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• ववनामलू्य ववतरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचनू झाल्यावर आपण ह ेफ़ॉरवडड करू शकता.  

• ह ेई पसु्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवूी वकंवा वाचनाव्यवतररक्त कोणताही वापर 

करण्यापवूी ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े 
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या पसु्तकातील लेखन व छायावचत्ांचे सवड हक्क लेवखकेकडे सरुवित असनू 

पसु्तकाचे वकंवा त्यातील अंशाचे पनुमुडद्रण वा नाट्य, वचत्पट वकंवा इतर 

रुपांतर करण्यासाठी लेवखकेची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आह.े तसे न 

केल्यास कायदशेीर कारवाई (दडं व तरंुुगवास) होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is 
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright 
entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 

 

 

 

 

 

  



आसावरी श्रीगिवास काकडे  

बी.कॉम., एम.ए. मराठी, एम.ए. तत्त्वज्ञाि 

प्रकागित पुस्तके-  

िद्यलेखि-  

*‘कचवतेभोवतीिां अवकाश’ (लेखसांग्रि) 

*ईशावास्यम ्इदां सविम:् एक आकलन-प्रवास’ (तत्त्वज्ञान) 

* ‘अथाांग’- (अनवुाचदत कादांबरी) चबन्द्या सबु्बा याांच्या ‘अथाि’ या साचित्य अकादमेी परुस्कार प्राप्त 

मळू नेपाळी कादांबरीिा मराठी अनवुाद. 

* आनांदी गोपाळ (कादांबरी- सांचिप्त आवतृ्ती) श्री. ज. जोशी याांच्या आनांदी गोपाळ या कादांबरीि ेमलुाांसाठी सांचिप्तीकरण 
 

कगवतासंग्रह- 

मराठी- ९ : ‘आरसा’, ‘आकाश’, ‘लािो’, ‘मी एक दशिनचबांद’ू, ‘रिाटाला पनु्द्िा गती चदलीय मी’, ‘स्त्री असण्यािा अथि’, 

‘उत्तरार्ि’, ‘व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेवर’ आचण ‘भेटे नवी राई’ 

चिन्द्दी- ३ : ‘मौन िणों का अनवुाद’, ‘इसीचलए शायद’, आचण ‘मेरे चिस्स ेकी यात्ा’- (स्वतःच्या चनवडक मराठी कचवताांिा 

चिन्द्दी अनवुाद. या चिांदी अनवुादािा तचमळ अनवुाद प्रकाचशत झाला आि.े)  



 

अनवुाचदत- ४ 

 * ‘बोल मार्वी’ (िन्द्रप्रकाश दवेल याांच्या ‘बोलो मार्वी’ या चिन्द्दी कचवतासांग्रिािा अनवुाद), 

* ‘तरीिी कािी बाकी रािील’ (चवश्वनाथ प्रसाद चतवारी याांच्या चनवडक चिन्द्दी कचवताांिा अनवुाद),  

* ‘लम्िा लम्िा’ (दीचप्त नवल याांच्या ‘लम्िा लम्िा’ या कचवतासांग्रिािा अनवुाद), 

* ‘त ूचलिी कचवता’ (डॉ. दामोदर खडसे याांच्या ‘तमु चलखो कचवता’ या कचवतासांग्रिािा अनवुाद) 

बालगीतसांग्रि-५: ‘चटक टॉक चरांग’, ‘अन ुमन ुचशरू’, ‘जांगल जांगल जांगलात काय?’(इसापगाणी), ‘चभांगोर् या चभांग’,  ‘ऋतिुक्र’ 

ब्लॉग्ज- ‘ब्लॉग, एक नवी सरुुवात’ या ब्लॉगमर्े चवषयानसुार बनवलेले दिा ब्लॉग्ज एकचत्त.  

