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•
विनामल्ू य वििरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले िाचनू झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडड करू िकिा.
•
िे ई पस्ु िक िेबसाईटिर ठे िण्यापिु ी वकंिा िाचनाव्यविररक्त
कोणिािी िापर करण्यापिु ी ई-सावित्य प्रविष्ठानची लेखी परिानगी घेणे
आिश्यक आिे.
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अल्प पररचय
मी मिक
ु र नि.सोििणे.
रे ल्िेत ३६ िषे िोकरी करूि
१९९७ मध्ये िोव्हेंबरमध्ये कोंकण
रे ल्िेतिू डेप्यटु ी चीफ इनं िनिअर
म्हणिू सेिानििृत्त.
लहािपणी ियाचे आठव्या
िषी ज्ञािेश्वरी िीििात आली.
करपात्री स्िामी, बाळकोबा भािे
आनदिं ी गीता ि ज्ञािेश्वरी यांच्यात खोल िाण्याचा उपदेर् के ला.
पणू श ज्ञािेश्वरी १९७३ मध्ये िाचिू झाली १९९१ मध्ये पनहले प्रिचि
भसु ािळ येथे नदले. ितं र आििर ६०० च्या िर प्रिचिे ि ििळ ििळ
तेिढेच निनिि िृत्तपत्रातिू लेखि झाले. ज्ञािेश्वरीचा अभ्यास करीत
असतािं ा १६ व्या अध्यायात श्रतु ींचा अभ्यास होणे हे भगितं ाच्या गोचर
होण्यासाठी आिश्यक सांनगतल्याची ओिी िाचल्यािर उपनिषदांच्या
अभ्यासाकडे ओढले गेलो.
उपनिषदाचं े तत्िज्ञाि हे ज्ञाि-मागाशिर आिाररत आहे. हे तत्िज्ञाि
िीििाला कल्याणाचा मागश दाखनिते.
निनिि उपनिषदाचं ेिर भाष्ये िाचिू त्याचं ा आर्य काव्यात
उतरनिण्याचा कायशक्रम सरुु के ला आहे.

5

‘ई सानहत्य प्रनतष्ठाि’ या प्रख्यात संस्थेिे यांत रुनच दाखनिल्यािे िमेल
तेिढ्या उपनिषदाच्ं या काव्यमय आर्याचे कायश सरुु के ले आहे.
हे बृहदारण्यक मोठे उपनिषद आहे. मळ
ू ग्रंथ आिारभतू ि घेता पज्ू य
स्िामी निद्यािंद यांचे यार्ी संदभश असलेले पज्ू य नििोबािींचे ‘अष्टादर्ी’
ग्रथं ािारे के ले भाष्य ि त्याच ऋचा यािरील भाष्य या आिारे हे काव्यमय
लेखि के लेले आहे.
आिार- १. पज्ू य स्िामी निद्यािदं याचं े भाष्य २. कल्याण मानसकाचा
उपनिषद निर्ेषांक ि ३. श्री र्रद यांचा िेटिरील ‘नम.पा.’ तील ‘उपनिषदे’
या मानलके आिारे सार लेखि सिश सबं ंनितांचे आभार
यातील उपयक्त
ु लेखि ही स्िामींची कृ पा ि माऊलीचे पाठबळ यामळ
ु े
झालेले आहे. यातील उणीिा हा माझ्या अल्प ज्ञािािे झालेल्या आहेत.
त्यािाद्दल क्षमायाचिा
आपणा सिाांिा या उपनिषदािे िीििात ज्ञािाचा लाभ होिो ि िीिि
उज्िल होिो. हीच भगिंताला प्राथशिा
अण्णा
{मिक
ु र नि. सोििणे}
०६/०९/२०२१. श्रािणी पचं म सोमिार (नपठोरी अमािास्या)
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मिोगत व अपशण पनिका
बृिदारण्यक िे उपवनषद सिाडि मोठे . त्यािील याज्ञिल्क ऋषींचे मिान
ित्िज्ञान िाचल्यािर पणू ड ग्रंथ िाचण्याचा मोि िोिा. परंिु त्याच्यािील
ित्िज्ञान सल
ु भिेने उकल करून मागडदिडन करविणारे भाष्य वमळे ना.
सदु िै ाने कल्याण मावसकािील अथड अधनू मधनू िाचि असिांनाच
माझे वमत्र श्री चंद्रिेखर आिेर (कायडकारी अवभयंिा- म.न.पा. नाविक) यांनी
स्िामी विद्यानंद यांचे त्यािरील श्री विनोबा भािे यांच्या ‘अष्टादिी’ या
त्यािी संबंवधि ग्रंथाच्या आधारे सरु े ख भाष्य उपलब्ध करून वदले. स्िामी
िे पािसच्या पज्ू य स्िामी स्िरूपानंद यांचे पट्टविष्य िोिे. श्री चंद्रिेखर
यांच्यामळ
ु े पज्ू य स्िामीजींचे प्रत्यक्ष दिडन झाले. स्िामी नांिाप्रमाणेच
विद्येच्या अभ्यासांि आनदं घेि. त्यांचे लेखन खोल असले, िरी सल
ु भ िोिे.
१९९६ च्या गरुु पौवणडमेला माझे स्िामी स्िरूपानंद यांच्या
समाधीसमोर पािसला प्रिचन झाले. आवण स्िामी माझ्या िवडलांचे गरुु
असल्याने एक प्रकारे अंिि: ऋणमक्त
ु ीचा योग आला. आवण स्िामीचे
आिीिाडद लाभले. पज्ू य स्िामी स्िरूपानंद यांच्या ग्रंथामळ
ु े ज्ञानेश्वरी आवण
अमृि अनभु ि समजणे मला सल
ु भ झाले.
मात्र ज्ञानेश्वरीिील अध्याय सोळाि सांवगिल्यानसु ार श्रिु ींचा अभ्यास
‘िेदप्रविपाद्य’ भगििं गोचर िोण्यासाठी अत्यािश्यक सावं गिलेला आिे.
इिर श्रिु ींच्या सोबि बृिदारण्यक अभ्यासनू त्यािर काव्यमय भाष्य
करण्याची इच्छा पज्ू य श्री स्िामी विद्यानदं याच्ं या भाष्याने सल
ु भ झाले.
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पज्ू य श्री. स्िामी विद्यानंद यांच्या भाष्याच्या आधारे िी रचना ियार
करण्याच्या कायाडि मला स्िामींच्या सोबि झालेल्या सत्संगाचा फार फायदा
झाला. वििाय माउलीच्या कृ पेने श्री पद्माकर पाटील – डॉ. आर डी पाटील
–से.वन. प्राध्यापक अवभयांवत्रकी मिाविद्यालय िेगाि यांचे बिुमोल
सिकायड लाभले.
अनेकदा स्िामींच्या द्वारा आंिील आिाजाद्वारे मागडदिडन लाभि गेले.
पाठीिी माऊलीच्या कृ पेचे पाठबळ िोिेच. स्िामी विद्यानंद सेिा मंडळ पणु े
यांची अनमु िी ि आिीिाडद श्री चंद्रिेखर यांचेमळ
ु े लाभले. िी रचना
पूज्य स्िामी श्री विद्यानंद यांचे चरणी विनम्र अपपण .

अण्णा (मधक
ु र वि.सोनिणे )
नाविक-पंचिटी
श्रािण अंविम पंचम सोमिार
श्रािणी सोमििी अमािास्या{०६/०९/२०२१}
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स्िामी विद्यानंद यांचा अल्प पररचय
सौजन्य - श्री चंद्रशेखर आहेर {अध्यक्ष- स्िामी विद्यानंद सेिा मंडळ पुणे}

परमपज्ू य स्िामी विद्यानंद
परमपज्ू य स्िामी विद्यानंद यांचा जन्म १४ ऑक्टोबर १९२४ साली,
कोजावगरी पौवणडमेला विदभाडिील सािरखेड या गांिी झाला.पिू ाडश्रमीचे नाि
दामोदर के िि पांडे .त्यांना बालपणापासनू अध्यात्माची गोडी
िोिी. लिानपणीच अनेक आध्यावत्मक अनभु ि आले ि देिावदकांची
दिडने झाली .
घरच्या आवथडक पररवस्थिीमळ
ु े त्यानं ा िालेय विक्षणानिं र लगेच
जबलपरू ला वडफे न्स अकाउंट्स ऑवफसमध्ये नोकरी लागली. १९५६ साली
बदली पण्ु याला झाली. नोकरी करीि असिानाच बविस्थ विद्याथी म्िणनू
मिाविद्यालयीन विक्षण त्यांनी पणू ड के ले. पॉवलवटकल सायन्स
ि सोिीऑलोजी या दोन विषयाि M.A. के ले.
अध्यावत्मक उन्निीसाठी सत्परुु षाच्या मागडदिडनाची त्यांना खपू च ओढ
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िोिी. सदु िै ाने त्यांना पािस (रत्नावगरी) येथील परमिसं स्िामी स्िरूपानंद
यांचा अनग्रु ि लाभला ि नाथ संप्रदायाि त्यांचा प्रिेि झाला. आदीनाथ,
मवच्छंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गविनीनाथ, वनिृत्तीनाथ, ज्ञानेश्वर यांनी प्रिािीि
के लेल्या सोSिम् साधनेि स्िामीजी िल्लीन झाले.
अनेक िषाांच्या कठोर साधनेनंिर स्िामीजी आत्मवस्थिीला
पोिोचले. दरम्यानच्या काळाि स्िामीजींनी मिाराष्रािील संि पंचक श्री
ज्ञानेश्वर,िक
ु ाराम,नामदेि,एकनाथ,रामदास- स्िामी िसेच श्री रामकृ ष्ण
परमिसं , स्िामी वििेकानदं , योगी श्री अरविंद, श्री मािाजी, जे.
कृ ष्णमिू ी, भगिान रमण मिषी इत्यादी मिान विभिू ींच्या चररत्राचा ि
त्यांच्या ित्त्िज्ञानाचा गाढा अभ्यास के ला, वचंिन के ले.
आत्मानभु िू ी निं र त्याच्ं या ऋिभं रा प्रज्ञेिनू त्यानं ा जे स्फूरण
िोि राविले , त्यानसु ार त्यानं ी अनेक ग्रथं वलविले. त्याि मराठी सोबि िी
इग्रं जी ग्रथं िी आिेि. कािी गद्य, िर कािी पद्य स्िरूपाि. ग्रथं ािील भाषा
इिकी साधी सरळ सोपी आिे की अगदी सिडसामान्य िाचक देखील त्याि
रमनू जाईल ि त्याला अध्यात्मासारखा विषय सिज ररत्या आकलन िोईल.
ह्यापैकी प्रामख्ु याने उल्लेखनीय असे गद्य ग्रंथ म्िणजे Paramhans of
Pawas, मवु क्तबोध, स्िात्मबोध वचंिन (खंड १ िे ६ ) उपवनषद बोध (खंड
१ िे ८ ), नारदीय भक्तीसत्रू े, अमृिानभु िािील अद्वैि दिडन, ज्ञानदेिीिील
सिु णड िलाका, चांगदेि पासष्टी,जगािेगळं जीिन पष्ु प इत्यादी. पद्य
ग्रंथांपैकी वििेष उल्लेख करािा असे म्िणजे भािाथड भागिि, भािाथड
रामायण, स्िरूपस्पंद, सोSिम् िरीपाठ, वििश्र्लोकी ,भाििरंग इत्यादी.
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अिी स्िामींची पन्नासिून अवधक ग्रंथांची संपदा आिे.
श्री अरविंद ि मािाजी यांच्या ित्िज्ञानाकडे स्िामीजी फार पिू ीपासनू
खेचले गेले िोिे . िसे त्यांनी स्िामी स्िरूपानंद यांना देखील सांवगिले िोिे.
त्यािर स्िामी स्िरूपानंद म्िणाले, 'जेथे श्रीअरविंद गेले िेथेच आपल्याला
जायचे आिे.' स्िामीजींनी सोऽिम साधनेच्या आधारानेच पणू डयोग ि
अविमानसाच्या मागाडिर यिस्िी िाटचाल के ली. अनेकांच्या जीिनाि
त्यांनी प्रकाि आणला.
श्री अरविंद यांचे 'सावित्री 'िे इग्रं जी मिाकाव्य स्िामींनी 'जगािेगळे
जीिनपष्ु प ' या कादबं री स्िरूपाि मराठी िाचकांसाठी उपलब्ध करून वदले.
या ग्रंथाि नाट्य, कथा प्रसंग, ज्ञानमय विचारधारा, भक्तीचे स्फुरण िे सिड
आले आिे आवण मळ
ू आियाला कुठे च छे द जाऊ वदलेला नािी.
स्िामीजींचा संि िाङ्मयाचा मळ
ू चाच गाढा व्यासंग, श्री सद्गरू
ु ं चा लाभलेला
िरदिस्ि ि सोSिम् प्रवणि योगमागाडिील पणू डत्िाप्रि पोिोचलेली यिस्िी
साक्षात्कारी िाटचाल, या उज्िल आवण वदव्य पाश्वडभमू ीिर त्यांची रंगणारी
प्रिचने म्िणजे श्रोिृिंदृ ास एक अपिू ड मेजिानीच असे. कोणिािी िेदप्रणीि
वसद्ांि असो, परु ाणांिगडि कथाभाग असो, अगर भारिीय संि िाङ्मयािील
ओिी, अभंग, दोिा, पदरचना असो. अध्यात्म िा फक्त प्रिचनाचा विषय
नसनू प्रत्यक्ष जगण्याचा विषय आिे, िी त्यांची िध्ु द धारणा िोिी.
त्या धारणेला धरूनच के िळ ईश्वराला समवपडि असे जीिन
जगण्यासाठी म्िणनू त्यांनी ' वदव्य जीिन िावटकाश्रम' या नािाने आश्रम
स्थापन के ला आवण स्िि: आश्रमाच्या जागेि १९९७पासनू रािायला
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आले.
पण्ु याच्या आश्रमाची जागा अगदीच खडकाळ उंच सखल आवण गािाबािेर
िोिी. जमीनीला पाणी नव्ििे. अिािी जागेि स्िमीजींनी जे परीििडन घडिनू
आणले, िो िर एक चमत्कारच म्िणािा लागेल.
अिा प्रकारे स्ििः के िळ ईश्वराला समवपडि असे जीिन जगनू जणु
त्यांनी अध्यावत्मक जीिनाचे प्रात्यवक्षक करून दाखिले. त्यांच्या पािलािर
पाऊल ठे िनू साधकांनी िाटचाल करािी िा त्यामागील एकमेि िेि.ू
अिा प्रकारे आयष्ु यभर प्रपंच आवण परमाथड यांची सांगड
घालनू , स्ििःची िसेच आपल्या संपकाडि येणाऱ्या समाजािील इिर
लोकाचं ी भौविक िसेच आध्यावत्मक स्िरुपाची उन्निी घडिनू आणण्याचे
मिान कायड वनरपेक्ष भािनेने, वजव्िाळ्याने ि साित्याने आयष्ु यभर करून
वद.२५ सप्टेंबर २०२०, (परुु षोत्तम)आवश्वन मास, िद्
ु निमी रोजी स्िामींनी
ियाच्या ९६ व्या िषी मिासमावध घेिली.
स्िामीजींना विनम्र िंदन.

पणु े येथील आश्रम
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बहृ दारण्यक उपनिषद –
काव्यमय आर्य भाष्य
आधार१. स्वामी नवद्यािंद भाष्य [२००७]
२. कल्याण उपनिषद अंक
३. श्री र्रद यांची उपनिषदे ही नमपा. तील लेखमाला
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बहृ द आरण्यक उपनिषद
(र्ांती मंि व श्रुतीचा सदं ेर्)
ॐ पूर्णमद: पूर्णममदं पूर्णणत,् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य
पूर्णमणदणय, पूर्णमेवणवमिष्यते ||
||ॐ िणंमत: िणंमत: िणंमतिः||
हे नह पण
ृ ीतसे पण
ू श नि, तेही पण
ू शची, पण
ू श सज
ु ाशला |
पण
ु ाशतुिी पण
ू शची कानिता, उणीव िाही पण
ु ाशला ||१.
दीपावरुिी दीप लानवता, पूणश तेज ते चोहीकडे |
उभय प्रकार्ी िाही न्यूिता, प्रकार्नच नजकडे नतकडे || २.
पूणश सदाची, पूणश असे ते, पूणशब्रह्म तो परमात्मा |
सकल जगत त्यावरती खेळे, कल्पुनि ब्रह्मनच जीवात्मा || ३.
पूणश ब्रह्मी ती िीरव र्ांती, आिंद सौख्यनच हरीसवे |
इहलोकी या खेळ खेळीता, जीवि ते धन्यनच व्हावे || ४
14

