिाचे त्या घर्िे | सार् या िेळा मिंगल त्याला, जेथे िोहच मिंहिर िे || ६८. 
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िा सिोर निसे नशवुही । परर िेनखलें कांहीं िाहीं । िेवभिा िोही । एकुनच पाडू ॥ ९-५६ ॥ 

समोर हशिमहूिड िी िररिी, जण ुहिसले त्या कािंिी नसे | िो स्ियेहच श्री हशि असिा, उपचारािं नच करीि असे  || ६९. 

आपणनच चेंडू सुटे । िग आपणया उपटे । िेणें उिििां िाटे । आपणपांनच ॥ ९-५७ ॥ 

नकळि चेंरू् सटुिा िािनु, उसळी घेि िो परि हफरे | सिजी घर्ले ि ेसारेहि, न खेळिािी सिजी स्फुरे || ७०. 

ऐसी जरी चेंडूफिी । िेनखजे कां येके व्हेिीं । िरी बोनलजे हे सरिी । िबुद्ाची ॥ ९-५८ ॥ 

चेंरु्फळीचा खेळ असा िा, एक िेळ जो पाििसे | त्यासी समजे हसद्धाचडन ि,े शब्िी अन्यथा शक्य नसे || ७१. 

किाणचा हािु िलगे । ज्ञािाचेंही कांहीं ि ररगे । ऐसीनच होिसे आंगें । उपानस्ि हे ॥ ९-५९ ॥ 

काया िाचा मने कमड जे, िोई त्याचे त्या ज्ञान नसे | अखिंर् आत्महस्थहि ियाची, स्ियेहच हशि िो हनत्य असे || ७२. 

निफजे िा नििे । अंगे अंग घुिे । सुखा सुख उपिे । िेववेल यया ॥ ९-६० ॥ 

आहि अिंि न असे किाहप, स्िरूपी स्िरूपहच िे खेळे | हनरुपम सखु िे स्िानिंिाच,े अिंिराि सिजी उसळे || ७३. 

कोण्ही एक अकृत्रीि । भिीचें हें विण । योगज्ञािानिनवश्राि । भूनिके हे ॥ ९-६१ ॥ 

ििे हन भक्तहि अभेि परुिा, भहक्त अकृहत्रम िमड असे | योग ज्ञान आहि हिश्रामे, स्िानिंिी िो हसद्ध िसे || ७४. 
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हचन्मात्र हन हनत्य प्राप्तहच, ऐशा स्िरूपी समरसला | जळािंि जैसे हमळिे जळहच, आत्मरूपी िो हस्थि झाला || ७५. 

योगयाग ि ेसारे सटुले, ज्ञान फुिं ज उिरे परुिा | द्रष्टा दृश्य हन िशडन हत्रपटुी, सारेिी परुिे हिरिा || ७६. 

आंगें कीर एक झालें । परी िािरूपाचे िासले । होिे िेही आटले । हररहर येथें ॥ ९-६२ ॥ 

नाना नामरूपेिी हिरली, एक ब्रह्महच सारीकरे् | कुणी िरी ना िरिी नािी, स्ि-स्िरूप हजकरे् हिकरे् || ७७. 

ना हशि रुपे हनितृ्ती िा, ज्ञानेशहि ना हिष्ण ुरुपे | एक ब्रह्महच सकल चराचर, सकलिी हिनटे आत्मरूपे || ७८. 

अहो अिणिारीिटेश्वरें । नगनिि नगनिि परस्परें । ग्रहण झालें एकसरें । सवणग्रासें ॥ ९-६३ ॥ 

अधडनारी हन नटेश्वराने, परस्परािंशी ग्राहसयले | सिड चराचर हिश्व मािळे, एक ब्रह्महच अनभुहिले || ७९. 

वाचयजाि खाऊिी । वाचकत्वनह नपऊिी । टाकली नििैजोिी । परा येथें ॥ ९-६४ ॥ 

शब्िािंच्यािी पैल िी हस्थहि, अथड बोधहि मािळला | परािी हिरली परुिी येई, ज्ञानभहूमका उियाला || ८०. 