(http://www.asavarikakade.blogspot.com) 

 

काही महत्त्वाचे पुरस्कार- 

* ‘बोल मार्वी’- साचित्य अकादमेी, नवी चदल्लीिा अनवुाद परुस्कार २००६ 

* ‘इसीचलए शायद’- कें रीय चिांदी चनदशेालय, नवी चदल्लीिा ‘चिांदीतर भाषी चिांदी लखेक परुस्कार 

* ‘मेरे चिस्स ेकी यात्ा’- मिाराष्ट्र राज्य चिन्द्दी साचित्य अकादमीिा सांत नामदवे परुस्कार 

* ‘आरसा’ आचण ‘मी एक दशिनचबन्द्द’ू या सांग्रिाांना मिाराष्ट्र राज्य परुस्कार 



* बालसाचित्यासाठी औरांगाबादच्या पररवतिन सांस्थिेा कै. ग.ि. पाटील परुस्कार 

* ‘कचवतेभोवतीिां अवकाश’- आिायि अत् ेस्मचृत प्रचतष्ठान केशवकुमार आिायि अत् ेपरुस्कार 

* ‘ईशावास्यम ्इदां सविम.्..’- साविजचनक वािनालय, नाचशकिा ग. चव. अकोलकर परुस्कार. 

* एकूण लेखनासाठी गो. नी.दाांडेकर स्मचृत ‘मणृ्मयी’ परुस्कार,  

* पणेु मराठी ग्रांथालय, पणेुिा साचित्य सम्राट न. चिां. केळकर परुस्कार 
 

इतर सन्माि 

* इयत्ता सातवी ते एम. ए. पयंतच्या चवचवर् वगांच्या अभ्यासक्रमात व चवचवर् सांपाचदत सांग्रिाांमरे् वरील सांग्रिाांमर्ील कचवताांिा 

समावेश. 

* आकाशवाणी, नवी चदल्ली तफे आयोचजत सविभाषी कचवसांमेलनात(२००२) मराठीि ेप्रचतचनचर्त्व 

* चिन्द्दी साचित्य सम्मेलन, प्रयाग (अलािाबाद) द्वारा ‘सम्मेलन सम्मान’- २००४ 

* अचखल भारतीय मराठी साचित्य सांमेलनासि अनेक मित्त्वाच्या साचिचत्यक कायिक्रमाांमरे् कचवतावािन, चनबांर्वािन, भाषण 

अशा प्रकारिा सिभाग.  
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मनोगत
ज्ञानेश्वरीतील उपमा दृश्यरूपात माांडण्यािी कल्पना सिुली ती एका स्वाांतःसखुाय िाल ूअसलेल्या 

छांदातनू.. आर्चुनक मोबाईलच्या अनेक सचुवर्ाांमर्ली छायाचित् काढता येणां िी सचुवर्ा मला सवाित 

अचर्क मोिवनू टाकणारी वाटलीय. बािरे पडलां की लगेि माझी नजर चभरचभरू लागते. कािी वेगळां, सुांदर 

चदसलां की ते आर्ी नजर चटपते मग मोबाईलमर्ला कॅमेरा.. स्वतःला आनांद दणेारे अस ेफोटो एकाि वेळी 

अनेकाांशी शेअर करणांिी आता अगदी सिज िोऊ शकतां. एकदा एका फोटोखाली अभांग छांदात दोन ओळी 

चलचिल्या गेल्या. खपू छान वाटलां. मग फोटो आचण दोन ओळी शेअर करणां िा रोजिा कायिक्रमि झाला. 

प्रचतसादिी िाांगला चमळाला... अचभव्यक्तीिी एक नवी शैलीि सापडल्यासारखां झालां..! 

एकदा एका फोटोवर दोन ओळी चलचिताना त्यात ज्ञानेश्वरीतली, मनात रेंगाळलेली ‘आनांदािा 

अनकुार’ िी उपमा वापरली गेली. खरांतर तो फोटो काढताना ती उपमाि दृश्य रूपात समोर साकारलीय 

असां जाणवलां... सकाळिां प्रसन्द्न चनळां आकाश. दाट झाडी असलेलां चिचतज आचण त्या दोन्द्िीिां 

जलाशयात पडलेलां प्रचतचबांब.. नजर न िलवता चटपलां ते दृश्य.. आचण त्या खाली चलिीलां- ‘अनपुम्य सषृ्टी 



खेळ चनमाित्यािा / जण ूआनांदािा अनकुार..!’ यात फक्त ओवीतली उपमा आि.े िा ओवीिा अनवुाद 

नािी... 