श्रुती दानवती मागश सख
ु ाचा, र्ांती सनहत कै वल्याचा |
व्यवहार नि अध्यात्म साधुनि, संग ि सोडी परर हरीचा || ५.
पूणश असावी अंतरी र्ांती, तर्ीच कृतीिे आचरणी |
जग नियमािे खेळ खेळता, लक्ष परर ते हरी चरणी || ६
माथ्यावर जलकुंभ अिेकनह, वाट चालता स्वगृहीची |
हंसती नविोदे, गाती ललिा, नित्य काळजी कुंभाची || ७.
तैसे जीविी नित्य असावे, कमे सारीही करीता |
कर्ात िाही परी गुंतणे, सगं हरीचा िच सटु ता || ८.
ओतप्रोतनच पण
ू श ब्रह्म हे, अणुरेणूनह व्यानपयला |
नमथ्या आधार सत्याचा तो, खेळ अिानद चानलयला || ९.
नचदाकार् ते पूणशत्वािे, बाह्याकार्ार्ी नमळता |
पूणश नमसळले पूणाशतनच ते, अिुभवी सारी हररमयाता || १०. ||
ॐ र्ांनत:, र्ांनत:, र्ांती: ||
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बृहदारण्यक श्रुती पररचय
मािवी जीवि जणु अरण्यनच, नवर्ाल नवस्ततृ अज्ञािी |
श्रुती बाहेरी कािी त्यातुनि, बोध देऊिी करर ज्ञािी ||१.
‘मीनच ब्रह्म’ हे नवसरुनि गेला, स्मृनतसाठी िरदेह असे |
जन्मजन्मीचा प्रवास सपं े, परर उन्ितीला अंत िसे || २.
सत्य प्रवासनच सरुु होई तो, अध्यात्माचा यापिु ती |
करुनि आचरण ते ब्रह्माचे, नदव्यत्वाची ये प्रनचती || ३.
श्रतु ी सांगे, हे ‘अर’ आनण, ‘ण्य’ ब्रह्मलोकीचे सागर हे |
पैल तयाच्या द्यूलोकी ते, ‘ऐल’ सरोवर जे आहे || ४.
नवर्ाल तरुवर अश्वत्थाचा, सोमरसािे पाझरतो |
‘अपरानजता’ पुरीत तेथे, ईश्वर ‘कांचिगृह’ रनचतो || ५.
अरण्य हीनच असे ती िगरी, नदव्य निनमशती ब्रह्माची |
जीव असे ही अमृतिगरी, हीच कल्पिा या श्रुतीची || ६.
जीवे भोनगली अगनणत जन्मे, या जन्मी जवळी आला |
ओळख होण्या निज-स्वरूपाची, ग्रंथ ऋषींिी हा रनचला || ७.
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याच जन्मी ते बंधि तुटता, निजरुप ओळखी जीव स्वये |
भव-चक्राचे चुकले फेरे, ब्रह्मज्ञािची ये उदये || ८.
सुख र्ांती नि समाधािही, आिंदाच्या ये संगे |
धन्य जाहला देह तयािे, स्वािदं ी तो नित दगं े || ९.
पज्ू य विनोबा भािे याच्ं या ‘अष्टादिी’ या बृिदारण्यक उपवनषदािील
वनिडक ऋचाच्ं या आधारे या अवि विस्िृि उपवनषदािील सारभिू
ओव्यांिर स्िामी विद्यानदं यानं ी के लेली प्रिचने आधारभिू घेऊन,
त्यािरील मला आकलन झालेला आिय मी खाली काव्यमय के लेला
आिे. िरील वििेचनाि सद्
ु ा त्याच प्रिचनाचं ा आिय सापं डेल. {यािील
ऋचाचं े क्रमाक
ं श्री विनोबा याच्या अष्टादिी ग्रथं ािील आिेि. |
आियािील उणीिा माझ्या अल्प ज्ञानाने आिेि. ि सयु ोग्यिा श्री
स्िामीच्या भाष्याच्या भक्कम आधाराची आिे. श्री स्िामींना विनम्र िदं न
करून काव्यमय आिय भाष्य समवपडत्त सादर आिे. िरी ॐ ||
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ऋचा १ ते ७
प्रजापतींची दोि अपत्ये, एक देव नि असुर दुजे |
अल्पसंख्य ते देव आणखी, बहुसख्
ं ये असुरही माजे || १०.
जरी बंधू ते एक-दुजयांचे, परी गुणांिी ते वैरी |
दैवी संपदा ती देवांची, दुजी नवलासी, ती असरु ी || ११.
गीतेतल्या सोळाव्या अध्यायी, उभयार्ी ते वनणशयले |
नवचार करुिी उद्गीथद्वारे, देवांिी यज्ञा योनजयले || १२.
(उमिथ = ॐकणर)
रज नमनश्रत त्या तमोगुणांच्या, सगं े सत्वनह वास करी |
प्रत्येकांतनच देव-असरु नह, श्रेयस प्रेयस जयापरी || १३.
देव प्रानथशती वाणीला ते, उद्गायि यज्ञी करण्या |
वर् असुरांिी वाणीस के ले, पापार्ी ते आचरण्या || १४.
भनिस्तव जरर या यज्ञा करीता, बाह्य वािला देखावा |
अंतरात सस
ं ार परर त्या, उच्चारणी जरर हरी सेवा || १५.
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सत्वगुणांचे व्हावे वधशि, संयम रज-तम यावरती |
नवश्वी रहावे आिंदािे, सत्वगुणे ही देवमती || १६.
के वळ रजप्राबल्य वािले, सत्वी वधशि त्या उणीवा |
तये नवजय तो असुरांचाची, नचंता वािली ती देवा || १७.
घ्राण-चक्षु नि उभयही श्रवणा, तसे मिाला नविनवयले |
परर असुरांिी मोह दावुिी, नवफल यत्िनच ते के ले || १८.
देव प्रानथशती मग प्राणाला, करण्यासाठी उद्गाि |
असरु ांचे ते प्रयास थकले, सयं नमत राही प्राण || १९.
प्राण-र्िी ती नित्य नदव्यची, अिेक ग्रह-तारे स्त्रवती |
र्ुद्धनच नदव्यत्वािे पावि, म्हणुिी प्राणाची र्िी || २०.
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श्वसिे र्ुद्धी देह-मिाची, सोऽहं लाही जागनवती |
सुषुम्िेत ती भगवंताच्या, निकट िेतसे ती र्िी || २१.
प्राण र्िी ती मि सांभाळी, उभयांची ती एक गती |
क्षुब्ध मिाला त्वररत र्ांतवी, म्हणुिी श्वसिी मंद गती || २२.
ऋचा सात या मागश दानवती, इनं िय-बल जयास्तव अपुरे |
आत्मबद्ध
ु ीचा आश्रय घेता, देह भाव नह पण
ू श नवरे || २३.
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ऋचा ८ ते ११
प्राण असे तो नित्य र्ुद्धची, पापवासिा पूणश िळे |
आत्मर्िी ती बनलष्ठ होता, असुर वृत्ती दूर पळे || २४.
श्रुती सांगते, करणाद्वारे, नवफल यत्ि तो यज्ञाचा |
पूणश नवरिी आनण संयमे, मागश नदसे कै वल्याचा || २५.
{करण= कायश करणारी इनं िये}
कल्याणास्तव र्ुद्ध मिािे, आधी प्राथशिा ती करणे |
सयं नमत त्या नचत्तवत्त
ृ ी नि, अंतमशुख परु ते होणे || २६.
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प्राथशिा
तेजोमय हे श्री भगवंता, नववेक-दीपा नित उजळी |
हृदय मंनदरी सदा वसुनिया, पापाचरणातुिी क्षाळी || २७.
असत्यातुिी सत्यी िेई, व्यंकटी पाऊल कनध ि पडे |
काळोखातुिी िेई उजेडी, मृत्यूतुिी अमृताकडे || २८.
करुिी प्राथशिा ‘अहं’ त्यागुिी, र्ुद्धाचरणे जीवि ते |
दैवी र्िी सहाय्य कररती, पथी िेत कल्याणाते || २९.
अज्ञािाच्या भ्ांतीिे तो, निज-अनस्तत्वा जीव नवसरे |
तेणे होई भयभीत भारी, आत्मज्ञािे भयही नवरे || ३०.
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ऋचा १२ व १३. (प्राण-रयी निनमशती)
आधी होते ब्रह्म एकले, दुजे तेथं ते कांही िसे |
नवरंगुळ्यास्तव त्याच्या संगे, द्वैत मिी ते कनल्पतसे || ३१.
तेची पुरुष नि ते अधाांगी, प्राण-र्िी हो प्राण-रयी |
एक पुरुष नि र्िी दुजी ती, एकातुिी वाटप उभयी || ३२.
एक-दुजयाचे अनभन्ि अंगची, परर कायाशस्तव ते द्वैती |
अव्यिातुिी व्यि निघाले, िाम-रूपांिा िा गणती || ३३.
प्राण-र्िी ती, कायश नभन्िनच, परर नित्य ती गुप्त असे |
जैसा काष्ठामाजी अग्िी, कायी प्रगटे तंवनच नदसे || ३४.
श्वसिी बितो, प्राण तोनच तो, बोले तेंव्हां ती वाणी |
श्रोि ऐकता, नचंतिी मि ते, आत्म्याहुनि िा नभन्ि कुणी || ३५.
कारण-कायशनह जरर वेगळे , प्रेरक र्िी आत्म्याची |
नित्य ध्यािी ते हेनच ठे नवता, प्राप्ती हो कै वल्याची || ३६.
जोही होई आिंद नवषये, कृपा र्िी ही देवाची |
ऐसी वत्त
ृ ी नित्य ठे नवता, वाट नदसे वैराग्याची || ३७.
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ऋचा १४.
आत्मतत्व ते सकला नप्रयनच, त्याहुनि नप्रयनह पुि िसे |
नवत्त, स्िेहीगण या सवाशहूनि, नप्रय अनधक आत्माची असे || ३८.
हा आत्मा नकती गहि अंतरी, नप्रय म्हणुिीनच त्या ध्याती |
उपासिा ऐर्ी ती कररता, नप्रयाचीच होई प्राप्ती || ३९
पिु आप्त वा धि आनदिं ी, आिदं नमळता, सीनमत असे |
परर आत्मा हा नर्वनच निरंतर, नहतकर त्याहुनि कुणी िसे || ४०.
प्रेम करावे आत्म्यावरची आनण कृती उद्धाराची |
दैवी सपं दा ती नमळवावी, कृती िको अवमािाची || ४१.
आत्मा बंधू आनण नहतेच्छु, आत्मस्वरुपा जाणावे |
‘मी’ ही तोनच, असे जाणुिी, जीवि पावि ते व्हावे || ४२.
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ऋचा १५ (ब्रह्म अिुभूतीचे फल)
वेत्ते म्हणती ब्रह्म जाणता, सारे कांही ते नमळते |
अर्ी िेमकी काय जाण ती, जेणे अवगत सकलनच ते ?|| ४३.
मीनच ब्रह्म ही जया अिुभूती, कल्याणनच त्याचे होते |
प्रबल र्िी असता पाठीर्ी, कांही करु ि र्के त्याते || ४४.
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ऋचा १६ {पेरले तेच उगवते)
जो िा जाणे ब्रह्म-र्िीला, धाव घेतसे देवांर्ी |
िवस कररती ते अज्ञािीनच, कररती मागणी ती त्यांर्ी || ४५.
या जगताचा नियम एकनच, जेही पेररले ते उगते |
नमळते फळ ते कमाशधारे, महती देवांची होते || ४६.
माि वाितो तो देवांचा, क्षिु दैवता ती महती |
म्हणुनि देवांिा ि आवडे, जयार्ी ब्रह्माचीच प्रीनत || ४७.
ब्रह्माची जे जाणती महती, स्वये ब्रह्मनच ते होती |
देव-देवता िलगे त्यांिा, पूणशकामनच ते असती || ४८.
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ऋचा १७, १८ ,१९ {ब्रह्म एकले}
पूवी एकले ब्रह्मनच होते, ब्राह्मण तो सवशज्ञ असे |
पूणश र्िीचा भंडारी परर, तया जाणण्या कुणी िसे || ४९.
घेण्याआधी जन्मनह आपण, मातेच्या होतो उदरी |
मीनच एकला, जाणीव तेंव्हां, मजवाचुिी ती िच दुसरी || ५०.
आत्मभाि ते नित्य तेधवा, जाणीव के वळ आत्म्याची |
स्व-स्थ अवस्था, आिदं दायी, सौख्य नि परमािदं ाची || ५१.
जन्म जाहल्यावरीही जाणीव, आत्मरुपाची, िा नवरते |
म्हणुिी नित्यनच त्या स्वािदं ी, दुुःख-र्ोकनह िच तेथे || ५२.
हळुहळू या इहलोकाची, अहं प्रेरणा, मिी ठसते |
र्ुद्धी मधुनि अर्ुद्धीकडे, जाणे ते सुरुनच होते || ५३.
आत्मरुपाची मंगल जाणीव, नवस्मृत होई क्षणोक्षणी |
हे ‘माझे’ नि, तेच ‘तुझे’ हे, द्वैतनच पक्के होत मिी || ५४.
अंतयाशमी कायम जाणीव, मीनच ब्रह्मनह िा नवरते |
म्हणुिी अंतमशुखी ते होता, येई आिंदा, भरते || ५५.
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परब्रह्मार्ी अर्ीच जाणीव, मूळ सष्टृ ीच्याही आधी |
श्रुती सांगते, प्रथम जाहली, आत्मानच जंव तो आनद || ५६.
‘मी’ वाचुनि िा अन्यनच जाणीव, ब्रह्मत्वाची ि अन्य नस्थती |
कनल्पत सष्टृ ी ईश्वर योगे, मायेला घेऊनि मदती || ५७.
तये निनमशले क्षनियास ते, इिं वरुण आनण सोमा |
तसेनच पजशन्य नि मृत्यूलानह, रुि ईर्ािा आनण यमा || ५८.
पिु े निनमशले वैश्य तयािे, नवश्वदेव नि आनदत्या |
वस,ु रुि नि मरुत निमशुिी, नदधली वेगळी कामे त्या || ५९.
इतुकी निनमशती के ली तयािे, समाधाि परर िाही मिा |
पोषण कताश र्ूि निनमशला, पृथ्वी र्ूिनच हे जाणा || ६०.
र्ूि कल्पिा सेवाभावी, सेवेस्तवनच जीवि हे |
र्ूि िसती ते हीि कुणीही, सेवेतनच जीवि आहे || ६१.
श्रुनतिुसार ही धरती र्ूिची, कारण सेवा धमश नतचा |
िारायण चरणीच लक्षमु ी, दजाश नतजला पत्िीचा || ६२.
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ऋचा २० {धमश आनण िीनत निनमशती)
पुिती धमाश आनण िीनतला, निनमशयले ते ब्रह्मािे |
जीविप्रणाली कर्ी असावी, सकला जाणीव हो तेणे || ६३.
काय कुणाचे कायश आनण त्या, मयाशदा त्यासी असती |
धमाशिेनच ज्ञाि लाभते, आनण लाभे योग्य गती || ६४.
सत्य असे हा परम धमशनच, अनधष्ठाि त्या ब्रह्माचे |
धमश िीनतला जोही आचरे, जीवि त्या कल्याणाचे || ६५.
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ऋचा २१.(आत्मा म्हणजेच लोक)
आत्मा सवाांच्या उपयोगी, काळजी घेई सवाांची |
‘लोक’ म्हणुनि तयार्ी म्हणती, तैर्ी साधिा करर त्याची || ६६.
अर्ा साधका सुयर् नित्यनच, सफलनच काये ती होती |
तो इनच्छल ते, तया लाभते, िसता होत असे प्राप्ती || ६७.
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ऋचा २२ {सेवा हेच पज
ू ि}
कै र्ी आत्म्याची उपासिा, यावरती ते ऋषी वदती |
परनहत हेची साधि त्याचे, सेवेची ती अनत महती || ६८.
नवपररत नस्थती ये कुणावरही ती, धावावे त्याला मदती |
जैर्ी जयाची निकड असे त्या, स्वये मदत यथार्िी || ६९.
कुणास व्याधी, त्याची सेवा, उणीवेर्ी त्या परु वावे |
स्वधमश यज्ञे ईश्वर तोषे, कतशव्या िा नवसरावे || ७०.
कुणी अनतथी तो घरास येता, त्यार्ी ते सतं ोषावे |
पर्ू पक्षी नि नकडा मुंगीही, तृप्तीस त्यांच्या साधावे || ७१.
आत्मारामाची उपासिा, ऐर्ी कररता कल्याण |
दैवीर्नि त्या सहाय्य कररती, आर्ीवाशद हे दैवी धि || ७२.
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ऋचा २३ , २४ {अन्ि- प्रत्येक इनं ियांचा वेगळा आहार}
ईश्वर निनमशत नवनवध अन्ि ते, पर्ु-प्राण्यास्तव ज्ञािािे |
मािव प्राण्यास्तवनह निनमशले, सहाय्य जीविार्ी जेणे || ७३.
अन्िनच राखी देह आपुला, जीविास आधार असे |
उलािाल या अन्िासाठी, तेणे जीवि चालतसे || ७४.
देह पोषणे उत्तम साधि, जीविक्रम तो त्यावरती |
इनच्छत कृती ती ति-मि योगे, जयाची जैर्ी असे मती || ७५.
दुग्ध निनमशले, जे उपयोगी, मािव आनण ते पर्ुला |
जीवि सावरी बाल्यापासुनि, उत्तम पोषण ते सकला || ७६.
जाणीव व्हावी आत्म-रुपाची, म्हणुनि निनमशती ती के ली |
मि, वाणी नि प्राण निमशुिी, जीविी सुसूिता आनणली ||७७.
प्रजापतीिे निनमशयली ती, अन्िे सात प्रकारांची |
ज्ञाि नि तपनच बीज हे त्याचे, आधार ती आयुष्याची || ७८
तकश , भाविा, भय लजजाही, अन्ि मिाचे सवश असे |
पोषण आनण वस्त्रप्रावरण, आवश्यकनच जीविी तसे || ७९.
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माि प्रनतष्ठा यर् नि कीनतश, सारे ते अन्िावरती |
म्हणुनि खावे नहतकर, नमतुले, रुनच तर असते दुय्यम ती || ८०.
वेगवेगळा इनं ियार्ी तो, आहार लागेनच, सकला |
श्रवणा र्ब्द नि, ियिा दृश्ये, सुगंध तैसा िाकाला || ८१.
कोमल वत्सल, स्पर्े हषे, त्वचा आहार तो नतजला |
गीता सांगे उनचत योग्यनच, आहार तो प्रत्येकाला || ८२.
र्ुद्ध आहारे र्ुद्धनच मि नि, र्ुद्धनच वतशि ते होई |
जेणे सहजी सानत्वक वत्त
ृ ी, सन्मागे जीवि जाई || ८३.
अर्ी निनमशती नहतास्तवनच, प्रजापतीिे ती के ली |
प्रजापती हा कुणी अन्य िा, आत्मदेव वसे सकली || ८४.
{आपल्या जवळच्या अन्िाची गरजवंताला पूतशता हीच ईर् सेवा}