नशवनशवा ! सिथाण स्वािी । येवढीये आिंिभूनि । घेपे िीजे एकें  आम्हीं । ऐसें केलें ॥ ९-६५ ॥ 

हशि रूपा श्री सद्गरुू स्िामी, अमलू्य िी आनिंिभहूम | िणेे घेणे स्िये एकटे, झालो स्िििंत्रची आम्िी || ८१. 
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चेिनच िा चेवनवलें । नििैलेंनच िा नििनवलें । आम्हीनच आम्हा आनणलें । िवल जी िुझें ॥ ९-६६ ॥ 

माझ्यािील हनि जागिृ ऐसा, आत्मभाि जागिृ केला | हिर्याची हनद्रा घालिली, आहणलेस हनजरूपाला|| ८२. 

हिर्यानिंिाच्या हनद्रिेनू, ि ूपरुिे जागे केले | ब्रह्मभाि िो हनत्य जािला, पणूडहच स्िाििंत्र्या हिधले || ८३. 

जागिृीस परुिे जागहिले, अज्ञानी हनद्रा खोटी | त्या हनद्रलेा िरू सारुनी, पाि ेहनज-स्िरूपची हिठी || ८४. 

जागिृ असनुी हिर्यी गुिंिे, िी िर हनद्राची झाली | जागा असनुी झोपलाच िो, बोध जागिृी ना आली || ८५. 

आत्मरुपाची ना अनभुहूि, व्यथडची जीिन िो त्याचे | नरििेाला फोलहच केले, गलुाम झाले हिर्यािंचे || ८६. 

ि ेजाणहुन ििंि शरणा येिा, मजशी जागिृी खरी हिली | िरीमय केले ििुाहच परुि,े जीिन्मकु्ती ि ूहिधली || ८७. 

आम्ही निखि िा िुझे । वरी लोभें म्हणसी िाझें । हें पुिरुि साजे । िंूनच म्हणोिी ॥ ९-६७ ॥ 

आम्िास हिधले त्िािं आपलुेपण, आम्िी सिडथा अस ूिझुे | िरिी म्िणशी ‘मम ज्ञानोबा,’ पनुरुहक्त िी िुज साजे || ८८. 

कोणाचें कांहीं ि घेसी । आपुलेंही िैसेंनच ि िेसी । कोण जाणे भोनगसी । गौरव कैसें ॥ ९-६८ ॥ 

घेणे िणेे कािंिी नेणशी, गरुु गौरि भोगशी कसा ? | िचू गरुु हन हशष्यिी िचूी, िूहच हिनटला स्िये असा || ८९. 
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गुरुत्वें जेवढा चांगु । िेवढानच िारूनि लघु । गुरु लघु जाणे जो पांगु । िुझा करी ॥ ९-६९ ॥ 

गरुुत्ि आपलुे मिानहच ि,े लघतु्ि हशष्याचे िररशी | गरुू हशष्यपण टाहकशी हिरिनू, िाटे जिंि ििंि हचत्ताशी || ९० 

नशष्यां िेिां वाटे । अदै्विाचा सिो फुटे । िरी काह्या होिी भाटें । शास्त्रें िुझीं ॥ ९-७० ॥ 

ििेा हशष्या गरुुत्ि आपलुे, अद्विैाचा हसिंध ुफुटे | म्िणनुी शासे्त् गौरहििी िजु, भाट िोिी परर, शब्ि हथटे || ९१. 

नकंबहुिा ये िािारा । िंू याचा संसारा । वेंचोनि होसी सोयरा । िेणेंनच िोषें ॥ ९-७१ ॥ 

परम ियाळा िािारा ि,ू जगिदु्धारा अििरशी | ज्यासी कळकळ या मागाडची, िाि धरोहन उद्धरशी || ९२. 

हनजल्याशी ि ूजागे करुनी, आत्मजागिृी लाभहिशी | यािंिहच िजु सिंिोर् ियाळा, सिजी कैिल्या नेशी || ९३. 

अमृत गंगा - नवम कंुड  समाप्त  
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.अमृत गंगा-  

कंुड १० वे – 

[गं्रथ र्ररहार]  
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परी गा श्रीनिवृनत्तराया । हािाििीं सुखनवलें िंू या । िरी निवांिनच नियां । भोगावें कीं िें ॥ १०-१ ॥ 

ििंिन िजुला श्री हनितृ्ती, पजू्य सद्गरुू िािारा | अमलू्य अमिृकुिं भ हिलासी. पणूड कृपे माहझया करा || १ 

अक्षय ऐसा कुिं भ असे िा, केिळ ि ेना मजसाठी | या मागीचे जे जे इच्छुक, त्या सकलािंच्यािी साठी || २. 

परी िहेशें सूयाणहािीं । नििली िेजाची सूनि । िया भासा अंिवणिय । जगनच केलें ॥ १०-२ ॥ 

भगििंिाने अल्प िेज जे, कृपे भास्कराशी हिधले | त्या िेजाने गगनामधनुी, हत्रलोक सकलिी उजहळयले || ३.  

चंद्रानस अिृि घािलें । िें ियानच काई येिुलें । कीं नसंिु िेघा नििले । िेघानच भागु ॥ १०-३॥ 

चिंद्रा लाभे अमिृ िेणे, और्धी झाल्या िनस्पिी | जल वसंधुने िेता मेघा, जगा तृप्त करर मेघ तसे || ४.  

निवा जो उजेडु । िो घराचाची सुरवाडू । गगिीं आथी पवाडु । िो जगाचाची कीं ॥ १०-४ ॥ 

िीप प्रकाशे घरची उजळे, त्याहिण ना उपयोग िया | गगनािील रहििेजाने, हत्रलोक िम िे जाि लया || ५.  

अगािेंनह उचंबििी । िे चंद्रीची िा शनि । वसिुं करी िैं होिी । झाडांचें िािीं ॥ १०-५ ॥ 

चिंद्रा पािुहन हसिंधसु भरिी, सोम शक्तीचा िा महिमा | िसिंि करी िे िान सषृ्टीला, निपल्लिीचा िो गररमा || ६.  

म्हणोनि हें असवंयण । िैनवकीचें औिायण । वांचोनि स्वािंियण । िाझें िाहीं ॥ १०-६ ॥ 
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म्िणोनी ि ेऔिायड असीम जे, जी श्री सद्गरुु कृपा िुझी | मज स्िििंत्र ना समथडिा िी, िूच असे ऊजाड माझी|| ७.  

आनण हा येवढा ऐसा । पररहारु िेवू कायसा । िभुिभावनवन्यासा । आड ठाउिी ॥ १०-७ ॥ 

जे जे लाभे, घरे् जीिनी सारे िुहझया कृपेने | उपमा िऊेनी कशास सािंग,ू ििंि महिम्याला मी जाणे || ८. 

आम्ही बोनललों जें कांहीं । िें िगटची असे ठायीं । िा स्वयंिकाशा काई । िकाशावें बोलें ?॥१०-८॥ 

या ग्रिंथी जे आम्िी बोललो, निे त्यािंि कािंिी नव्ििे | स्ियिंप्रकाहशि आत्मित्ि िे, ज्ञानी पणूड जाणी त्यािंि े|| ९.  

िािा नवपायें आम्हीं हि । कीजे िें पां िौि । िरी काय जिीं जि । निसिे िा ? ॥ १०-९ ॥ 

या ग्रिंथी िे नसिे हलहिले, मौन पाहळले असिे िा | चक्र जगाचे चालहुच असिे, उिय अस्िीहि ना उहणिा|| १०.  

जिािें जिीं िेखिां । द्रष्टेंनच दृश्य ित्विां । कोण्ही िहोनि आइिा । नसद्ांि हा ॥ १०-१० ॥ 

कुणी पाििा कुणास जेंव्िा, जो द्रष्टा िो दृश्यिी िो | दृश्यहच िोई द्रष्टा म्िणनुी, श्रीिरीची द्रष्टा िोिो || ११  

ययापरौिें कांहीं । संनवद्रहस्य िाहीं । आनण हें िया आिींही । असिनच असे ॥ १०-११ ॥ 

या परिे िे नसे रिस्यहि, ज्ञानाचे िे किा असे | या जगिाच्या आहि मध्ये, अिंिीहि अन्य न कािंिी िसे ||१२ 

िर् ही ग्रंथ िस्िावो । ि घडे हें म्हणों वावो । िर् ही नसद्ािुवाि लाहों । आवडी करंू ॥ १०-१२ ॥ 
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िरी कायडहच व्यथड नसे ि,े हसद्धानुिािी पिंक्ती | उठिीि रािी अमिृ लिरी, सौख्यालागी ये भरिी || १३ 

पनढयंिें सिा िेंनच । परी भोगीं िवी िवी रुची । म्हणोनि हा उनचिुनच । अिुवाि नसद् ॥१०-१३॥ 

हिर्य आिर्ीचे जरर िेची, भोग रुचीचा निा निा | लाभिी आनिंिहच निािी, म्िणहुन िा अनिुाि ििा || १४.  