अन्ि हे तरी ब्रह्मनच के वळ, प्रसाद तो तर आत्म्याचा |
ग्रहण नि सेवि पनवि भावे, िच की उदरी भरणाचा || ८५.
कुणी परंतु अधीि इनं ियी, महत्व प्रेयसला देती |
चटोर तेची तया आवडे, तेणे होई अधोगती || ८६.
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मानिती ते दुय्यम अन्िाला, नवलासास त्या अनधक प्रीनत |
त्यास्तव रािंनदिनह कष्टती, र्ुद्ध असो वा िसो कृती || ८७.
{अन्ि पावि मागे नमळवावे व सेवा भावे सेवावे }
सन्मागे वा अिुनचत मागे, धिास्तवनच जया असे प्रीनत |
ते आत्म्याचे असती वैरी, त्यांची निनित अधोगती || ८८.
धि जे र्ापािे नमळनवती, पाप श्रमािे वािनवती |
नवपररत काळी पररवारासह, निनित त्यांची अधोगती || ८९.
धि देई ते देवी लक्ष्मी, येई िारायण सगं े |
पावि गरुडावरी बैसिु ी, देई सौख्या त्या योगे || ९०.
धि नमळवावे, पावि मागे, पुरुषाथशनच आपणासाठी |
मिी जाणीव ती नित्य असावी, साधि हे सेवेसाठी || ९१.
जेही लाभते, त्याची कृपानच, िच हे के वळ मजसाठी |
जे दुबशलनच धि कमवाया, आधी द्यावे त्या ओठी || ९२.
गीतेत हरी तो स्वयेची सांगे, वैश्वािर तो, मी उदरी |
यथार्िी ते अन्िदाि नच, तृप्त कराया सदा हरी || ९३.
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भाऊ उपार्ी असता मजला, जाईल अन्ि कसे पोटी ?|
वाटी अधी, एक भाकरी, र्मवाया तो जगजेठी || ९४.
क्षुधा तषृ ा ही, सकला एकनच, नवचार ऐसा िा कररता |
भगवंताला भोग चिनवतो, नवसरुिी सकली तो भोिा || ९५.
दुजा उपार्ी तरी ताव जो, खाद्यावरती जो मारी |
वािवी पापे, खाऊनि ऐसे, जाणीव दुसऱयांची ि धरी || ९६.
अन्ि देई ते क्षनु धतालानह, उपासिा ही अन्िाची |
उणीव त्यार्ी िसेची जगती, सहजी पतू शता हो त्याची || ९७.
साधि पैसा, तो जोडावा, जाणीव ठे वा पापांची |
नवनियोग तो उत्तम मागे, नहची सेवा श्रीहरीची || ९८.
ही जाणीव िच जया जाहली, होत तयाची अधोगती |
अपार धि ते जरी नमळनवले, नफरते त्याची दैवगती || ९९.
असुरी संपदा िकोची मजला, दुभाशग्यनच ये संगतीला |
पैर्ाचा तो दास जाहला, जन्मनह निष्फळ तो झाला || १००.
धि आहे ते हवि िव्यची, स्वधमश-पालि यज्ञी यजी |
गीता चवथे अध्यायी सांगे, िव्य-यज्ञ तो त्यामाजी || १०१ .
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अर्ी आहुती दुगशुण जाळी, दुष्कमाश िासुिी टाकी |
परनहत जयािे सानधयले तो, जीविात तो िा दुुःखी || १०२.
गरज दुजयाची जो भागनवतो, भि हरीला आवडतो |
सहाय्य श्रीहरी स्वयेनच कररतो, दुजयासाठी नक, जो झटतो ||१०३.
अन्ि पर्ूंचे त्यार्ी द्यावे, धि परनहतास्तव वेचावे |
गरजवंत जे त्यांची तृप्ती, उरले तेची सेवावे || १०४.
तो यज्ञाचा प्रसाद असतो, मिोकामिा िा उरती |
हानच यज्ञ पावि इहलोकी, जेणे हरीला ये तप्तृ ी || १०५.
सदु ैव आपल
ु े, िर-जन्मनच हा, लाभलाची या धरणीवरी |
सन्मागाशिे घालवी जीवि, सकलामाजी पाही हरी || १०६.
मि प्राण नि वाचा देहे, के वळ यथाथश ते व्हावे |
प्रजापतीला आिंद होई, सहाय्य लाभे ते दैवे || १०७ .
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ऋचा २५ {मि व प्राण यांची नदव्यता }
भूमी देई अन्िालागी, अन्िची हे बळ देहाचे |
भूमी हा आधार वाणीचा, तेज नतयेला अग्िीचे || १०८.
अग्िी देवता नित्यची पावि, तीनच देवता ज्ञािाची |
म्हणुिी वाणी र्ुद्ध सत्यनच, पावि नि परनहताची || १०९.
ज्ञािार्ी अग्िीनच मळ
ृ ींचे |
ू ते, बळ ते सानत्वक वत्त
सत्य नप्रय नि मदृ ू बोलणे, हेनच पूजि अग्िीचे || ११०.
चारी वाणी, नित नहतकारी, कटू बोलणे टाळावे |
तेणे वािे आत्मबलनह ते, र्ुद्धनच जीवि वताशवे || १११.
भाव-भाविा तकश -नवचारनह, प्रगटती वाणीच्या द्वारे |
वाणी गोचर ध्विीच्या द्वारे, ध्विी तो वायू आधारे || ११२.
वायूला आधार तेजची, तेजे नदव्यत्वनच लाभे |
आत्मा स्वािंदे तो हषे, दैवी संपदा ही र्ोभे || ११३.
मिीचे सद्गुण ही संपत्ती, अिुभवािे ती वािे |
मंथि होता अिुभवांचे, त्याजय असे ते सहजी दडे || ११४.
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सत्वगुणांची श्रीमंती ही, नित्य नतचे वधशि व्हावे |
नदव्यत्वाची येत प्रचीती, सन्मागाश िा सोडावे || ११५.
{मि व पवि यांची एक गती}

जल असते आधारनच प्राणा, चंि तयाचे तेज असे |
श्वसिे सातत्यनच प्राणांचे, तेणे उजाश लाभतसे || ११६.
साहस धैयश नि चातुयाशची, क्षमता वािे उजेिे |
समाि गती ती मि-श्वसिाची, जीवि चाले मि पविे || ११७.
प्रक्षुब्धनच मि नकतीही असता, मंद श्वासनच तो कररता |
सहजी नस्थरावे मि ते तेणे, पविनच तो र्ांती दाता || ११८.
चहु बाजूंिी उन्ित होता, सत्वगुणांचे वधशि ते |
जीवि रथ तो सन्मागाशला, राउळी हरीच्याची िेते || ११९.
र्ीतल चंिनच कारक मिीचा, अमतृ वषाश नित्य करी |
अंतमशि ते र्ुद्ध नि नििल, प्रसन्ि होई तये हरी || १२०.
जरर अंधारी सौम्य चांदणे, तर्ी र्ीतलता ज्ञािाची |
आताशनच जो पस
ु े आस
ं वे, उमेद पनतता धैयाशची || १२१.
जीवि ऐसे पावि व्हावे, सद्गुण नित्यनच वािावे |
सहजी जवळी हरी तो कररतो, त्यार्ी समरस ते व्हावे || १२२.
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ऋचा २६, {उन्ित ब्रह्मनिष्ठाची वाणी}
उन्ित साधक वाणी बोले, त्यार्ी र्िी ब्रह्माची |
लाभे आपदी परम-धैयश नि, दावी नदर्ा कल्याणाची ||१२३.
म्हणुनि नसद्धे नमतुले बोलावे, सहसा मौिनच अिुसरणे |
अंतरीचा आवाज ऐकुिी, तदिस
ु ारनच आचरणे || १२४.
असा नसद्ध तो जाई तेथे, मांगल्याचे सदि असे |
दुुःख यातिा दूरची राही, समाधाि मिी नित्य वसे || १२५.

39

ऋचा २७ {महार्िींची कृपा}
पृथ्वी अग्िी आनदत्य स्वगशनह, प्रसन्ि चंि नि जलनह असे |
नदव्य र्िी त्या अवकार्ातील, बलर्ाली त्या बिनवतसे ||१२६.
पंच भुते नि नदव्य देवता, रक्षण कररती र्ुद्धीचे |
सदैव वषाश मांगल्याची, भांडारनच तो र्िीचे || १२७.
उजवल नववेक दीप तयाचा, सदाचारी नि नवरि तो |
तोनच राउळ असे हरीचे, उभा जेथं ते तीथशनच तो || १२८.
पापांचा त्यार्ी कंटाळा, आनण नजंव्हाळा पण्ु याचा |
परनहत हेनच त्याचे पूजि, आिदं त्यार्ी सेवेचा || १२९.
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ऋचा २८ {संततीला संप्रदाि(जबाबदारी सोपनवणे)}
परंपरा मािवी चालते, पुिल्या संततीच्या द्वारा |
म्हणुनि आदर्ाशर्ी जपणे, उत्तम द्यावे संस्कारा || १३० .
नपता देत हा नदव्य वारसा, आपुल्यानच निज संततीला |
तैसे गुरु सनत्र्ष्या देई, नदव्य अर्ा त्या ज्ञािाला || १३१.
असा वारसा नित्य चालणे, उभय आश्रमी या जगती |
सातत्यनच ते तये लाभते, व्हाया अनधकची ती प्रगती || १३२.
व्यवहारी ती नित्य सचोटी, उन्ित नित्यनच ज्ञाि हवे |
मंगल व्हावी सारी कमे, सुख नि आिदं वािावे || १३३.
स्वधमशयज्ञाचे नित पालि, कमे निष्कामनच व्हावी |
पावि मागे यावी लक्ष्मी, सौख्य नि र्ांती वािावी || १३४.
अनतथी पज
ू ि, परनहत साधि, भुकेल्यास भोजि द्यावे |
पुरवुिी उणीवा, तृप्ती पाहुिी, समाधाि मिी ते यावे || १३५.
गुरू दानवतो सन्मागशनच तो, श्रुती अभ्यासे नि श्रवणे |
मिि नि निनदध्यासा, नर्कवोिी, नर्ष्यनह उन्ित तो तेणे ||१३६.
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नपता पुि नि गुरु नर्ष्यही, स्तर वािावा उन्ितीचा |
संप्रदाि हे पुिती चाले, वारसाची नदव्यत्वाचा || १३७.
जेही लाभे जगतामाजी, आधी दुजयास्तव वेचावे |
ऐर्ा यज्ञाच्या अवर्ेषे, पररवाराला पाळावे || १३८.
धि साधि ते ईश्वर देई, आपण नवश्वस्तनच त्याचे |
भजि नि पूजि िसे वेगळे , पुसता अश्रू दनलतांचे || १३९.
स्वाथश- व्यनिगत पाप- असे ते, दुजयासाठी हा जन्म असे |
घास निजमख
ु ी कदा ि जावा, अन्य उपार्ी जरी नदसे || १४०.
सारे धमश नि सतं महात्मे, हेनच सदैव सांगतसे |
त्यानवण स्तोिे, नि पारायण, सारा देखावाची असे || १४१.
क्षध
ु ा नवभूती भगवंताची, कृष्ण स्वयेनच सांगतसे |
तृप्ती नतयेचे करणे पूजि, यानवण पुण्यनह अन्य िसे || १४२.
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ऋचा २९ {इनं ियांची वत्त
ृ ी-रनहतता}
ऋचेत या वनणशले असे त्या, आचररता हो कल्याण |
नववेकपूणश नि र्ुद्ध आचरण, यांचेनच ते र्ुभ ज्ञाि || १४३.
आचरण-र्ुनद्धनि, निष्कामाचे, व्रत उत्तम ते ठे वावे |
वृत्तीरनहत ते जीवि व्यतीतनच, प्रसन्ि नचत्ते आचरावे || १४४.
देहकाल िा कुणार्ी ठाऊक, ऋण ि कुणाचे ठे वावे |
ज्ञािदाि नि अन्िदािनह, आपदी धैयाशर्ी द्यावे || १४५.
कुणी घसरता, हात मदतीचा, सन्मागाशर्ी लावावे |
जे-जे नहतकर ठावे आपणा, दुजयार्ी उपयोगी व्हावे || १४६.
नवषय कदशमी जेही फसले, ज्ञाि यथाथशनच ते द्यावे |
महात्म्य दैवी श्रीमंतीचे, सामान्यार्ी सांगावे || १४७.
मृत्यू येता जवळी तेंव्हां, ओठी ॐकारा यावे |
नवचनलत िा मि, र्ांत मिािे, िूति मागी ते जावे || १४८.
प्राथशुनिया त्या इष्ट दैवता, देहालागी त्यागावे |
कृतज्ञता ती मिी असावी, वंदि भगवंता भावे || १४९.
जयांिी के ले सहाय्य आपणा, कृतज्ञ भावे वदं ावे |
आनण कुणार्ी जरर कटूता, क्षमादाि ते मागावे || १५०.
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ऋचा ३० ते ३४.{नििा-रहस्य}
अजातर्िू गाग्याश पुसतो, नििा रहस्य कसे असे ?|
पुरुष नि नवज्ञािमयची जो, त्यावेळी तो कुठे वसे?|| १५१.
जागृत होता नििेमधुिी, कोठुनि जागृतीत परते ?|
रहस्य हे परर गाग्याशलानह, मुळीच ठाऊक ते िव्हते || १५२.
त्यावरी त्यासी अजातर्िू, रहस्य सारे ते उकली |
प्राणांचे नवज्ञाि अंतरी, खेचुनिया नििाकाली || १५३.
परुु ष असे नवज्ञािमयनच हा, हृदयाकार्ी झोपतसे |
इनं िये नि मि सुप्त करुनिया, हृदयी त्यार्ी ठे नवतसे || १५४.
िेि बंद तरर आगळी दृष्टी, नदसण्या उजेड निनमशतसे |
बाह्य जाण मिी लीि करुनिया, गािा र्िी पुरनवतसे ||१५५.
घ्राण, वाणी नि चक्षु, श्रोिनह, मिासनहतनह खेनचतसे |
द्वार जगतीचे बंद करुनिया, स्वप्ि-सष्टृ ीला निनमशतसे || १५६.
जाण र्िी ती आंत खेचुनि, स्वप्िसष्टृ ीत ती िेत असे |
पुरुष असे नवज्ञािमयनच जो, तोनच स्वप्िा पाहतसे || १५७.
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सवश इनं िये जरर झोपती, जाणर्िी ती सावधची |
नििेतही ती सदैव जागतृ , जाण करवी ती स्वप्िांची || १५८.
जैसा राजा, प्रजा झोपता, राजयी नहंडे, मुिपणे |
तसा पुरुष हा, प्राणा घेऊनि, देही नफरतो स्वेच्छे िे || १५९.
इवल्यार्ा या देहामाजी, हत्ती घोडे राि-विे |
िव संवेदि, नवर्ाल दृश्ये, हवी तैर्ी सज
ृ ीतसे मिे || १६०.
आनण येता प्रगाि नििा, सषु नु प्त सख
ु मय होत असे |
नवषय-नवचार नि कृती िा तेथे, के वळ आिदं वतशतसे || १६१.
िाड्या सात हजार दोिर्े, हृदयापासिु ी या देही |
असख्
ं य पेर्ी तेथं कायशक्षम ‘पुरीतत’् िगरी तो राही || १६२.
सारे चाले व्यवनस्थतनच, नदव्य पुरुष नहंडुनि पाही |
आनण पुरीत स्वस्थ निजतसे, समाधािी तो मिी राही || १६३.
नस्थरावतो त्या वेळी आत्मा, जीव-नर्व सनन्िध हृदयी |
परर िा त्याची जाण जीवाला, निवांत तो आपुल्या ठायी || १६४.
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ऋचा ३५. ते ४३ {सप्तषी आनण जीवि}
आत्मा ही जणु पावि सररता, महाि ऋषी ते नतच्या नतरी |
सप्तषी ज्ञािा देऊनिया, प्रगतीला ते साह्य करी || १६५.
सात ऋषी ते दोि कािनच, गौतम, भारद्वाज असे |
नवश्वानमि नि जमदग्िीनह, दोिही लोचिी नित्य वसे || १६६.
वनर्ष्ट, काश्यप िाकपडु ् या त्या, पावि अनि वाणी असे ||
ऊध्वशमूल नि खाली र्ाखा, अश्वत्थनच हा जणु नवलसे || १६७.
ज्ञाि असे हे निनित होता, ज्ञाता परु ता हे जाणे |
इनं ियास तो आहार उनचतनच, आनण सुयोग्यनह तो देणे || १६८.
सगुण नि निगशुण, प्रगटि ब्रह्मी, नविार्ी आनण अनविार्ी |
निराकार नि साकाररही, एक नस्थर, गनत दुसऱयार्ी || १६९.
चैतन्यनच ते एक नस्थर असे, जड सुलभे खेळवीतसे |
उपाधीत ते गुप्त राहुनि, ब्रह्मांडाला घुमनवतसे || १७०.
दोन्ही ओठांिी बोलावे, श्रवणे उभयनच ऐकावे |
गनतर्ील चैतन्य तत्व ते, गुप्तरूपे ध्यािी घ्यावे || १७१.
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प्रत्येकाची गती वेगळी, ब्रह्मनच नियमि त्यार्ी करी |
सारे चाले नियमािेनच, ब्रह्म तयाते आधारी || १७२.
सारे जीवि त्या र्िीिे, अन्ि पाणी साधिे नकती |
यथाकाल तो पुरवी सकला, औदायाश त्या िसे नक्षती || १७३.
कृतज्ञ त्यार्ी नित्य रहावे, बळे चालतो त्याच्याची |
पाहे, ऐके , बोले व्यवहारी, कृपाच हे सारी त्याची || १७४.
ईश्वर निनमशत नवश्व हे असे, एक दुजयार्ी मदत करी |
कृपेचानच तो असीम सागर, नकडा मुंगीनह िा नवसरी || १७५.
तोनच इनं िया जाण-र्िी दे, तये ज्ञाि ते नवषयांचे |
इनं ियासी जे गम्य असे ते, खाद्य असेनच काळाचे || १७६.
अंतरीक्ष नि वायू जाणवे, परी दृश्य ते िा होई |
तेज, पृथ्वी, जल, मूतशनच असती, प्रत्यय नित्यनच तो येई || १७७.
सूयश मंडलासम असंख्य ती, नदव्य मंडले आकार्ी |
जैनवक र्िी सकला देई, िसेनच तुलिा ती त्यार्ी || १७८.
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परब्रह्माचे स्थाि व दर्शि
नचदाकार् मस्तकी जाणवे, तेची नर्वाचे स्थाि असे |
बाह्याकार्ी तेही नमळता, पूणशब्रह्मी निजरूप नदसे || १७९.
सूयश देव तो असे लोचिी, दनक्षण िेिी वास करी |
सत्य अमूतशनच वाम िेिी ते, अमूतश मूताश साकारी || १८०.
भास्कर उदया पवू े येता, हळदरंग तो सोिेरी |
आनण प्रभाती, धवल लाल नह, ब्रह्म नवलसते परोपरी || १८१.
सगुण रूपे श्रीसयू शदेव तो, सकल भुते नि ग्रह-तारे |
नवनवधांगी परब्रम प्रगटते, सत्य नि सदुं र हे सारे || १८२.
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ऋचा ४४ ते ४८ (मधुनवद्या )
आधी पानहले मूतश-अमूतशनह, असती रूपे ही ब्रह्मयाची |
सांगती ऋनषवर मधुनवद्या ती, असे जीनक बहु मोलाची || १८३.
अकश नक अथवा सार असे जो, िाम ‘मधु’ त्या जाणावे |
ईश्वर-निनमशत सष्टृ ीमाजी, मधुमय जीवि ते व्हावे || १८४.
सकला जीवि सल
ु भनच व्हावे, ईश्वर मिी ते प्रेम असे |
ईश्वरािे नह के ली योजिा, कृतज्ञतेिे वनं दतसे || १८५.
सारी भुते ही कररते धारण, पथ्ृ वी मधु ती सकलांची |
आनण भुतेही मधुनच नतयेचे, अर्ी व्याप्ती ही धमाशची || १८६,
पंचभुते या धरतीवरती, अव्यिा दे आकार |
सारी सष्टृ ी तयेची सनृ जली, म्हणुनि धरती हे सार || १८७.
सष्टृ ी सौख्ये ही चालावी, यत्ि कररती ती सवश भुते |
तये निनमशले सुयोग्य देहा, आश्रय धरणी तो देते || १८८.
येणे मातीच्या मधुनि ते, पुिि मातीत ते नमळणे |
आपुल्या गरजा, भागवी धरती, सकला राखी प्रेमािे || १८९.
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धरतीमाजी नदव्यपुरुष जो, आत्मा-अमृत-ब्रह्मनच तो |
अमृतमय तो नदव्य पुरुषनच, सकलांिाही व्यानपयतो || १९०.
सवशव्यापी ती अमृतसत्ता, एका आत्म्याची र्िी |
ईश्वर माया, उभय खेळी या, जगता सहाय्य ते देती || १९१.
नवर्ाल ऐसे आकार्नच हे, सवश भुतांचे मधु असे |
सारी तत्वे सज
ृ ि त्यातुनि, स्थाि देत ते आपैसे || १९२.
आकार्ी जो नदव्यपरुु ष तो, अमतृ मय नि तेजस्वी |
तोनच आत्मा परब्रह्मनच, भजणे त्यार्ी सवशस्वी || १९३.
अव्यिातुिी आपल
ु े येणे, आकार् तत्वनच मूल असे |
व्यिातुिी जाणे अव्यिी, जणु चक्रा या अंत िसे || १९४.
ज्ञाि असे हे नदव्यनच अमृत, जाणुिी, नचरंजीव व्हावे |
मूताश माजी अमूतश पाही, मधुनवद्येला जाणावे || १९५.
सकल भुतांचे मधु धमशनच, आनण धमशनच असती भुते |
पंचभूतांचे धमश आगळे , सुसूिता धमी आनणते || १९६.
धमाशमाजी नदव्य पुरुष जो, त्याची नदव्यनच ती सत्ता |
सारी सष्टृ ी चाले धमे, धमे जगती नियनमतता || १९७.
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भुते, पृथ्वी जीव-जात सकलनच, एक-दुजयांचे मधु असती |
परस्परांिा सहाय्य करुिी, प्रेमािे असणे जगती || १९८.
ब्रह्म अमूतश नि मूतश उभयनह, धमशनच अमूताशत मूतश |
एक-दुजयाला सावरुनिया, जीवि सेवेिे साथश || १९९.
जरर नवनवधता सष्टृ ीमाजी, सकली आत्मा एक असे |
जोवरी येथे, एकोप्यािे, याहुनि अन्यनच मधु िसे || २००.
जगत असे ही ईश्वर इच्छा, मािव-जन्म श्रेष्ठनच त्याती |
भगवतं ािे बहु प्रेमािे, निनमशयलीची ही धरती || २०१.
जरर असे हे के वळ माया, आपणा येथे धानडयले |
नवश्वस्तनच ते त्याचे होऊनि, एक-दुजयाचे करा भले || २०२.
स्वधमश पालि कररता संतोषे, प्रसन्ि होई तदा हरी |
सद्भावे जीवि कंठावे, उणीव त्यार्ी ि कदा तरी || २०३.
जाणुनिया सकली माधुयाश, वधशि त्याचेची व्हावे |
वाणी, कृतीतही नित्य मधुरता, मधुरनच जीवि आचरावे || २०४.
सकल भुतांचे मधु मािवता, तये पालिे साथशकता |
स्वधमश पालि यज्ञ श्रेष्ठनच, सहजी वािे मािवता || २०५.
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जे नह दैवे लाभे आपणा, सेवेस्तव ते वेचावे |
र्ेष राही तो प्रसाद जाणुनि, परीवारासह सेवावे || २०६.
जेथे मािवता आचरण, ब्रह्म मूतश ते तेथं असे |
प्रेम नजंव्हाळा आपुलकी नि, सहकायाश वािनवतसे || २०७.
माणुसकीचा आदर जेथे, आत्मा आिंदे तेथे |
ब्रह्म अिुभवी सकली आपण, उणीव िा ती, सौख्याते || २०८.
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ऋचा ४९ {सवशव्यापी ब्रह्म}
सकलामाजी एक ब्रह्म ते, निधािनच आिंदाचे |
कायश-कारणातीत नित्य ते, तेची आनद सकलांचे || २०९.
ब्रह्माच्या पुिती ि मागुती, आंत नि बाहेरनह तसे |
ब्रह्मनविा िा अन्य कांहीनह, नवश्वी सारे ब्रह्म असे || २१०.
प्रत्येकाची गती वेगळी, ब्रह्म ि उणीव ती ठे वी |
अितं जयोती आकार्ी त्या, नियमे गनतमाि राही || २११.
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ऋचा ५० ते ५३ {जिकाचे गोदाि}
महा यज्ञ के ला जिकािे, नवदेहीच तो बहु ज्ञािी |
कुरु,पांचालीहुनि येती ब्राह्मण, कीनतश तयाची ऐकोिी || २१२.
गोर्ाळे च्या माजी आनणल्या, सहस्त्र गाई सजवोिी |
धष्टपुष्ठ नि तरुणनच सगळ्या, नर्ंगा किकाची िाणी || २१३.
िरेर् सकलनच सभेस बोले, जो असेल ब्रह्मज्ञािी |
खुर्ाल त्यािे गोधि न्यावे, नदधल्या मी सकलची दािी || २१४.
र्ांत स्तब्ध पररपण
ू श सभा ती, गोधि िेण्या िच धजले |
याज्ञवल्क ऋनष नर्ष्या सांगे, आदेर् त्यार्ी हे नदधले || २१५.
सारे गोधि आश्रमी न्यावे, येथुनिया ते सन्मािे |
नर्ष्यवरांिी आदेर् ऐकुिी, िेले गोधि हषाशिे || २१६ .
ब्रह्मवदृं तो कृद्ध जाहला, म्हणती त्या संतापोिी |
अरे याज्ञवल्का तूं कै से, के ले कृत्य, ि समजोिी || २१७.
आदेर् स्पष्टनच तो जिकाचा, असेल जो ब्रह्मज्ञािी |
त्यािेनच या दािा घ्यावे, िच अन्यािे अरे कुणी || २१८.
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थोर ज्ञािी तूं आपणा मािी, आहेस कां ब्रह्मज्ञािी ?|
सहजी सारे गोधि कै से, िेले िीट ि समजोिी || २१९.
जिकाचा ऋनत्वज तो अश्वल, पुिे येऊिी बोलतसे |
िेले गोधि कै से आपण, ब्रह्मज्ञािी काय असे? || २२०
याज्ञवल्क तो हात जोडुनि, म्हणे िमस्कार माझा |
असेल जोही ब्रह्मज्ञािी, ज्ञात्यांचा तो तर राजा || २२१.
जिके दािास्तव ठे नवयले, ब्रह्मवदृं िा कुणी उठले |
गरज मला ती, गोधि म्हणुिी, आश्रमार्ी ते िेवनवले || २२२.
जारत्कारव आतशभाग तो, ऋषी तयाला पस
ु त असे |
सांग मला तूं नवचार करुिी, प्रश्न नवचारी, तुज जैसे || २२३.
मरण पावता, पुरुष जेधवा, काय प्राण वरती जाती ?|
याज्ञवल्क तो म्हणे तयाला, प्राण ि जाती ते वरती || २२४.
देह सोनडता, फुगे वायुिे, पानथशव नचरनििा घेई |
प्राणाला िा जाणे येणे, अवकार्ी नवरुिी जाई || २२५
पंचतत्वी ते नवलीि होणे, हीनच नचरनििा असते |
सवशव्यापी जे प्राणतत्व ते, मूलरुपातनच सामवते || २२६.
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जारत्कारव पुन्हा तेधवा, दुजा प्रश्न के ला त्याला |
सांग काय ते देह िसे तरी, िच सोडी ते पुरुषाला?|| २२७.
ऋषी म्हणे ते िाम तयाचे, सोडी िच रे पुरुषाला |
िांव उरे ते, जि आठवती, आनण त्याच्या कायाशला || २२८.
गेला त्याचे िांव घेऊनि, म्हणती तयािे हे के ले |
आठवती जि ते िांवािे, देहा जरर ते सोनडयले || २२९.
मरता वाणी, अग्िीत नमळते, वायतू प्राण नह तो जाई |
चक्षु नवरती सयु ाशमाजी, चंिमयनच ते मि होई || २३०.
नदर्ात श्रोि नि पानथशव देहनह, पन्ु हा नमळे धरतीमाजी |
औषधीत ते लोम नह जाती, कें स विस्पतीच्या माजी || २३१ .
जारत्कारू पुसे तयाला, एक गोष्ट मज सांगे खास |
पानथशव सारे जाता निघुनि, काय होतसे पुरुषास ? || २३२.
याज्ञवल्क, तो सांगे त्याला, उहापोह िा उनचत इथे |
चल एकांती, कमाशबद्दल नवस्तृत सांगे मी तेथे || २३३.
कमाशस्तवनच देह असे हा, नचत्तर्ुद्धी कमे होई |
कमे आकार तो नवश्वाला, कमश-धमश सकला ठायी || २३४.
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कमे जैर्ी तैसे जीवि, जैसा हेतू, तर्ी गती |
िरजन्मी श्रेष्ठत्वनच कमाश, प्रगती अथवा अधोगती || २३५.
कमश वासिा, मृत्यू समयी, तीव्रनच त्या जयाही असती |
अतृप्त जेही मिी रानहले, तैर्ी पुिची नमळे गती || २३६.
जीव जाणतो निज कमाांिा, पाप-पुण्य तो भोगीतसे |
नलंगदेही तो सवश भोनगतो, नवस्तृत ऋषी त्या सांगतसे || २३७.
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ऋचा ५५- ६२ {आत्मबोध}
उषस्त चाक्रायण मग उठला, “याज्ञवल्क तूं सांग मला |
नदव्य असे अपरोक्ष ब्रह्म ते, कै से व्यानपतसे सकला ?”|| २३८.
उत्तर देई याज्ञवल्क तो, आत्मा एकनच सकलांचा |
दृष्टीचानह असेनच दष्टा, श्रोता असतो तो श्रतु ीचा || २३९.
नवज्ञातीच्या नवज्ञात्याला, कुणा जाणणे र्क्य िसे |
येथील सारे नविार्कारी, र्ाश्वत आत्मा एक असे || २४०.
िदीला र्क्य ि स्वमुख पाहणे, दृष्टी ि पाही, ियिाला |
श्रवण ि ऐके आपुल्या आपणा, मी कै से मग ते मजला ?|| २४१.
ब्रह्मज्ञािाची उत्कंठा, जयाला नह उत्कटनच असे |
तो देहाच्या कदा ि आधीि, अहंकारनह जरा िसे || २४२.
बालक भावे सदा आचरण, भाव तयाचे निमशलची |
मिी स्वाथश िा कपट नि मत्सर, कांस मिी परर ज्ञािाची || २४३.
मोटके नच बोलणे तयाचे, माधुयशनच जणु वाहतसे |
सत्य नि नप्रयही नित्यनच वाणी, पांनडत्याचा आव िसे || २४४.
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अर्ाश्वताला उमजे कै से, दर्शि र्ाश्वत सत्याचे?|
समाधाि ते पूणश जाहले, प्रश्न नवचारूनिया त्याचे || २४५.
काहोल कौनर्तक मग उठला, याज्ञवल्क तूं सांग मला |
सवाांतर अपरोक्ष ब्रह्म जे, वणशि करी त्या आत्म्याला || २४६..
याज्ञवल्क त्या सांगे, ऐके , क्षुधा, नपपासा, र्ोक, जरा |
मोह मृत्यू सारे ओलांडी, आत्मा तोनच ‘पुरुष’ खरा || २४७.
म्हणुनि जयाला ब्रह्म जाणणे, पांनडत्या नवसरुनि जावे |
बाल वत्त
ृ ीिे सदा राहणे, होईल मुिी तो सद्भावे || २४८.
वाणी मौि ते आत्मसातनच, पण
ू श ज्ञािी तो होत असे |
अहभ
ं ाव तो पुरता नवरता, प्रौिी नि गवश जरानह िसे || २४९.
एक ब्रह्म अनविार्ी नित्य ते, इतर नविार्ी जाणावे |
द्वैतामाजी राहुनियानच, अद्वैती असणे भावे || २५०.
स्तब्ध जाहली सभा पूणश नक, आरुणी उद्दालक उठला |
म्हणे याज्ञवल्का तूं देई, उत्तर माझ्या प्रश्नाला || २५१.
कोण असे तो सूिी बांधतो, लोक नि परलोकानस भुते |
ऋषी म्हणे, ते सूि वायूचे, बांनधतसे ते सकलाते || २५२.
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दहा प्रकारे वायू देही, प्राणर्िीला नफरनवतसे |
तोनच नियोजी देह-यंिणा, पंच-प्राणा योनजतसे || २५३.
असंख्य पेर्ी देहामाजी, वायू सुसूिता आणी |
जोवरी जीवि, कायश चालवी, वायूनच ते प्रनतक्षणी || २५४.
एकनच वायू जोडीत सकला, मिो भाविांच्या योगे |
एक दुजयाचे जेही जाणणे, घडे तयाच्या संयोगे || २५५.
लोका नि परलोका जोडी, समथश ऐसा वायू असे |
जीवा भ्मवीणे अंतररक्षी या, वायूनच ते करनवतसे || २५६.
प्राण नि मि-जीव जेही आपल
ु े, के वळ वायू-रूप असे |
म्हणुिी तयाला कुणी िा गंवसे, ज्ञात कुणाला होत िसे || २५७.
पुिे प्रश्न हा, काय जाणर्ी? अंतयाशमी कोण असे?
तो ि जाणता, गोधि िेले, गळे ल मस्तक निनितसे || २५८.
हंसुिी याज्ञवल्क त्या म्हणे, अंतयाशमी मी जाणतसे |
आत्मारामनच अंतयाशमी, अनविार्ी तो सकली वसे || २५९.
अंतयाशमी अमृत आत्मा, पृथ्वीला तो व्यानपतसे |
परर तयाला पृथ्वी ि जाणे, नियमि तोनच करीतसे || २६०.
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ऋनष म्हणे, ब्रह्मांडी नियमि, हृदयी तत्वनच जे वसते |
तूं, मी आपण िसे वेगळे , एक तत्वनच रे ते असते || २६१.
अंतबाशह्यनह आकार्ाच्या, तेची अमृत-तत्व असे |
निवास त्याचा आकार्ी परर, आकार्नह िा जाणतसे || २६२.
सकल भुतांच्या अंतबाशह्यनह, भुते जाणती िा त्याला |
सकला व्यापुिी तोनच राही, करी नियंनित तो सकला || २६३.
कुणीही िाही, तया पानहले, पाहतसे तो सवाांिा |
कुणी ि ऐनकली त्याची वाणी, ऐकतसे तो सकलांिा || २६४.
तो ि कुणाच्या येत नचंतिी, नचंतीत सकला, तोनच परी |
कुणी िा जानणयले ते त्यार्ी, सकला जाणे तोनच तरी || २६५.
तोनच एकला र्ाश्वत नित्यची, बाकी सारे िश्वर ते |
एक तयाला प्राप्त करावे, िच उपयोगी अन्यनच ते || २६६.
तेची रे निजरूप आपुले, नित्यप्राप्तनच ते आपणा |
जन्म आपुला त्या बोधास्तव, तेची ज्ञेय हे नित जाणा || २६७.
अमृतमय हा अंतयाशमी, आत्मदेव नित अनविार्ी |
िार्वंत ते इतर सकलनह, घ्यावे जाणुनिया त्यार्ी || २६८.
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सारी सभा हे ज्ञाि ऐकता, उठे नदव्यता ती देही |
समाधाि ते सकला होई, वाणी श्रवणी जंव येई || २६९.
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ऋचा ६३- ७३ {गागीचे प्रश्न }
नवदुषी गागी उठुनि वदली, प्रश्न दोिनच मम असती |
उत्तर यांचे सुयोग्य देता, होर्ील नवजयी ही ख्याती || २७०.
“द्युलोकाच्या असेनच वर ही, आनण पृथ्वीच्यानह खाली |
तसेच उभयामध्ये असते, आनण असे नभन्िनह काली || २७१.
ओतप्रोतनच असे कोण ते?, हे सांगावे तूं मजला”|
ऋनष म्हणाले, आकार्नच ते, व्यापी निकाली ते सकला || २७२.
नवद्यमाि ही स्वतंि पथ्ृ वी, अंतराळी अपल्ु या स्थािी |
द्युलोक पृथ्वी असे यांतही, अंतररक्ष पुरते भरुिी || २७३.
भूत-भनवष्य नि वतशमािही िांदती एका आकार्ी |
सूयश चंि नि अन्य जयोतीही, आपआपल्या स्थािार्ी || २७४.
निकाल आनण या सकलांिा, आकार् सामावुिी घेई |
त्यांचे गतीसह सुखरूप नफरती, आकार्ी एका समयी” || २७५.
“उत्तर हेनच योग्य असे हे?”, गागी सांगतसे त्याला |
कर्ात ओतप्रोत असे हे, आकार्ही हे सांग मला? || २७६.