या कारणें नियां । गौप्य िानवलें बोलूनियां । ऐसें िाहीं आपसया । िकाशुनच ॥ १०-१४ ॥ 

गौप्य नािी मी येथ उकलले, ज्ञात्या सारे ज्ञाि असे | सकला ठायी िरी प्रकाहशि, गपु्त कािंिीिी यािंि नसे || १५.  

आनण पूणण अहंिा वेठलों । सैंघ आम्हीच िाटलों । िा लोपलों िा िगटलों । कोणा होऊिी ।१०-१५॥ 

पणूड ब्रह्म जाहणिे िेहढलो,, सिडत्रहच िाटलो आम्िी | कधी न लपलो िा की प्रगटलो, पणूड लोपले ि ूहन मी || १६.  

आपणया आपणपें । निरूपण काय वोपे ? । िा उगेपणे हरपे । ऐसे आहे ? ॥ १०-१६ ॥ 

आपणाशी जाहणयले आम्िीची, हनरुपण ि ेपणूडत्िाचे | पणूडहच आधीहि िोिो िर, काय प्रयोजन हलहिण्याचे ?||१७.  

मौनहि धररिा, हनत्यप्राप्त िे, एकलेहच िे हनत्य असे | हनरुपण हलिुनी िजेु कुणी ना, सािंगणेिी िे कुणा नसे || १८.  

म्हणोनि िाझी वैखरी । िौिाचेंनह िौि करी । हे पानणयावरी िकरी । रेनखली पां ॥ १०-१७ ॥ 

हनरुपण ि ेरेहखयले शब्ि,े शब्िािली जिंि जाि पढेु | आहण हिरिा ििे अििंिा, शब्िहि िेथे झणी िरे् || १९.  
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हनजस्िरुपाचे भान उमलिा, शब्ि परेुिी िे हिरिी | जैसे मकरी जाि जलािहुन, जलरेर्ा हिरुनी जािी || २०. 

मौनाचेिी मौन असे ि,े हनरुपण ज्ञािे शब्ि हिरे | स्िानिंिी मग मौनहि हिरिे, िररहिण िेथे कािंिी नरेु || २१.  

एवं िशोपनिषिें । पुढारी ि ढििी पिें । िेखोनि बुडी बोिें । येथेंनच नििली ॥ १०-१८ ॥ 

सारभिू िश उपहनर्ििेी, िी हि, नच यापढुिी जािी | अनुभि अमिृ पणूडहच पािुनी, स्िये यािंिची िी लपिी || २२.  

ज्ञाििेवो म्हणे श्रीिंि । हें अिुभवािृि । सेंवोनि जीवन्िुि । हेंनच होिु ॥ १०-१९ ॥ 

परमाश्वैये श्रीमिंिहच ि,े अनुभि अमिृ गरुुकृपा | सेऊनी जीिन्मकु्तहच कररिे, अनभुिी सिजी िरररूपा || २३. 

िुनि कीर वेल्हाि । अिुभवािृि निखि । परी अिृिाही उठी लाि । अिृिें येणें ॥ १०-२०॥ 

चारी महुक्त शे्रष्ठहच परर ि,े अनभुि अमिृ िररच करी | या अमिृ लाभास्िि उठि,े लाळ अमिृा हजभेिरी ||२४.  

या ग्रिंथीची जीहि अनभुहूि, पणूडत्िाने घेआिी | पणूड महुक्तस्िि हनरूपणीची, िाट हनखालस चालािी || २५.  

नित्य चांिु होये । परी पुिवे आिु आहे । हें कां िी म्हणों लाहें । सूयणदृष्टी ? ॥ १०-२१ ॥ 

जरी चिंद्रमा रोज नभी िो, पनुिेची आगळी प्रभा | मािंर्ासम पणूडत्िाची, हिसे हिशेर्ची शोभा || २६. 
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निया सावानयली होये । िै अंगीचे अंगीं ि सिाये । येर् हवीं िेथेंनच आहे । िारुण्य कीं ॥ १०-२२ ॥ 

यौिनाि िल्लभा सिे िे, काहमहनचे िारुण्य खलुे | गपु्तपणे जे लपले अिंगी, यौिन येिाची उमले || २७.  

वसंिाचा आला । फिीं फुलीं आपला । गगिानचया डािा । पेलिी झाडें ॥ १०-२३ ॥ 

िसिंि येिा सिजी बिरिी, फल पषु्पािंनी िरुिर िे | फािंद्या चुिंहबिी गगनालागी, पणूडत्िहच बिरा येिे ||२८.  