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ऋषी म्हणाले, ऐक नवदुषी, ‘अक्षर’ ब्राह्मण म्हणत असे |
स्थूल सूक्ष्मही िाही तयाला, ऱहस्व-दीघश नह कांही िसे || २७७.
िा प्रकार्, छाया-तम वायू, तसेची आकार्नह िाही |
िा रस नि आसिी जेथे, चक्षु नि गंधनह हे कांही || २७८.
श्रोि वाणी मि तेज नि प्राणही, मुख आनण त्या मािाही |
खाई िच नि, खाऊ देई, बाहेर आंत िसे कांही, || २७९.
ऐसा आत्मारामनच अक्षर, ऋतु, सवं त्सरनह त्याजमुळे |
सकला एकनच आधार तोनच, गती आम्हासी त्याज बळे || २८०.
डोळे नमटता, आकार्ाची, सहजी अिभ
ु ूती ती येई |
येई नदव्यता अिुभुतीला, अितं ात ते मि जाई || २८१.
निनवशचार नि नवर्ुद्ध उजवल, तेजोमय ती अिभ
ु ू ती |
िसे तेथं कांहीच गागी ते, जाणवते िीरव र्ांती || २८२.
पूणश अिुभवी तेथं नदव्यता, सकलनच ते आत्माराम |
रंग, रूप वा गुण ि नवकारनह, सकलांचा तो नवश्राम || २८३.
के वळ त्याच्या प्रर्ासिािे, सूयश, चंि नियमि होते |
गनत-आकषशण आनण स्थािनह, आनणती ते आचरणाते || २८४.
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पृथ्वी, सूयश नि नदवस रािनह, कालनह त्यासी अिुसरती |
सारी व्यवस्था सुयोग्य नियमे, व्यवहारनह नियनमत होती || २८५.
असे जगती या, जे जड-रूपे, दऱया नि डोंगर निज स्थािी |
नदवसा मागुनि राि येतसे, कालचक्र ते नियमांिी || २८६.
ऋतु बदलती, नित नियमािे, क्रम नि वळणा िच चुकती |
धमश आपुला सुजि जाणती, स्वधमाशत ती तया प्रीनत || २८७.
सहजी वत्त
ृ ी दाि-धमी नि, एक-दुजयाला सहाय्य ते |
दािाची ती होत प्रसर्
ं ा, नपतर अपेनक्षती तपशण ते || २८८.
या सकालार्ी आत्मा कारण, पण
ू श नियंनितनच सत्ता |
पाही गागी जगतामाजी, त्याजमुळेनच नियनमतता || २८९.
कृतज्ञ त्यार्ी नित्य असावे, स्मरुनि तयानच करर कमे |
सारे करणे ते त्यासाठी, जीवि कृताथशनच निजधमे || २९०.
येऊनिया ते या इहलोकी, तया अक्षरा िा जाणे |
व्यथश तयाचे निनित जीवि, कृपणनच ते असले जगणे || २९१.
तया जाणुनि, पूणश अिुभवी, ब्रह्मनिष्ठ तो खरा असे |
त्या ऐकावे, त्यार्ी पाहावे, त्यानवण कांही जगती िसे || २९२.
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ऐकुिी सारे गागी वदली, नविम्र वंदि हे तुजला |
नवद्वजजि हा, खराची ब्राह्मण, हारवी कुणीही, िा त्याला || २९३.
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ऋचा ७४ {जिकाला ज्ञािाजशि}
नवदेह राजा जिक आसिी, सभेर्ी याज्ञवल्क आला |
वंदि करर त्या िरेर् आनण, करीतो पृच्छा तो त्याला || २९४.
ऋनषराज ते स्वागत आपुले, सांग प्रयोजि येण्याचे |
आला गोधि िेण्यासाठी, वा निनमत्त हे चचेचे || २९५.
याज्ञवल्क ते नविम्र वाकुनि, म्हणती निनमत्त उभयांचे |
धि आवश्यक व्यवहारास्तव, प्रयोजि ही या सेवेचे || २९६.
ऋचा ७५. {ज्ञात्यांच्या ज्ञािाची पतू शता}
िरेर् आपण बहु नजज्ञासू, उत्सुक नित ग्रहणा ज्ञािा |
ब्रह्मवदृं येतीनच भेटीला, िवीि ज्ञािा करर कथिा || २९७
सांगे जिक नि ऋनष करर पृच्छा, ज्ञाि बहु ते मोलाचे |
“नर्नलि पुि तो नजत्वा यािे, ज्ञाि नदले मज ब्रह्माचे || २९८.
{वाणी हेच ब्रह्म}{आयति= र्रीर, प्रनतष्ठा= नवश्रांती स्थाि }
वदला वाणीनच ब्रह्म असे ते, ज्ञाि नवनदत ते वाणीिे”|
“आयति नि प्रनतष्ठेसनह, सांनगतले कां? “ऋनष म्हणे || २९९
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जिक बोलता, िा सांनगतले, एकांगी म्हणतसे ऋनष |
“वाणीनच वाणीचे आयति, आनण प्रनतष्ठा आकार्ी” || ३००.
ज्ञािास्तव ज्ञात्यास भेटणे, पृच्छा करणे नवियािे |
दुलशभ ज्ञािा ते नमळवावे, सेवेिे पररप्रश्नािे || ३०१.
जाणुनि वाणी, व्हावी प्रज्ञा, उपासिा ही वाणीची |
सत्य-व्रती ती नित्य असावी, गोडी ती माधुयाशची || ३०२.
र्ब्दी ते मांगल्य असावे, पाविची भाविा मिी |
सदैव कल्याणनच करर ईश्वर, नित्य सौख्य तये जीविी || ३०३
श्रवण, मिि नि निनदध्यासिे, नित्यनच वधशि ज्ञािाचे |
पावि ज्ञािाचा खनजिा हा, पसायदािची ते त्याचे || ३०४.
जयाचे नवचार मंगल असती, परा कंपिे होत तर्ी |
जर्ा भाविा अंतरात त्या, फळे नह प्रारब्धी तैर्ी || ३०५.
उगमी झरा जंव मांगल्याचा, पावि सहजी पश्यंती |
आनण मध्यमा समथश होई, वाचानसद्धी लाभे ती || ३०६.
अर्ी संस्काररत वाणी स्रवता, मंगल वैखरी ती होई |
श्रोता विा समाधािीनच, सद्भाग्यनच येई उदयी || ३०७.
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ब्रह्मनिष्ठ जंव वाणी होता, र्ुद्ध भाविा अंकुरती |
अग्िीचे ते तेज लाभते, परीपूणश सुख नि र्ांती || ३०८.
सत्य नि नहतकर मंगल वाणी, ऋतंभरा प्रज्ञा होई |
तेज उतरते सहजी जीविी, मुखी जणु ब्रह्मनच येई || ३०९.
याज्ञवल्क तो जिका सांगे, उपासिा ती वाणीची |
जीविात कनध उणीव असेिा, नचंता िाही सौख्याची || ३१०
परु ते जीवि मंगल होई, आनण सोनडता देहाला |
स्वये देवता स्वागत कररती, समाधाि परलोकाला || ३११.
दैवी र्िी, वसु आनदत्यनह पांची भुते नि नदक्पाल |
तया सहाय्यार्ी ते येती, सकलनच मंगल तो काल || ३१२.
इहलोकी नि परलोकीनह, लाभे समृद्धी त्यार्ी |
महाि ऐर्ी उपासिा ही, वाणीची ती अहनिशर्ी || ३१३.
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ऋचा ७६- {प्राण हेच ब्रह्म }
जिकार्ी याज्ञवल्क पुसतसे, अजुनि कुणी जे सांनगतले |
वाताश ज्ञािाची ती ऐकवा, जिक यावरी हे बोले || ३१४.
उदक
ं र्ौल्बायि मज सांगे, प्राण हानच तो ब्रह्म असे |
ऋनष नवचारी आयति आनण, प्रनतष्ठा नह त्यार्ी कै से || ३१५.
जिक म्हणे िच सांनगतले मज, तूनच ज्ञािानह ते देई |
ऋनष म्हणे त्या ज्ञािानवणनच, ब्रह्मनच एकांगी होई || ३१६.
सयू श एकनच तो आकार्ी, दहा घटी तो होत दहा |
परर आयति एक सूयशनच, नवनवधांगी िच होत पहा || ३१७.
ऐक िरेर्ा, प्राण आयति, तया प्रनतष्ठा आकार्ी |
प्राणावर ते प्रेम करावे, उपासिा फलदायी अर्ी || ३१८.
सकला नप्रयनच प्राण असे तो, संगत अखेर पावेतो |
प्राणनच प्रतीक ते आत्म्याचे, सदाचार त्या सख
ु नवतो || ३१९.
जैसा आपुला नप्रय तो प्राणनच, दुजयास तैसे जाणावे |
वेळोवेळी सहाय्य करुिी, दुजयास उपयोगी व्हावे || ३२०.
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दुुःख यातिा, कुणा पाहता, सहजी मदतीला जावे |
प्राण तयाचा प्रसन्ि होई, जीवि कृताथश ते व्हावे || ३२१.
उपासिा हीनच प्राणाची, कृती वाणीिे नप्रय करणे |
सजजिास ते सहाय्य करणे, आनण दुबशला सावरणे || ३२२.
दैवी र्िी नित्य सहाय्या, उणीव िच कांही त्यार्ी |
पांडुरंग तो स्वये पाठीर्ी, दु:खाची वाताश कै र्ी ?|| ३२३.
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ऋचा ७७- {चक्षु हेच ब्रह्म}
पुिती जिके त्या सांनगतले, बकशु वाशष्णा मज बोले |
चक्षु हेनच ते ब्रह्म असेरे, पानहल्यानवणा िा कळले || ३२४.
ऋनष म्हणे हे सत्य असे परर, प्रनतष्ठा नि आयति जाणे |
दृश्य पाहणे हेनच आयति, तया प्रनतष्ठा गगिािे || ३२५.
देह चालतो, कायश करी त्या, आधार त्यार्ी िेिांचा |
दृश्य पाहता, आकलि होई, तोनच आधार कमाांचा || ३२६.
आत्मा देई बल चक्षल
ु ा, तेणे बघणे साधतसे |
ज्ञािर्िी ती, अनत उपयोगी, जीवि त्यावरी चालतसे || ३२७.
चक्षू बघती, मिा सांगती, बुनद्ध निणशय देत असे |
सुरू होतसे नवचार चक्रनह, गनत कायाशर्ी लाभतसे || ३२८.
जागृनत आनण नमटता डोळे , दृश्ये येती नि ती जाती |
करणे र्ुद्ध नि सानत्वक कायाश, उपासिा श्रेष्ठनच जगती || ३२९.
देह जोवरी, तोवरी चक्षु, साथ कनध िा सोडतसे |
चक्षु के वळ िसती डोळे , र्िी गािीची पूणश असे || ३३०
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आत्म्याचे बल अिुभव येण्या, नवनवध-प्रकारे ते ‘नदसणे’ |
ते सारेही चक्षु कायशनच, नित्यनच पावि ते असणे || ३३१.
आत्म्याची नह नदव्य देणगी, पनविता ती राखावी |
पावि आनण कृपाळू दृष्टी, उपासिा नह दृि व्हावी || ३३२.
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ऋचा ७८- {श्रोि हेच ब्रह्म}
िंतर जिके , कनथले ऋषीला, भारद्वाजे सांनगतले |
श्रोि ब्रह्मनच, जीविात ती, कृनत होई जंव ऐनकयले || ३३३.
श्रवणी मंगल म्हणुनि पडावे, अमंगलार्ी टाळावे |
सत्य नि नहतकर ऐर्ा श्रवणे, कृताथश जीवि ते व्हावे || ३३४.
याज्ञवल्क राजार्ी म्हणाले, श्रोि ब्रह्म हे सत्य असे |
श्रवणनच आयति आनण प्रनतष्ठा, आकार् हे मी जाणतसे ||३३५.
र्ब्द निघतसे आकार्ातुिी, श्रवणे ज्ञािनच ते होई |
अितं ध्वनि नि अितं श्रवणे, सयु ोग्य मंगल ते घेई || ३३६.
श्रवणी पडे ते जीवि घडवी, म्हणुनि मंगल ऐकावे |
पण
ू श मौि ती श्रवणी र्ांतता, त्या तुयेला जाणावे || ३३७.
श्रोि जोनडती, परब्रह्माला, जीव-नर्व ही तन्मयता |
आत्म्याचे बल, श्रोिा लाभे, उत्तम श्रवणे मंगलता || ३३८.
ही उपासिा बहु बलर्ाली, एकरूप करर ब्रह्मार्ी |
कृताथश जीवि, हीच देणगी, श्रोि असे ही देहार्ी || ३३९.
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ऋचा ७९- {मि हेच ब्रह्म}
सत्यकाम जाबाल मज म्हणे, जिका, मि हे ब्रह्म असे |
मिी जोवरी िाही नबंबले, सत्कायाशर्ी अथश िसे || ३४०.
याज्ञवल्क त्या पुिती सांगे, मिनच आयति ते त्यार्ी |
मि आिंदी ही उपासिा, आनण प्रनतष्ठा आकार्ी || ३४१.
मिनच आहे, आिदं खनजिा, नित्य अिभ
ु वी आिदं ा |
ईश्वरे नदले जे वाट्याला, आचरी आिदं ेनच सदा || ३४२.
नवहीत कमश त्याचेनच मिोगत, कायश करावे निष्ठेिे |
निष्कामे उत्तम आचररता, प्रसन्ि ईश्वर हो तेणे || ३४३.
आिंद द्यावा, आिंद घ्यावा, आिदं वतशिी आणावा |
आिंदािे जीवि क्रमणे, दुजया आिंदनच नित द्यावा || ३४४.
सारी लेकरे भगवंताची, दुुःख दुजयाचे दूर करी |
जेही नदधले, तुला ईश्वरे, परनहतास्तव ते आचरी || ३४५.
कुणा लोचिी, बघता अश्र,ू यथार्िी त्या साह्य करी |
आिंद वदिी त्याच्या येता, प्रसन्ि होई नित्य हरी || ३४६.
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मांगल्यनच ते मिात यावे, र्ुभनच नवचारे नचंतावे |
उपासिा ती हीच तयाची, भगवंता संतोषावे || ३४७.
मि जीविभर असते साथी, मिनच आपुला नप्रय स्िेही |
नित्यनच त्याचे सुमि र्ुद्धनच, अनवरत आिंदी राही || ३४८
ऐसे मंगल पावि जीवि, दैव सहाय्या नित्य करी |
उणीव सत्कमी ती िाही, स्वये पाठीर्ी असे हरी || ३४९.
देह सोनडता, दैवी र्िी, स्वयेची परलोका िेती |
प्रवास पिु चा सख
ु कर करण्या, पूणश साहाय्या त्या कररती ||३५०.
मि राखाया नित्यनच पावि, निनदध्यासि ब्रह्मी व्हावे |
नवरि मािस, पूणश नववेके, तुयेर्ी त्या जाणावे || ३५१.
ऐसे समरसता ते ब्रह्मी, नचरंजीवता लाभतसे |
नित आिंदी प्रसन्ितेिे, कृताथश जीवि होत असे || ३५२.
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ऋचा ८०- {हृदय हेच ब्रह्म}
जिक सांगतो पुिती त्याला, मज नवदग्ध र्ाकल्यािे |
सांनगतले ते हृदय ब्रह्मनच, राऊळ के ले ते हरीिे || ३५३.
स्थैयश धैयश मांगल्य नि समता, हृदयामाजी त्या वसती |
हृदय राउळी जगदािदं ि, मागश दानवती ते जगती || ३५४.
नवपररत येता नस्थती कांनहही, क्षोभ अंतरी जरर उसळे |
र्ांतनच हृदये, र्रण हरीला, सक
ं टातुिी मागश नमळे || ३५५.
जगांत कांहीही ते करणे, हृदय ि सांगे तोवरती |
जेही हृदयी सुचवी ईश्वर, तीच करावी नित्य कृती || ३५६.
अंतरीचा आवाज ऐकुिी, मागाश त्याची अिस
ु रणे |
हृदयी आत्माराम तयाला, प्रसन्िता होई तेणे || ३५७.
ईश्वर सांगे करी तैसेनच, मंगल पूजि हे त्याचे |
सन्मागशनच तो नित्य जीविी, जीवि देई सौख्याचे || ३५८.
हृदयी असावी परनहतबुनद्ध, नि जाणीव परदुुःखानच |
नजतुके जीवि दैवे लाभे, वाटचाल सन्मागाशची || ३५९.
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नवश्वाचे जे आतश श्रवणी ये, हृदयी त्यार्ी नचंतावे |
‘तत्वमनस’नच - मी त्या जागी, समजुिी ऐसे वताशवे || ३६०.
यथार्िी ती साह्य करावे, करुिी प्राथशिा ती हरीला |
दुुःख दुजयाचे आपुले मािुिी, धावावे ते मदतीला || ३६१.
परमनच पूजि हेनच खरे ते, स्वधमशपालि नित्य करी |
श्रेष्ठ यज्ञ हा, स्वये हरीची, उणीव असता करी दुरी || ३६२.
हरी सांगे तैसेनच वतशणे, दुुःख मि
ु तेणे व्हावे |
उपासिा नह अनत श्रेष्ठनच, ती तर होई ब्रह्माची || ३६३
देह सोनडता, दैवी र्नि, साथनह देती परलोकी |
जीवात्मा तो नित्य प्रसन्िनच, समाधािी नि नित्य सुखी || ३६४.
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ऋचा ८१
{याज्ञवल्क - जिकाला ज्ञािचचेचा आिंद}
याज्ञवल्क मिी प्रसन्ि झाला, सत्संगे तो जिकाच्या |
उभय सनदच्छा परस्परांिा, कथा श्रेष्ठ या ब्रह्माच्या || ३६५.
नविम्र भावे िरेर् उठला, वदं ि के ले ते ऋषीला |
ज्ञािामतृ लाभता अमुल्यनह, कृतज्ञ भावे तो वदला || ३६६.
ज्ञािमूतीची आहांत आपण, सत्सगं े तंव ज्ञाि नमळे |
ज्ञाि नदव्य हे श्रवणी पडता, अंतरंग पुरते उजळे || ३६७.
माझा देह नि सारे राजयही, गुरुदेवा, हे तंव चरणी |
नविम्र भावे अपशण करी मी, दाटलानच संतोष मिी || ३६८.
ब्रह्मज्ञािनच श्रवणी पडले, साथशक झाले जन्माचे |
अपेनक्षतो मी वधशि ज्ञािी, सद्भाग्यनच सत्संगाचे || ३६९.
जेही ज्ञात्यांिी सांनगतले, नवदेही राजा जिकाला |
उकल तयाची पूणश उमगली, आिंद झाला तो ऋषीला || ३७०.
पावि चचाश ज्ञािवधशिी, मंगल अिंत ब्रह्माची |
श्रवण मिि नि निनदध्यासािे, वाट दावी कै वल्याची || ३७१.
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उकल जाहली ती ब्रह्माची, जिकाला श्रवणाद्वारे |
नवनदत सहजी ते आपणा सहजी, स्वामी नवद्यािंदांच्या द्वारे||३७२.
म्हणुनि वंदि नविम्र भावे, ज्ञािमूती तंव कृपा असो |
गहिार्ीनह सुलभनच के ले, पूणश ज्ञाि ते नचत्ती ठसो || ३७३.
जैसे जिके याज्ञवल्क तो, हृदयी ठे ऊनिया पूनजला |
गुरु ज्ञािेर्े, आपुल्या करवी, प्रसाद हानच मज नदधला || ३७४.
भाग्य आमुचे, ज्ञाि हृदयीचे, ग्रनथतनच हे ग्रथ
ं ी के ले |
तंव कृपेिे, सहजी लाभले, अमतृ मज जणु सांपडले || ३७५.
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ऋचा ८२- ८८. {जिकाला ज्ञाि सत्संग}
एके समयी, ऐसे घडले, याज्ञवल्क जिकापार्ी |
ठरवुिी गेले, मौिे राहीि, स्वये बोलणे िा त्यार्ी || ३७६.
नविम्र वंदि जिके के ले, उत्थापि ऋषीला नदधले |
सहजी पृच्छा जिके कररता, याज्ञवल्क नह उत्तरले || ३७७.
(नदवसा आनदत्य जयोतीिे व्यवहार)
“कवण जयोतीिे, करर व्यवहारा, परुु ष, ऋषीवर हे सांगा”?|
“मातांडाच्या तेज-प्रकार्े, वाहवी कमाांची गंगा || ३७८.
आनदत्य-जयोतीिे तो येतो, आनण प्रकार्े त्या जातो |
सारी कमे, त्याच प्रकार्ी, तेणे नदव्यनच अिभ
ु नवतो ”|| ३७९.
(आनदत्य अस्तास गेल्यावर चंि-जयोतीिे व्यवहार )
“याज्ञवल्क, जंव आनदत्य अस्ती, कै से कररतो व्यवहारा?” |
ऋनष सांगती, चंिमानच ती, जयोती तयाच्या व्यापारा || ३८०.
जिक नवचारी, अंवसेला ते, भािु-र्र्ी उभयनच िा |
ऐर्ा समयी, कवण प्रकार्े, पुरुष कररत व्यवहारांिा ?|| ३८१.
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(उभय िसता अग्िी-प्रकार्ी व्यवहार)
ऋषी सांगती, अनग्ि-जयोती, तया प्रकार्े कायश करी |
अनग्ि गुप्त परर, नित तेजस्वी, गोचर घालवी, अंधारी || ३८२.
जिक नवचारी, परर ऋनषवरा, र्मि तीिही जयोतीचे |
िा आनदत्य नि िसे चंिमा, र्मिनह असता अग्िीचे || ३८३.
(नतन्ही िसता, ध्विीिे व्यवहार)
ऐर्ा समयी, कवण प्रकार्े, परू
ु ष कै से कायश करी ?|
ऋनष सांगती, वाणी जयोती, नतज आधारे कायश करी || ३८४.
कृष्ण जरर अंधार जाहला, ध्विी सहाय्या ये परु ता |
श्रवणी ऐकता, पुरुष ओळखी, कवण कायश घेणे हाता ?|| ३८५.
जिक नवचारी, “र्ब्द मौि ते, ऐसे ऋनषवर ते असता |
पुरुषा प्रकार् कवणे द्यावा, सांगावे आपण आता” || ३८६.
{ध्विी अभावी आत्मजयोतीिे व्यवहार )
ऋनष सांगती, सारे र्मता, आत्म-जयोती नज नित हृदयी |
साथ सवशनह सुटली तरीही, आत्मारामनच ये समयी || ३८७.
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जन्मोजन्मी जागृती-स्वप्िी, साथ तयाची नित्य असे |
हृदयीची ती नदव्यनच जयोती, नित्यनच मागाश दानवतसे || ३८८.
देहही थकला, गािे नर्णली, लोचि मंदनच ते झाले |
वाणी स्तब्धवे, श्रवण निकामी, सारे जरर ते अंतरले || ३८९.
नमटता ियिे, अंतयाशमी, नदव्यजयोती श्री हरीची |
सुयोग्य मागाशतेनच दाखवी, कृपा िेहमी ती त्याची || ३९०.
(आत्मारामाची साथ देह असतांिा आनण िसतांिाही)
देह असो वा िसो तरीही, साथ ती आत्मारामाची |
मि-बद्ध
ु ी सह जावे र्रणी, वाट दावी नदव्यत्वाची || ३९१.
गुह्य सांगती ऋनषवर उकलुिी, जिक ऐकती श्रद्धेिे |
आत्मा जरर तो, एकनच िृपवर, नवनवधांगी तो कायाशिे || ३९२.
प्राण म्हणोिी देह चालवी, तेंव्हा तो नवज्ञािमयी |
हृदयी अंत:जयोती रूपािे, उभय लोकी तो त्या समयी || ३९३.
जीव-नर्व हे पक्षी एकनच, दोि देह ते तरुवरती |
एक करीतसे प्रपंच सारा, दुजा अिुभवी परर र्ांती || ३९४.
(अंतरीचा आवाज नित्य नववेकाचा मागश दाखनवतो)
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प्रपंच कायी, पंच-प्राणे, सावरीत नित देहाला |
प्राणर्िी नि कायशर्िी ही, उभनवत जीवि कायाशला || ३९५.
देहाची स्वकमे करवी, उनचत काये जगताला |
नववेक-वैराग्ये, जी कमे, साकारती ते नवश्वाला || ३९६.
प्रत्येकाचे कायश वेगळे , तर्ीच साधि क्षमताही |
सारे पाही आत्मारामनच, जीवि सुलभनच ते होई || ३९७.
दुजा नर्व तो हृदय-राऊळी, अंत:जयोनत परू
ु ष तो |
अनत तेजस्वी, आनण समथशनच, र्ाश्वत ऐसा प्रकार् तो || ३९८.
(अंतरीचा आवाज आत्मारामाचा अचूक नववेक सच
ु नवतो)
काये करवी, परर अनलप्तनच, निलोकांत तो नहडं तसे |
अनस्तत्वाला तोच सावरी, त्याचा प्रकार् नित्य असे || ३९९.
मि-बुनद्ध-तके उतरंडी, वेध घेत नतही लोकांचा |
तटस्थतेिे वेध घेतसे, जागृती आनण स्वप्िांचा || ४००.
(निनदध्यासि महत्व)
जेंव्हां आपण निनदध्यासनि, सीमा देहाच्या ि िडे |
ब्रह्मर्ांतीर्ी एकरूपता, तुयेर्ी पूणशत्वी जडे || ४०१.
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तेंव्हां होई एक-रूपता, तुयाश नि मी अलग िसे |
जीव-नर्व ते एक जाहले, ब्रह्मािंद अपार असे || ४०२.
देह सोनडता आत्मारामनच, येत साथीला िव-पंथी |
जन्मोजन्मी साथ तयाची, तोनच अिुभवी, ती र्ांती || ४०३.
जीविी कै से ते वताशवे, आवाज अंतरीचा सांगे |
काय करावे, आनण कै से, कल्याणनच हो त्या योगे || ४०४.
ऐर्ा आत्मारामा जाणुिी, साधावी ती नित मि
ु ी|
िर देहाचे साथशक व्हावे, पण
ू श नववेक अिासिी || ४०५.
जेनह वाट्याला आले ते, आदेर् त्याचानच मािी |
निभवी पुरत्या कौर्ल्यािे, नित्य ठे वी, सतं ोष मिी || ४०६.
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ऋचा ८९{आत्म्याचे देही अवतरण}
अंत:जयोनतरुप नदव्य पुरुष तो, देह जन्मता व्यानपयतो |
पावि आत्माराम असे तो, कायश चेतिेर्ी देतो || ४०७.
देह व्यानपता, सहजी चेतिा, म्हणती ‘जीवात्मा’ त्यार्ी |
कायश तयाचे देणे उजाश, असणे अनलप्त देहार्ी || ४०८.
मूळ ब्रह्म ते परर नवसरते, ओळख आपल
ु ी मायेिे |
वथ
ृ ा भास त्या, ‘देह असे मी,’ नलप्त तया अज्ञािािे || ४०९.
द्वैतामाजी सहजी रमतो, प्रपच
ं ी गतुं ुनिया जातो |
पाहुनिया ही मायािगरी, नित्य बंधिी तो फसतो || ४१०.
(मायेत गुंतूि भौनतकामागे धावणे व्यथश )
येता असती हात ररकामे, देह सोनडता तैसेची |
पाही जगती रोज हे तरी, चटक तया आसिीची || ४११.
जेही येती त्या संपकी, ‘माझे-माझे’ त्यांस म्हणे |
लाभे त्याचा नवरह कधीतरी, अिुभवािे हे जाणे || ४१२.
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तरीही ममत्व ि सोडी आनण, र्ोक मोही मग ते फसणे |
नवरहे र्ोकी पुरता बुडतो, नित्य जरर िसते असणे || ४१३.
कनधनह जे िव्हते माझे, फुकानच बंधि वािनवतो |
दोि नदिांचा जरर पाहुणा, तरी ‘माझे माझे’ म्हणतो || ४१४.
नवषयांचे बहु भोग भोनगता, नवषयािंदी तो रमतो |
क्षनणक सुखाच्या पुिि मोहे, नमळवाया धावत सुटतो || ४१५.
अल्पकाळनच सख
ु ते लाभे, पिु े दुुःखमय होत असे |
नववेक िसता, अज्ञािािे, मोह तयाचा सटु त िसे || ४१६.
क्षनणक भोग ते येती-जाती, पन्ु हा चाखण्या यत्ि करी |
पापाचरणी सहज धाव ती, कमशफलांच्या आहारी || ४१७.
मूळ ब्रह्मीच्या थोरपणाला, पुरता नवसरुनिया जाई |
पुरा अडकता, मायामोही, फुका सािपण ते घेई || ४१८.
कमशफले नि भोगवासिा, तसेनच इच्छापुतीला |
जन्म-मृत्युच्या चक्री सांपडे, सुख-दुुःखनह ये भोगाला || ४१९.
जैर्ी कमे तैर्ी योनि, चक्र कदा हे थांबेिा |
परर अज्ञािे, योग्य मागश तो, त्यार्ी कदा तो गवसेिा || ४२०.
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नहंडे तीथे, कुण्याही क्षेिी, परर मायेला िा सोडी |
श्रेयस ऐवजी प्रेयसचीनच, तया वथ
ृ ा वािे गोडी || ४२१.
देही येता, मािव जन्मी, फल-भोिा तोच होई |
देह सोनडता, आत्मदेव तो, ब्रह्मरुपी आपुल्या जाई || ४२२.

88

ऋचा ९० -९१ {अवस्था}
देही असता, पुरुषाची त्या, दोि अर्ी असती स्थािे |
एक जागृनत, दुजे सुषुनप्त, संधी जोडते स्वप्िािे || ४२३.
स्वप्िी असता, जागृती मधुनि, निवडुिी उभवी दृश्याला |
गािनच नििा असे सुषुनप्त, जवळीक ती परलोकाला || ४२४.
स्वयेची दृश्ये बििु ी पाही, िष्टा ऐर्ा अलगपणे |
स्वये निमी तो प्रकार् बघण्या, कल्पिेतली ती स्वप्िे || ४२५.
दुजयार्ी दुुःखे, देता होती, पीडा तयाला त्या िािा |
स्वनप्ि जीवात्मा, तेही पाही, जाणीव होई त्याची मिा || ४२६.
सकल चेतिा, सुप्त सुषुप्तीत, अल्पर्िी परर काम करी |
जीवात्मा परमात्मा जवळी, जरर नवरतसे ती दूरी || ४२७.
परर अज्ञािे जवळी असता, जाण ि त्या निजरुपाची |
के वळ जाण ती आिंदाची, गाि अिुभूती नििेची || ४२८.
नििेमाजी पडती स्वप्िे, आत्मपुरुष दृश्ये उभवी |
िसता रथ नि अश्व-मागश नह, सकलनच िष्ट्यार्ी दावी || ४२९.
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आिंद दुुःख नि प्रमोद िसता, िसता डोंगर नि िगरे |
स्वप्िी उभवी निज-मायेिे, वाटे िष्ट्या सवश खरे || ४३०.
हे िच िष्ट्याच्या इच्च्छे िे, कदापीही ते परर होई |
निवड सकल ती, त्या पुरुषाची, तो दावी, िष्टा पाही || ४३१.
स्वप्ि जागतृ ी वा नक, सुषुनप्त, आत्मा एकनच तो कताश |
ब्रह्मांडा चाळवी मायेिे, िष्टा के वळ अिुभोिा || ४३२.
काय के धवा, कसे घडावे, सवश नियोजि तोनच करी |
सारे करुिी, अनलप्त राही, नित्य असे तो पैलतीरी || ४३३.