ययालागीं हें बोलणें । अिुभव अिृिपणें । स्वािुभूनि परगुणें । वोगररलें ॥ १०-२४ ॥ 

यालागी िी स्िानुभिाची पक्िाने, मी िोगररली | सेहििील जे चकोर अमिृ, इिरा स्िाि रुहच कळली || २९.  

आनण िुि िुिुकु्ष बद् । हें िंववरी योग्यिा भेि । अिुभव अिृिस्वाि । नवरुद् जंव ॥१०-२५॥ 

बद्ध ममुकु्ष ुमकु्त भेि जोिरी, ि ेअमिृ ना चाहखयले | अनुभि अमिृ कररिा सेिन, स्ियेहच श्री िरी िे झाले || ३०.  

नसे मकु्त िा बद्ध ममुकु्ष,ू हनत्यची त्यािंची सिजहस्थहि | िेहच जािले सिड चराचर, अनुभि अमिृ जिंि घेिी ||३१.  

गंगावगहिा आली । पाणीयें गंगा झालीं । कां निनिरें भेटलीं । सूयाण जैशीं ॥ १०-२६ ॥ 

हिहिध ओघ िे गिंगे हमळिा, जल सारे गिंगा झाले | सौम्य िाट सारी अिंधारे, रिीसिे परुिे हिरले || ३२.  
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िाहीं पररसाची कसवटी । िंववरीच वानियाचया गोठी । िग पंिरावयाचया पटीं । बैसावें कीं ॥१०-२७॥ 

लोििी सोन्याच्या मोलाने, जरर घर्डण पररसा सिंगे | आधी लोि िे सिुणड झाले, स्िरूप उजळुहन िे अिंगे || ३३.  

िैसें जे या अखरा । भेटिी गाभारां । िे वोघ जैसे सागरा । आंिु आले ॥ १०-२८ ॥ 

िैसे जाणिी गिन आशया, स्ियेहच िोिी श्रीिरी िे | एकरूपची जलौघ सारे, केिळ हमळिा हसिंधिूे || ३४.  

जैशा अकारानि अक्षरा । भेटिी पन्िासही िात्रा । िैसें या चराचरा । िुसरें िाहीं ॥ १०-२९ ॥ 

ॐ कारी िी सारी अक्षरे, ध्िनीरुपे कररिी िसिी | िैसे सकल चराचर नािंि,े एक िरी अिंगािरिी || ३५ .  

िैसी निये ईश्वरीं । अंगुिी िव्हेनच िुसरी । नकंबहुिा सरोभरीं | नशवेसीनच ॥ १०-३० ॥ 

एकलाची श्रीिरी िजुी ना, अिंगलुी लागे मोजाया | सारे िरीमय एकित्िची, जीि हशि हन ना माया || ३६  

म्हणोनि ज्ञाििेवो म्हणे । अिुभवािृिें येणें । सणु भोनगजे सणें नवश्वाचेनि ॥ १०-३१ ॥ ॥ 

म्िणहुन म्िणिी ज्ञानििे या, अनभुि अमिृ िरे्ने | हिश्वामाजी करा साजरी, िीपािली आनिंिाने || ३७.  

**अमिृ गिंगा कुिं र् ििािे लेखन ि पणूड अनभुि अमिृ काव्यमय भाष्य समाप्त ** 
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अनभुि अमिृ अिंिरिंग ि,े अमिृ गिंगा िश कुिं र्ी | ज्यासी रुची त्या सलुभ कराया, शब्िािंच्या या उिरिंर्ी || 

अनभुि अमिृ अहि मिान िा, असे स्िानभुि माऊलीचा | िाचनुी आशयी रिंगनुी जािा, अनुभि येईल स्िरूपाचा || 

आपण सारे परब्रह्मची, हिसर परे् परी स्िरूपाचा | या ग्रिंथाने बोध िोिसे, प्रसाि िाहच माऊलीचा || 

माऊलीने िे अिंिरी रािुनी, शब्ि-शब्ि हि सचुहियले | अनेक ग्रिंथािंचे घेऊहन ऋण, लेखकु बनिा ि ेस्फुरले || 

िझुीच िस्ि ूिझु्याच चरणी, हिनम्र भािे अहपडिसे | उणीिा माझ्या क्षम्य असाव्या, हनत्य माऊली हृियी िसे || 

नम्र प्राथडना िलुा माऊली, अिंिरी मम ििंि िास असो | जागिृ मजला सििै ठेिी, अििंभाि अल्पिी नसो || 

||िरी ॐ || 

-अण्णा 
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