{येथूि पंिी क्रमांक ५०० पयांतचे वाचि मिि आनण
निनदध्यासि अवश्य करावे. जीवि सफल करणे आनण या
जन्माचे साथशक होणे यासाठी हे आवश्यक आहे. जयाला हे
जीवि यर्स्वी करावयाचे त्यांिी हा अमृत मागश अवश्य
आचरावा}
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ऋचा ९२-९३ {मृत्यू काली होणारी नस्थती}
ठरल्या वेळी, निनित स्थळी ते, असे सोडणे देहाचे |
व्याकुळ होई जीव तेधवा, प्राण-र्नि ती मिी येते || ४३४.
दुबशल ऐर्ी होती इनं िये, ज्ञाि-कायश ये संपुष्टी |
मंद नि क्षीणही होई दर्शि, हळू दुरावे ती दृष्टी || ४३५.
ज्ञाि-इनं िये धमश नवसरती, दर्शि, श्रवण ि मिि घडे |
देह सोडुनि अंर्-रूपािे, सारी जमती जीवाकडे || ४३६.
आनण अंती प्राण प्रयाणा, श्वास सोडी तो अंतीचा |
मि नि इनं िये, प्रारब्धासह, धररती मागश प्रयाणाचा || ४३७
(दुलशभ जन्म नमळुिही आयुष्याच्या निरथशक अपव्ययाची भाविा)
जीवि-पट पाही संक्षेपे, काय अनधक नि काय उणे |
म्हणे ईश्वरे सारे देऊनिही, उगा गुंतलो मायेिे || ४३८.
माझे करणे माझे हाती, असता भुललो नवषयांिा |
नकती वासिा, नकती कल्पिा?, अंती हाती कांहीच िा ! || ४३९.
अतृप्ती आनण संस्कारनह ते, प्रारब्धाच्या गाठोडी |
कमश ज्ञाि नि अन्य स्मतृ ींिा, स्वयेची प्रारब्धा जोडी || ४४०.
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एक क्षणीची घडते सारे, वेळ गेली ती हातीची |
पिात्ताप नि र्ोक नह सारे, अिुभूनत देती िरकाची || ४४१.
जेहे के ले, सवश आठवे, कृत-कमाांच्या नचिपटा |
गेली वेळ ि ये माघारी, बंदनच साऱया त्या वाटा || ४४२.
म्हणुनि जीवि उदात्त व्हावे, निमशल मि नित्यनच हवे |
सारे कांही, आपुल्या हाती, भले-बरु े सकला ठावे || ४४३.
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ऋचा ९४- {मृत्युिंतर}
गवताच्या एका पात्याहुनि, सहजी दुजयावरी अळी जाते |
तैर्ीनच त्या िवीि देही, प्राण-जयोती नस्थरावते || ४४४.
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ऋचा ९५, ९६ – {िव जीवि व कमश रचिा}
िवीि देही, पूणशनच क्षमता, अलंकार जणु िवा घडे |
अर्ुनद्ध कािुनि सुलभनच रचिा, िवीि वाटनह जीव निवडे||४४५.
माि अनवद्या पूवश-जन्मीची, मागील देणी सगं तीला |
कमश-फलांिा जसा योग्य तो, देह नमळतसे जीवाला || ४४६.
नियम एकनच र्ाश्वत येथे, जेही पेररले ते उगते |
कमे कररता, ध्यािी जयाच्या, करी निष्कामनच कमाशते || ४४७.
जेही वाट्याला आले ते, ईश्वर मिोगतनच असे |
पुरत्या निष्ठेिे करर कमे, हररचरणी ती अनपशतसे || ४४८.
सारे करुिी अनलप्त राही, पूणश नवरिी असे मिी |
त्यार्ी बानधिा फळ कमाशचे, नित्यनच हे ठे वी ध्यािी || ४४९.
रंगपटानच संपे भुनमका, सोंगनह सारे उतरावे |
काय जाहले, कोणासाठी, सारे सारे नवसरावे || ४५०.
येई ररकामा, जाई ररकामा, प्रािि कमशनच घडनवतसे |
भनवष्य आपुले आपुल्या हाती, कारण अन्यनच कुणी िसे||४५१.
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(मािव-जन्म हे नवलक्षण द्वार – वतशमाि फि आपल्या हाती )
हररपाठी सांगती ज्ञािेश्वर, द्वारी उभा तूं देवाच्या |
िाही भरवसा जीवि काला, िको आहारी मोहाच्या || ४५२.
एका बाजूस माया िगरी, आनमष नवषयािदं ाचे |
दुजया बाजूला, सत्कमे नि, परनहत साधि सेवेचे || ४५३.
मुिी हवी नक, बंधि निणशय, तुझा तूनच तो निवडावा |
श्रेयस प्रेयस दोन्ही येथे, बध
ं ि नक, तुज मोक्ष हवा ?|| ४५४.
(कुकमाशिे धिलाभ पण दुगशती निनित)
कुकमश जगती करीता नदसते, अमाप धि सहजी नमळते |
नफरता काळाचे ते फांसे, सारे हातीचे जाते || ४५५.
स्तुनतपाठक नि हांजी हांजी, पाठ नफरनवती दुजया क्षणी |
प्रारब्धनच ते असे संगती, जैर्ी करणी तैर्ी भरणी || ४५६.
अंतरीचा तो नचिगुप्तनच, सारे पाही क्षणोक्षणी |
इहलोकी एकटा कदा िा, ईश्वर पाही त्याची क्षणी || ४५७.
अजुनि तरी तूं जागा होई, अध्यात्माची वाट धरी |
मागश दानवण्या सुयोग्य पंथा, मदतीला ये स्वये हरी || ४५८.
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ऋचा ९७- {दोि पक्षी-जीव आनण नर्व}
उपनिषदीचे दोि पक्षी ते, देह तरुवरी नित असती |
एक भोनगतो, प्रपंच गोडी, दुजा नवरिनच मिी र्ांती || ४५९.
श्रेयस्कर ते काय करावे, अंतमशि नित सांगतसे |
निवड आपुली, ती कायाशची, दैव जयािे निपजतसे || ४६०
गीता ज्ञािेश्वरी उपनिषदे, सवश सांगती, काय भले |
र्ुद्ध मिािे नवचार कररता, उरेल बध
ं ि ते कसले ?|| ४६१.
जया उमजले, माया सगळी, सहजी नवरते आसिी |
मागश धररतसे निज-बोधाचा, गळुिी बध
ं िे ती पडती || ४६२.
गीतेत सांगे हरी स्वयेनच, आश्रय माझा तो घेता |
त्याचे जीवि मी सांभाळी, भिा माझ्या िच नचंता || ४६३.
ऋचा ९८ ते १०२ {कामिा र्ुद्धी व फनलत}
असा नववेकी नि वैरागी, हांव कामिा जया िाही |
करर व्यवहारा परर िा गुंते, स्वये ब्रह्मनच तो होई || ४६४.
आत्मारामनच स्वरूप आपुले, सहजी लाभ तो याजन्मी |
हरी होऊनि हरीर्ी भजावे, स्वयेनच जगताचा स्वामी || ४६५.
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भाग्यवाि जो, पनवि देहा, कात टाकुनि सपश जसा |
िवतेजािे कररतो सळसळ, पूवश जन्मीचा नवरे ठसा || ४६६.
सबाह्य अभ्यंतरी दत्त जो, ज्ञािदृष्टीला, नित्य नदसे |
सारे जगतनच होई हररमय, हरी होऊनिया हरीत वसे || ४६७.
पूणशकाम नि आत्मतृप्त जो, देह लावी परनहताला |
र्ून्य स्वाथश नि मिोकामिा, सोडी पुरे अज्ञािाला || ४६८.
तो नि जगत हे द्वैत ि उरते, स्वये तोनच हे नवश्व असे |
आत्म्याचे साम्राजयनच मंगल, दुुःखाला तर वाव िसे || ४६९.
चराचरनच तो होई जाणे, मिोगतनह ते मुंगीचे |
कृती नि र्ब्दनह, सारे मौिनच, नहतनच पाही नवश्वाचे || ४७०.
ज्ञािमयी ती दृष्टी होता, र्ून्य वासिा त्या होती |
मिी ध्यािी नि कृतीत सगळ्या, ब्रह्मानवण िा अन्य मती || ४७१.
ज्ञाि अमृते नचरंजीव तो, भय िाही ते मरणाचे |
देह तयाचा के वळ साधि, कायश कराया जगताचे || ४७२.
निभशय नि नि:र्ंक असे तो, सकल नवश्वनह तोनच असे |
ब्रह्मज्ञािी कृती जी करी ती, पुण्यावाचुनि अन्य िसे || ४७३.
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र्िू नमि नि स्वजि नि परके , िसे नवषमता कवणार्ी |
सारे त्याचे, तो सवाांचा, स्वाथी वतशि ि कोणार्ी || ४७४.
तो कररतो ते सवश नहताचे, वाणी त्याची सन्मागी |
सवश कृती आदर्श तयाच्या, योग्यांचाही तो योगी || ४७५.
संतुष्टनच तो नित्य असे त्या, सुख-दुुःखाला वाव िसे |
लाभे जीविी जेनह त्याला, प्रसाद श्रीहरीचाची असे || ४७६.
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ऋचा १०३- ११२ {ब्रह्म निष्ठ}
मि त्याचे ते नित्य नस्थरनच, नििल होऊनि जग पाही |
जेही पाही, आनण अिुभवी, क्षोभाची वाताश िाही || ४७७.
सारे वाटे आत्मरूप त्या, सकालाठायी तोनच वसे |
समािता वतशिी तयाच्या, द्वैत तयाला कुठे िसे || ४७८
तो ऐके नि पाही, जाणे, सकली अिभ
ु ूती श्रीहरीची |
ज्ञाि इनं िये तया ज्ञाि दे, अिभ
ु ूती एकनच ब्रह्माची || ४७९.
मिि नि अन्य साधिा, गरज तयाला िच उरली |
हरीसवे हरीलाची अिभ
ु वे, हररमय दृष्टी ती झाली || ४८०.
तया जाणणे, प्राप्त नक करणे, ऐसे कांही िच उरले |
स्वये ब्रह्म तो नित अद्वैती, सारे हररमय ते झाले || ४८१.
अिंत अद्वैती तो नित्यनच, सकल एकले ब्रह्म असे |
िसे नभन्िता कुठे जराही, जरर व्यवहारा करीतसे || ४८२.
ज्ञािाज्ञाि नि ज्ञेयनह तोनच, कांही जाणणे िच उरले |
साक्षीभावे नित्य अनलप्तनच, अनस्तत्वनह धन्यनच झाले || ४८३.
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एक जयोती ती, दुजयात नमळता, अलगपणा तो िच उरला |
सागरार्ी ती नमळता गंगा, एकपणानच सकल जला || ४८४.
गंगेसम तो पावि निमशल, अभाव द्वैताचा झाला |
स्वयेनच सख
ु मय, नित स्वािदं ी, र्ोक दुुःख िसे त्याला || ४८५.
याज्ञवल्क सांगे जिकाला, करूनि अकताश तो असतो |
परमगती ही कै वल्याची, परमािंदी तो वसतो || ४८६.
स्थल-कालाच्या पैल असे तो, निकाल ज्ञािी सदा असे |
कुणा पाहता, सहजी जाणे, अंतमशिी ते काय वसे || ४८७.
खुंटलेनच ते येणे-जाणे, सकलनच जेंव्हां तोनच असे |
एके ठायी जरर बैसला, पूणश जगी परर तोनच वसे || ४८८.
त्याच्या आिंदा, िसेनच तुलिा, सवशश्रेष्ठ ती सख
ु मयता |
स्वये सनच्चदािदं नच असता, र्ब्दी ि वणशि ये करता || ४८९.
सत्पुरुषाचा ऐर्ा घडता, सत्संगनच तो अल्प जरी |
आिंदािे न्हाऊनि निघतो, स्वये भेटला जणु हरी || ४९०.
एक ब्रह्मी त्या समरस होता, अन्य कामिा िा उरल्या |
पूणशकाम ही अर्ी अवस्था, इच्छा मिीच्या त्या नवरल्या || ४९१.
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यािी अिंताचा तो असता, प्रवास िा संपे येथे |
ब्रह्मािंदी नित्य नवहरता, अंत िसे या यािेते || ४९२.
पावि मंगल, िवीि नक्षतीजे, उजवलता अनधकनच नवलसे |
देवाचाही देव होतसे, अिंतास या अंत िसे || ४९३.
ब्रह्मज्ञािी ब्राह्मण तोनच, जेही करी ते पुण्य असे ||
चुकुनि कदा िा मागश वाकडा, मांगल्यची ते त्यांत वसे || ४९४.
परब्रह्म हे निगशुण नििल, अद्वैती सकला व्यापी |
जोही जाणतो ब्रह्मवेत्ता, तो नित रमतो आत्मरूपी || ४९५.
परमसत्य ते हेनच जाणणे, याहुनि ज्ञेयनह अन्य िसे |
तोनच ब्राह्मण, स्वये ब्रह्मनच, स्व-स्थ असोनि र्ांत असे || ४९६.
आपणामाजी ब्रह्म पाहतो, सकला आत्मरुपे पाही |
तया कुणी िा आपुले परके , सवशिनच असतो तोही || ४९७.
ब्राह्मतेज ते जाळी पापा, कुवासिा नि दुगशुण ते |
जोही संपकाशत येतसे, अिुभवी तो मांगल्याते || ४९८.
तोनच तुयाश, परब्रह्मनच, वंदिीय जगती होतो |
मी माझेपण तया ि उरते, नित ब्रह्मार्ी समरसतो || ४९९.
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(जिकाला ब्रह्मज्ञाि झाल्याचा याज्ञवल्कास आिंद)
याज्ञवल्क सांगे जिकार्ी, ब्रह्मज्ञाि तुला झाले |
अमृतगंगा ही ज्ञािाची, नचरंजीव तुजला के ले || ५००.
नवरली आता सकल बंधिे, लेर् ि उरला पापांचा |
देव-महषी झुरती जयास्तव, लाभ तुला त्या ज्ञेयाचा || ५०१.
(जिकाची कृतज्ञता)
भाग्यवतं तूं नवदेह जिका, ब्रह्म स्वयेनच तूं झाला |
जिक तप्तृ तो ब्रह्मािदं े, कृतज्ञ भावे तो वदला || ५०२.
गुरुवयश ही कृपा आपल
ु ी, देह नि राजयनह अनपशयले |
आता मी िा उरलो माझा, तुनझया करी मी सोपनवले || ५०३.
तररच महात्मा होई ब्राह्मण, आत्मज्ञािे जंव न्हाला |
तो अज-र्ाश्वत निगशुण ब्रह्मनच, ब्रह्मार्ीनच समरसला || ५०४.
नदव्यत्वाची तो नच मूती, जरा मरण िाही त्याला |
त्या अनस्तत्वे मंगल होई, नसद्धी तयाच्या वाचेला || ५०५.
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ऋचा ११३- ११९ {याज्ञवल्क –मैिेयी संवाद }
याज्ञवल्क त्या दो अधाांनगिी, कात्यायिी नि मैिेयी |
सालस सद्गुणी पनतव्रता त्या, प्रेम ऋषीचे ते उभयी || ५०६.
कात्यायिी होती संसारी, प्रपंच-कायी रमत असे |
परर मैिेयी ब्रह्मवानदिी, बोध-लालसा मिी वसे || ५०७.
याज्ञवल्क ऋनष उभया बोले, निणशय मिी सन्ं यासाचा |
माझे जेही सोडुनि आता, मागश धरर कै वल्याचा || ५०८.
जेही माझे, सारे तुमचे, जैर्ी रुनच ते-ते घ्यावे |
जयार्ी नप्रय जे, त्यािे घ्यावे, जीवि आिदं े जावे || ५०९.
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(मैिेयीचा पतीला प्रश्न –
भौनतक लाभािे अमृत-तत्व लाभते काय?)
यावरती मैिेयी वदली, ऋनषवर उणीव ि आपणाला |
भौनतक, अध्यानत्मकनह लाभले, बहार नित्यनच भाग्याला||५१०.
हे सुवणश नि, अमापनच धि, जरर हे माझेनच झाले |
तेणे अमतृ तत्वप्राप्ती, होईल मज कां? ऋनष बोले || ५११.
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(याज्ञवल्क यांचे उत्तर)
“िाही नप्रये त्या भौनतक लाभे, भोग-नवलास नि श्रीमंती |
ऐनहक सारे तुला लाभतील, परर ि तयािे ब्रह्मनस्थती || ५१२.
नवत्ते भौनतक जीही कामिा, सदा पूतशता ती होई |
परर नवरिी आत्मबोधनवण, ब्रह्मभाव िा निजठायी” || ५१३.
नविम्र भावे ऋषीस नवचारी, अिभ
ु व अमतृ लाभाया |
सांगा ऋनषवर काय करावे, ब्रह्म अिभ
ु ूती मज व्हाया ?|| ५१४
याज्ञवल्क ते प्रसन्ि होऊनि मैिेयीला हे वदले |
नप्रय तूं मजला, आधीच होनतस, वधशि प्रेमाचे झाले || ५१५.
{सारे आपल्याला नप्रय- तेची नप्रय}
आता सांगतो गुह्य तुला मी, अिुभव अमृत ते तुजला |
कै वल्याचा मागश कनथतसे, साठवी अंतरी बोधाला || ५१६.
(कुणीही आपल्याला होणाऱया आिंदास्तव नप्रय असते)
ऐक नप्रये, या जगतामाजी, नप्रय आत्म्यानवण कांही िसे |
पनतसाठी िा, नप्रय पती नतज, आत्म्यास्तवनच नप्रय असे || ५१७.
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पतीला िच नप्रय पत्िी त्याची, पुिास्तव नप्रय पुि िसे |
सारे नप्रयनच ते आत्म्यास्तव, नवत्त, धि नि नप्रय ज्ञाि तसे || ५१८.
स्िेह नि ममता, सारे, सारे, नप्रय सवशनच िा सवाांिा |
एका आत्म्यास्तवनच प्रेम ते, नप्रय वाटे ते सकलांिा || ५१९.
जया प्रेमािे आत्मसुख नमळे , त्याची आवड सकलांिा |
श्रवण मिि नि निनदध्यासिही, आत्म्यास्तवनच िा अन्या || ५२०
(ब्रह्मज्ञाि हेच खरे सख
ु दायी)
एकनच ब्रह्मज्ञाि जयािे, व्याधी क्लेर् नचंता ि उरे |
अपार आिदं े सख
ु मयता, प्रलोभिे नि भ्ांती सरे || ५२१.
आत्मज्ञािी िीरव र्ांती, ब्रह्मािदं नच आकंठे |
सारे कांही, प्राप्त तयाला, ब्रह्मनच त्या ठायी प्रगटे || ५२२.
आत्म्याहुनि जो नभन्ि जाहला, त्यार्ी सदा सारे त्यनजती |
ब्राह्मण क्षनिय देव भुतेनह, त्यार्ी आपुला िा म्हणती || ५२३.
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ऋचा १२०{ध्विी द्वारा आत्मज्ञाि (याज्ञवल्क –मैिेयी सवं ाद)}
दुदं ु भी वाजनवता ती कुणीही, मंगल येई श्रवणी ध्विी |
ध्विी नियंिण करण्यास्तव परर, समथश होई िच कोणी || ५२४.
हवा तसा तो ध्विी कािण्या, जयािे ध्विी हा वाजनवला |
प्राप्त तयालाची तो करणे, स्वयेनच वादक जो बिला || ५२५.
तैसा पावि ध्विी आत्म्याचा, येता भाग्यािे श्रवणी |
जये निनमशला, परमात्म्या त्या, हृदयमंनदरी बैसविु ी || ५२६.
त्यार्ीनच तादात्म्यास साधणे, हरर होऊनिया हरी भजणे |
िादब्रह्म ते पूणश समरसे, कृताथश जीवि ते तेणे || ५२७.
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ऋचा १२१. {
सदाचार व सत्र्ास्त्रे द्वारा आत्मज्ञाि (याज्ञवल्क –मैिेयी संवाद)}
जैसे ओले काष्ठ पेटता, धूर अनग्ितुिी चोहीकडे |
सारे वेद नि सत्र्ास्त्रेनह, प्रभु-निश्वासे सारीकडे || ५२८.
मिी सनदच्छा, पुण्यकृतीही, साधभ
ु ाव नि सद्भावा |
सज
ृ ि होतसे परमात्म्यातुिी, मांगल्याचा तो ठे वा || ५२९.
ग्रहण ि आकलि मांगल्याचे, घडवी श्रीहरीची प्राप्ती |
क्षणक्षण जीविी मंगल होता, सहजी समरस भगवतं ी || ५३०.
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ऋचा १२२, १२३{सकल नवश्रांतीनच नवश्रांती तोच हरी }
(याज्ञवल्क –मैिेयी सवं ाद)
जलौघ सारे धरतीवरचे, निवास सागर एक तया |
स्पर्श त्वचेत नि गंध िानसकी, रसिेतची रस जात लया || ५३१.
सवश रूपांचा चक्षतु नच लय, लय र्ब्दांचा तो श्रवणी |
सक
ं ल्पांिा सकल मिी लय, नवद्या-लय हृदयस्थािी || ५३२.
(अिभ
ु ूती लाभली तरच उपयोग, बाकी सारा देखावा)
सारे वेद नि श्रनु त स्मतृ ीही, ज्ञािमागश जो दाखनवती |
श्रवण मिि नि निनदध्यासाि ही, कर्ास्तवनच हे अंती ?|| ५३३.
के वळ ज्ञािनच िा उपयोगी, जोवरी िा ये अिुभूती |
होडी ज्ञािाची ती िेई, पैलतीरी के वळ र्ांती || ५३४.
नवरले ज्ञाि नि सवश साधिे, लयनह होतसे, स्वरूपाचा |
भोग नि भोिा, ज्ञेय नि ज्ञाता, होई लय तो सकलांचा || ५३५
जेथं पोचणे, तेनच होतसे, परब्रह्माची अिुभूती |
जेथे के वळ ब्रह्मािंद नि, िीरव नििल ती र्ांती || ५३६.
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भगवंता िलगेनच र्ोधणे, सबाह्य तोनच कोंदटला |
ज्ञािदृष्टी नि र्ुद्ध प्रेमनच, जाणवी त्या अनस्तत्वाला || ५३७.
स्व-सवं ेद्यनच तो, स्फुरतो हृदयी, सोहं सांगे ‘मीनच हरी’ |
पूणश नवरिी आनण नववेके, हररनवण जाणीव िच दुसरी || ५३८.
मी माझेपण सोडुनि देता, अहंवत्त
ृ ी सुटता पुरती |
ईर्-तत्व ते सहजी प्रकटे , होई पुरती अिुभूती || ५३९.
स्वये मीनच, मज कसा र्ोधणे?, येथे के वळ अिभ
ु वणे |
म्हणुनि ‘िेनत-िेनत’ म्हणती ते, वेदनह; जाणा बोधािे || ५४०.
खडा सैंधवाचा बघता तो, कणकण क्षारे व्यानपयला |
सारे-सारे ओतप्रोतनच, तैसा श्रीहरी कोंदटला || ५४१.
सबाह्याभ्यंतरीं एक तो, अन्य त्यानविा कांही िसे |
अर्ी कोणती िसेनच जागा, जेथे परमात्मा ि वसे || ५४२.
पूणशपणे प्रज्ञाि-घिनच तो, उजेडात तम जरा िसे |
सवशव्यापी तो ब्रह्मांडीही, कणाकणातही व्याप्त असे || ५४३.
देहप्रयाणी तया नवयोगे, ज्ञािाचा आधार तुटे |
चैतन्याच्या संपकाशिे, ज्ञाि प्रतीतीसह दाटे || ५४४.
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नवयोग होता तो आत्म्याचा, सुगंध पुष्पी िा उमगे |
प्रकार् िसता, ते अंधारी, दृष्टी-ज्ञाि लय त्या संगे || ५४५.
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ऋचा १२४. १२५, { मैिेयीची नवचारणा व ऋषींचे उत्तर }
(मृत्यू िंतर इनं िये निरुपयोगी)
ऐकुिी हे मैिेयी म्हणते, संभ्म मजलागी झाला |
देह सोनडता, ज्ञाि स्तब्धवे, इनं िये ि उपयोगाला ?|| ५४६.
याज्ञवल्क ते उकलनच कररती, ज्ञाि ि उपयोगी असते |
आत्मर्िीनवण, दुबळी इनं िये, आकलि ते तेंव्हा िसते || ५४७.
इनं िये ि ती कदानच सक्षम, िसता स्पर्शनच आत्म्याचा |
सवश जाणीवा लयस्थाि ते, श्रोत एकनच ज्ञािाचा || ५४८.
तो डोळ्यांचा डोळा असतो, श्रवणांचेनह श्रवण असे |
त्यानवण िानसक घ्राण-र्िी िा, रसिे िा रस जाणतसे || ५४९.
ग्रहण-र्िीचा तोनच दाता, सूिधार तो जगताचा |
बाहुली कळसुिी ती असता, सूिधारी कारण िाचा || ५५०.
देह परानधि, आनण मत्यश तो, नमश्रण के वळ तत्वांचे |
चैतन्येनच ज्ञािसहाय्ये, अनविार्ी परब्रह्माचे || ५५१.
आत्मा जाता, इनं िये ि ती, सारी के वळ ती माती |
निजीव, निनष्क्रय ज्ञािहीि ती, के वळ िामे ती उरती || ५५२.
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द्वैत जोवरी, असे नभन्िता, घट-घट जल ते अलग नदसे |
एकनच जल परर पाि वेगळे , िाम नभन्न्िता, त्यास असे || ५५३.
गंगा-गोदा-, सारे जाऊनि, सागर-जलनच हो त्याचे |
सारे एकनच अद्वैती ते, िसे िांवही भेदाचे || ५५४.
देही वतशता, द्वैतनच सारे, आत्मर्िी ये व्यवहारी |
परी एकले, ब्रह्म अद्वैती, तेथं र्ांतीनवण िच दुसरी || ५५५.
सारे निगशुण नििल, असता, ज्ञाि र्ांतवे लय होई |
प्रगटाया ते देहनच साधि, सप्तु अन्यथा ते राही || ५५६.
ब्रह्मज्ञािा प्रगटुिी साऱया, याज्ञवल्क ऋनष झाले मौिी |
नियोनजत त्या मागे जाती, हातचे सारे देवोिी || ५५७.
(याज्ञवल्क-मैिेयी संवाद संपला )
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ऋचा १२६- १२८
{ प्रजापतीचा उपदेर् }
प्रजापतीला तीि अपत्ये, देव, असरु नि मािव ती |
वषे बारा ब्रह्मचयश नि, गेले वनं दती प्रजापती || ५५८.
(देवािां उपदेर् ‘द’ –दमि करा )
देव म्हणाले, आता निघता, समावतशिी उपदेर्ी |
प्रजापती ते के वळ वदती, ‘द’ अक्षर तंव जीविार्ी || ५५९.
आनण नवचारी काय उमगले, ‘द’ या अक्षर ज्ञािािे ?|
देवा दुलशभ िसेनच कांही, अह,ं वासिा ‘दमि करा’ || ५६०
(सुदैवािे सनु स्थती लाभली असता वतशि कसे असावे)
श्रेष्ठपणाची िको भाविा, अहं मन्यता टाळावी |
नित्य आवरूिी मिी वासिा, प्रीनत परमाथी व्हावी || ५६१.
जेंव्हा जीविी वसतं येतो, अिक
ु ु ल होते सारेची |
सख
ु े सवश ती हात जोडुनि, वाट पाहती आज्ञेची || ५६२.
काळ जणु तो देवपणाचा, कनधही भाग्यािे येतो |
‘द; या देव-बोधा अिस
ु रुिी, साथश करावा काळनच तो || ५६३.
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(मािवािां उपदेर् ‘द’ –दाि करा )
िंतर मािव प्रजापतीला, उपदेर्ास्तव ते नविवी |
प्रजापती ते त्यार्ी म्हणाले, ‘द’ ज्ञािे क्रमणा व्हावी || ५६४.
काय उमगले पुसता म्हणती, ‘दाि श्रेष्ठनच या जगती’ |
दैवे लाभे, ते दािास्तव, िकोच अंतरी आसिी || ५६५.
प्रजापती तेणे सतं ोषे, दािे दुलशभ िा जगती |
मािव जन्मी श्रेष्ठ दाि ते, िा भाग्याला उणीव ती || ५६६.
गरजवतं जेणे सतं ोषे, सख
ु ास तेथे िच सीमा |
दाि श्रेष्ठ ते या इहलोकी, िसेनच त्या कांही उपमा || ५६७.
मािव जन्मी जेही लाभते, हवि िव्य ते मािावे |
दाि धमी ते वेचुनि जीवि, संतोषािे फुलवावे || ५६८.
मला नमळाली भाकर अधी, परी उपार्ी जरर दुसरा |
त्यातुनि थोडी तयार्ी देता, स्वधमश आचररलानच खरा || ५६९.
मािव जन्मा धन्य करावे, यथोनचत देऊिी दािे |
प्रसन्ि श्रीहरी सदा तयािे, सहाय्य करी तो प्रेमािे || ५७०.
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(असुरांिा उपदेर् ‘द’ –दया करा )
िंतर असुरांिी नह प्रानथशले, प्रजापती, उपदेर् करा |
म्हणे प्रजापती, आपण जीविी, नित्य तुम्ही ‘द’ आचरा || ५७१.
(आयुष्यात कुणाला र्ासि करण्याची भूनमका निभावणे
झाल्यास करावयाचे वतशि)
काय उमगले? पस
ु ता म्हणती, योग्यनच आम्हा सांनगतले |
िको क्रौयश नि िासभाविा, ‘दया करा’ आम्हा कळले || ५७२.
स्थायी भाव जंव असे तमाचा, क्रोयश िसावे आचरणी |
दया भाव तो ध्यािी धररता, पार्वता ती िसे मिी || ५७३.
कधी भूनमका येते जीविी, तमोगुणनच ये आचरणी |
कुणी सापडे दुगशुण कररता, आपुल्या नि र्ासि हाती || ५७४.
नकंवा र्िू समोर असता, नवपररत ऐर्ी त्याची नस्थती |
िको तेधवा सूड भाविा, दया करावी त्यावरती || ५७५.
रणांगणीनह लितांिा ते द्वेष, व्यनिगत िसो कदा |
‘नवगतजवर’ होऊनि लिावे, गीता सांगे हेनच सदा || ५७६.
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कुणास कांही दुुःख यातिा, पाही त्याकडे करुणेिे |
आत्मा एकनच, सकलांमध्ये, दयािश बुनद्ध अिुसरणे || ५७७.
झोपेमध्ये िौपदीपुिा, अश्वथामा जरर मारी |
माता गौतमीच्या दुुःखाचा, नवचार िौपदी तरी करी || ५७८.
ऐर्ी दयािश बुनद्ध अंतरी, मिी असे संताप जरी |
‘द’ अक्षर आसुरी वृत्तीला, सांगे आता दया करी || ५७९.
(परदुुःखाचे तळतळाट- जीवि दुदैवी बिनवते)
परदुुःखे जे र्ाप लाभती, र्तपट भोगची वाट्याला |
म्हणुिी हृदयी दया असावी, आिदं वाटे तो प्रभूला || ५८०.
देव-असुर या आपुल्या वृत्ती, कै र्ा लावाव्या वळणी |
प्रजापतीच्या उपदेर्ातील, ‘द’ अक्षर ठे वा ध्यािी || ५८१.
(येथे प्रजापतीचा नतन्ही संततीला नदलेला उपदेर् संपला)
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ऋचा १२९- {वाणीनच धेिु रूप उपासिा}
वाणी रूपािे असते धेि,ु उपासिे सतं ोषावी |
नतचे चार स्ति, वात्सल्याचे, दुग्धे सन्मागाश लावी || ५८२.
(वाणीच्या सदुपयोगािे उपासिा)
पनहला स्ति तो स्वधमशपालि, दािे-कतशव्ये उतराई |
जीवि सफलनच स्वधमश यज्ञे, दािे ईर्सेवा होई || ५८३.
दुसरा स्ति तो समपशणाचा, कतेपण ते नवसरावे |
जे वाट्यार्ी आले आचरुिी, ईश्वर चरणी अपाशवे || ५८४.
िको अहंता, नि कतेपण नवरि बुनद्ध नित्य हवी |
परनहतसेवा हे हररपूजि, प्रसन्िता त्यार्ी व्हावी || ५८५.
नतजया स्तिातुिी सहािभ
ु ूती, ध्यािी धरावे ‘तत्वमनस’ |
संपकी जो आला त्याच्या, समरस होई दुुःखार्ी || ५८६.
उद्या मीही जर अर्ाच दुुःखी, असलो तरी त्या काय व्यथा |
जीव जाणुनि तो दुसऱयाचा, यथोनचत होई िाता || ५८७.
आज असे मी समथश परु ता, नवपरीतता करण्या दूर |
हे सामथ्यश नदले हरीिे, करर बेसुरा मधुर सूर || ५८८.
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जीही क्षमता, अधीकारनह दैवे लाभे आपणाला |
सदुपयोग तो त्याचा करुिी, कणवे ओळखी इतराला || ५८९.
कुणी संकटी, नवपररत नस्थती, तरी ि उपहासास करी |
यथामती नि यथार्िी ते, न्यावे त्यार्ी पैलतीरी || ५९०.
चवथा स्ति तो, निज-अवलंबि, पराधीिता टाळावी |
र्िी आनण क्षमता जैर्ी, जीविचयाश आचरावी || ५९१.
वाणी निनमशती, प्राणापासनु ि, प्राणा म्हणती वाणी-पती |
मिनच असते नतचे वांसरू, दुग्धे पोषण तयाप्रती || ५९२.
(या चारांच्या द्वारा जीवि व्यतीत करण्याचे सफ
ु ल)
वरील चारी जे आचरती, सुबुद्ध मि त्या साह्य करी |
सानत्वक वतशि, प्रेमळ वाणी, हेतू परनहत नित आचरी || ५९३.
तेणे लाभे सहाय्य हरीचे, स्वनहत नि परनहतनह साधे |
समाधाि सतं ोष जीविी, नित्यनच तेणे आिंदे || ५९४.
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ऋचा १३० {वैश्वािर अनग्ि}
आता नवचार तो अग्िीचा, वैश्वािर िामे ख्याती |
तोनच जीवि नित्य सावरी, अग्िीमुळे ज्ञािी प्रगती || ५९५.
आधार वाणीला अग्िीचा, र्ब्दा तेजनच त्याच मुळे |
अनग्ि हानच जीवि-साथी, तेणेनच जीवि उजळे || ५९६.
(अग्िीचा आवाज ऐकणे)
उभय काि ते बदं करावे, तेंव्हां ऐकू येत ध्विी |
आवाज सप्तु नच तो अग्िीचा, सच
ु वी स्वस्थताची जीविी ||५९७.
परर ऐसा जर ध्विी िा आला, समजुिी जावे त्यावेळी |
आता नचंतावे श्री हरीला, अंत:काळ आला जवळी || ५९८.
अनग्ि असे ही जीवि र्िी, पचि नि पोषण तोनच करी |
देह-यंिणा सुरनळत तेणे, अनग्िदर्शिी नदसे हरी || ५९९.
म्हणुिी अग्िीला वदं ावे, कधी ओलांडूिी िा जावे |
अनग्ि तेज ते असे ईश्वरी, वंदि त्यार्ी सद्भावे || ६००.
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ऋचा १३१ {तप}
तप ते होई नवनवध प्रकारे, ईश्वर प्रसन्ि होई तपे |
जीविात तप महात्म्य मोठे , असती तपाची नवनवध रूपे || ६०१.
(व्याधी हे तप)
व्याधी देही येता होती, तया यातिा परोपरी |
असह्य कांही, अर्ा वाटती, प्राथी देवा, मदत करी || ६०२.
हेही असते तप दु:खात्मक, दोष देहीचे जाण्याला |
देह-यंिणा सुरनळत होण्या, आरोग्य नियनमत होण्याला || ६०३.
व्याधी सांगती, जीवि काली, काय िेमके टाळावे |
संयम नियमि यांतील दोषा, निदोष नियमि साधावे || ६०४.
संवयी कोणत्या, असती श्रेयस, जये संतुलि साधावे |
व्याधीकाली आत्मनिरीक्षण, भनवष्य दोषा टाळीतसे || ६०५.
जयांिी के ले सहाय्य आपणा, त्यांचे र्ुभनच नचंतावे |
कृतज्ञता ती नित्य असावी, मांगल्यनच ते लाभावे || ६०६.
तेणे हे तप पावि होई, आचारण दोषनह ते टळती |
ऐर्ा घटिा देती नर्कवण, आचरण र्ुद्धी करनवती || ६०७.
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(श्रेष्ठ तप- परनहत साधणे)
परनहत वतशि, आपदी सहाय्यनह, थोरनच ऐसे तप होते |
पडता-पडता कुणी सांवरणे, पुण्यमयनच तप ते होते || ६०८.
मृत्यू कुणाचा होता सहजची, जावे तेथे मदतीला |
र्ुभनच कमश हे, सहज घडे तप, वधशि होई आत्मबला || ६०९.
आपदी असता, धाउिी जाणे, यथार्िी करी मदतीला |
तप पण्ु याचे होते आचरी, तेणे हरी तो तोषनवला || ६१०.
साधभ
ु ावे, नि सद्भावे, महत्व जाणा सेवेचे |
जीवि आपल
ु े, परनहतास्तव, पज
ू ि हेनच श्री हरीचे || ६११.
{श्री स्वामींिा नविम्र कृतज्ञ वदं िा}
स्वामी नवद्यािंद कृपेिे, उमगली ज्ञािाची सररता |
आपण नवद्यामुती स्वामी, उकलनच गुह्याची कररता || ६१२.
कृपा आपुली, ग्रंथी नलनहता, अल्पबुद्धी मज नर्कनवले |
आर्य जोही काव्यी आणण्या, आपण उद्युिनच के ले || ६१३.
सद्गुरु माझे श्री ज्ञािेश्वर, कृपा तयाची मजवरती |
सहजी आपुला ग्रंथ लाभता, उमगे मी जरर अल्पमती || ६१४.
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काव्यभाष्य संपन्ि जाहले, कृपाची मंगल स्वामींची |
नविम्र वंदि चरणी त्यांच्या, नर्कवण लाभे मोलाची || ६१५.
गहि नवषय हा स्वामी प्रसादे, र्ब्द योजिा सहजी मिी |
अपशण रचिा ही काव्याची, स्वामींच्या पावि चरणी || ६१६.
ग्रंथ वानचता, मला उमगला, यथाथश आर्य काय असे |
नफटले अंधाराचे जाळे , ज्ञाि लाभले, उत्तमसे || ६१७.
स्वामी नवद्यािदं कृपेिे, काव्यभाष्य र्ब्दी आले |
कृतज्ञ वदं ि भावे आपणा, नदव्य ज्ञाि तुवा नदधले || ६१८.
जरर तत्वज्ञािनह गहि तरी, उकले आर्य तंवकृपा
गोड मािुिी घ्यावी सेवा, कठीणार्ी के ला सोपा || ६१९.
कठीण नवषय हा, स्वामी प्रसादे, सहज सुलभता ती आली |
अपशण आपुल्या मंगल चरणी, र्ब्द-सुमिे नह अपशयली || ६२०.
आर्ीवाशद नि कृपा ती व्हावी, चुकले क्षमानच ती करणे |
नवद्येचे तर आपण सागर, रचिा अल्प नह बुद्धीिे || ६२१.
दोष यातले सारे माझे, समजुनिया घ्याव्या उणीवा |
ज्ञाि महािनच ते स्वामींचे, बोधनच त्यांचा जाणावा || ६२२.
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बृहदारण्यक उपनिषद ज्ञाि दर्शि समाप्त
|| हरी ॐ ||
अण्णा
श्रावणी पंचम सोमवार सोमवती अमावस्या
०६/०९/२०२१
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बृहदारण्यक उपनिषद काय नर्कनवते ?
या मळ
ू ग्रंथाचे सहा अध्याय असिू त्याच्या उपनिभागास ब्राह्मण
नह सज्ञं ा आहे.
अध्याय १ ि २ यांचे ६ ब्राह्मण असिू त्यांिा मिक
ु ांड नकंिा उपदेर्
कांड म्हणतात.
अध्याय ३ ि ४ याचं े ९ ि ६ ब्राह्मण असिू त्यािं ा उपपत्ती काडं
नकंिा मनु िउपदेर् कांड नकंिा याज्ञिल्कीय कांड म्हणतात.
अध्याय ५ ि ६ यांचे १५ ि ५ असे यांचे ब्राह्मण असिू त्यांिा
उपासिाकाडं नकंिा नखल काडं म्हणतात.
उपदेर्काडं ात आत्मा ि परमात्मा एकच असिू एकच आत्मा सिश
नठकाणी कसा व्याप्त आहे.हे स्िािभु ि आिारे दर्शनिले आहे.
याज्ञिल्ककाडं ात आत्मा ि परमात्मा यांचे ऐक्य तकाशच्या अिेक
यक्ु त्या िापरूि दाखनिले आहे. ‘अहं ब्रह्मानस्म’ हे यििु ेदाचे महािाक्य
अध्याय ४ मध्ये निषद के लेले आहे.
नखल कांडात आत्मा ि परमात्मा यांचे ऐक्य अिभु तू होण्यासाठी
आिश्यक असे मागश सानं गतलेले आहेत.
महषी याज्ञिल्क यांचे सारखे श्रेष्ठ तत्ििेत्ते या उपनिषदाचे द्रष्टे
आहेत. हे उपनिषद गद्यात्मक आहे. यातील मैत्रेयी, गागी यांचे
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याज्ञिल्क्यार्ी संिाद ििकार्ी त्यांचे संिाद हे आत्मािभु तू ी कडे िेणारे
तत्त्िज्ञािािे भरलेले आनण भरलेले आनण भारलेले आहेत.
अत्यतं महत्िपणू श ज्ञाि या उपनिषदात निनििप्रकारे गंफ
ु लेले आहे.
पज्ू य नििोबा यांचे अष्टादर्ी हे याच उपनिषदािर आिाररत आहे.
ि स्िामींचे त्यािरील भाष्य हाच माझ्या लेखिाचा आिार आहे.
या पािि ज्ञािािे सिाांचे िीिि समािािी होिो
सिश संबंनिताचे आभार
अण्णा
सोमिती अमािास्या
हरर ॐ
अण्णा ०६/०९/२०२१.
र्ेवटचा श्रावणी सोमवार
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अण्णा (श्री. मधुकर सोिवणे) यांची
ई सानहत्यवरील इतर पस्ु तके
नक्लक/टॅप करताच उघडतील
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ई सावहत्य प्रविष्ठानचे हे चौदािे िर्प.
मधक
ु र सोनिणे (अण्णा) यांचे हे िववे पस्ु िक.

अण्णा हे ८२ िषाांचे तरुण आहेत. िय फ़क्त सांगण्यापरु ते, एक आकडा.
बाकी त्यांचे चैतन्य त्यांिा तरुणांतच गणती करायला लािील असे.
लहािपणापासिू च त्यांिी अध्यात्ममागश नस्िकारला. िेटका प्रपंच करतािाच
त्यािं ी आपला अभ्यास ि साििा सरू
ु ठे िली. त्याच्ं यामागे सरस्ितीची कृ पा
आनण माउलींचा आनर्िाशद आहे. त्यामळ
ु े च ते अखंड अभ्यास, मिि, नचंति ि
लेखि करत असतात. ई सानहत्यच्या अध्यात्म निभागात चारही िेद, संपणू श
महाभारत, रामायण, गीता, ज्ञािेश्वरी, सिश सतं सानहत्य ि इतर सिश िमाांसह अिेक
पस्ु तके आहेत. पण उपनिषदे िव्हती. यानिषयी एकदा सहि अण्णांकडे बोललो
असता त्यांिी उपनिषदांचे मराठी श्लोकाििु ाद करण्याचा संकल्पच सोडला. ि
श्रािणाच्या पाच सोमिारी ५ उपनिषदे प्रनसद्ध के ली. नकती उपनिषदे आहेत ते
अििू समिलेले िाही. त्या उपनिषदापं ैकी नकती होतील ते ईश्वराच्या इच्छे िरच.
तोच या संकल्पाला बळ देईल आनण पणु शत्िाला िेईल. मराठी भाषेत असा प्रयोग
प्रथमच होत आहे.
मधक
ु र सोनिणे ऊफ़ड अण्णासं ारखे ज्येष्ठ लेखक आपली पस्ु िके ई सावित्यच्या
माध्यमािनू जगभरािील मराठी िाचकानं ा विनामल्ू य देिाि. असे लेखक ज्यानं ा
लेखन िीच भक्ती असिे. आवण त्यािनू कसलीिी अवभलाषा नसिे. मराठी भाषेच्या
सदु िै ाने गेली दोन िजार िषे किीराज नरें द्र, सिं ज्ञानेश्वर, संि िक
ु ारामांपासनू िी परंपरा
सरू
ु आिे. अखंड. अजरामर. म्िणनू िर नदिािाथ मिोहर(४ पस्ु तके ), र्ंभू गणपल
ु े

(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीिर िािडेकर(९), डॉ. िसंत बागल
ु (२०), र्भु ांगी
पासेबंद(१४), अनििार् िगरकर(४), डॉ. नस्मता दामले(८), डॉ. नितीि मोरे
(३२), अिील िाकणकर (९), फ्रानन्सस आल्मेडा(२), मिक
ु र सोिािणे(९),
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अितं पािसकर(४), मिू नर्रगांिकर (८), अर्ोक कोठारे (५० खंडांचे
महाभारत), श्री. नििय पाढं रे (ज्ञािेश्वरी भािाथश), मोहि मद्वण्णा (िागनतक
कीतीचे िैज्ञानिक), संगीता िोर्ी (आद्य गझलकारा, १७ पस्ु तके ), नििीता
देर्पांडे (७) उल्हास हरी िोर्ी(७), िंनदिी देर्मख
ु (५), डॉ. सिु ाता चव्हाण
(११), डॉ. िृषाली िोर्ी(२७), डॉ. निमशलकुमार फडकुले (१९), CA पिु म
संगिी(६), डॉ. िंनदिी िारगळकर (१३), अंकुर् नर्ंगाडे(१४), आिंद
देर्पाडं े(४), िीनलमा कुलकणी (२), अिानमका बोरकर (३), अरुण फडके (३)
स्िाती पाचपांडे(२), साहेबराि ििंिाळ (२), अरुण नि. देर्पांडे(५), नदगंबर
आळर्ी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुंिती बापट(३), अरुण कुळकणी(८), िगनदर्
खादं िे ाले(४) पक
ं ि कोटलिार(५) डॉ. सरुु ची िाईक (३) डॉ. िीरें द्र ताटके (२),
आसािरी काकडे(३) असे अनेक ज्येष्ठ ि अनभु िी लेखक ई सावित्यच्या द्वारे
आपली पस्ु िके लाखो लोकापं यांि विनामल्ू य पोिोचििाि.

अिा सावित्यमिू ीच्ं या त्यागािनू च एक वदिस मराठीचा सावित्य िृक्ष
जागविक पटलािर आपली ध्ििा फडकिील याची आम्िाला खात्री आिे. याि
ई सावित्य प्रविष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी चळिळ आिे. अनेक निनिीन
व्यासपीठे उभी रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठांिनू निनिीन लेखक उदयाला
येि आिेि. आवण या सिाांचा सामवू िक स्िर गगनाला वभडून म्िणिो आिे.

आवण ग्रथं ोपजीविये । वििेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट विजयें । िोआिे जी ।
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