मनात आलां, ज्ञानेश्वरीतल्या उपमाांना छायाचित्ाांच्या माध्यमातनू असां दृश्य रूप दतेा आलां तर? त्या 

उपमा, त्याांिा सांदभि आचण तत्त्वचविार सविि समजनू घ्यायला मदत िोईल. मग मला चवशेष भावलेल्या 

उपमा जाणीवपवूिक दृश्य रूपात माांडण्यािा प्रयत्न सरुू केला. उपमेला साजेसा फोटो, माझ्या दोन ओळी 

आचण खाली ज्ञानेश्वरीतली ती उपमा असलेली ओवी, चतिा अथि आचण सांदभि चलचिणां असा उपक्रम सरुू 

झाला... २०१५ साली मी त्यािा ‘ज्ञानेश्वरीतील उपमा’ िा ब्लॉग तयार केला िोता. त्याि ब्लॉगि ेआता 

ईपसु्तक करत आि.े त्यासाठी ब्लॉगिी वडि फाईल करण्याि ेअवघड काम माझा भाऊ चदलीप आपटे यानां 

तत्परतेनां आचण मला िवां तसां करून चदलां. त्यात शीषिकासि कािी कलात्मक बदल करून ई साचित्य 

प्रचतष्ठानतफे ‘आनांदािा अनकुार’ या नावानां ई पसु्तकरूपात आता त ेप्रकाचशत िोत आि.े या ईपसु्तक 

चनचमितीमर्ील या दोघाांच्या िाचदिक सिभागाबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करते..  
 

आसावरी काकडे



 

 

अनपुम्य सषृ्टी खळे वनमाडत्याचा 

जण ूआनंदाचा अनकुार..! 

  



१ वििेकतरू 
 

वववकेतरंूच े। अनोखे उद्यान 

  करावे जतन । ज्याचे त्याने..! 

“ आताां अवर्ारा कथा गिन । जे सकळा कौतकुाां जन्द्मस्थान । 

कीं अचभनव उयान । चववेकतरूां ि े॥ २८/१ ” 

 
 

कथा म्िणजे मिाभारत कथा. ती गिन आि,े सगळ्या िमत्काराांि े

जन्द्मस्थान आि.े. आचण ती ‘चववेकतरूां ’ि ेउयान आि.े 

या कथेत असांख्य उपकथा आिते. त्याांिां प्रयोजन जाणनू घेण्यासाठी 

चववेकािी आवश्यकता आि.े चववेकतरूां ि े उयान िी उपमा म्िणज े

केवळ प्रासाचदकता नािी. तर समजनू घेण्यािा तो एक दृष्टीकोन आि.े 

*** 

 

 

  



२ अमूतािचा कडवसा 

चवश्व अमतूाििा । अस ेकडवसा 

िैतन्द्य-चवलासा । पार नािी..! 

दखेें चवश्वभ्रमाऐसा । जो अमतूाििा कडवसा । 

तो जयाचिया प्रकाशा । परेुचिना ॥ (१७४/४) 

 
 

ज्ञानािां मित्त्व साांगत असताना चदलेली उपमा- 

(कडवसा म्िणज ेपडछाया.) 

चवश्व म्िणजे चनराकारािी केवळ सावली आि ेि ेज्ञानी माणसाला 

सिज उमगतां.. त्याच्या ज्ञानाच्या प्रकाशापढुां िा पसारा कािीि नािी..! 

*** 

 

 

  



३ पूवेच्या राउळी 
 

पवूेच्या राउळी । सयूाििी चदवाळी 

चफटली काजळी । अवघीि..! 

“ जैशी पवूिचदशिेाां राउळीं । उदयािी सयूे चदवाळी । 

कीं येरींचि चदशा चतयेचि काळीं । काचळमा नािी ॥ (८६/५)” 

 
 

अज्ञान नािीस े िोऊन सांभ्रम दरू झाल्यावर द्वतैभाव उरत नािी. 

एकत्वािी लख्ख प्रचिती येत ेि ेसाांगत असताना चदलेली उपमा- 

पवूि चदशेच्या राउळात सयूोदयािी चदवाळी झाली की सविि 

चदशातील काळोख नािीसा िोतो. 

*** 

 

 

  



४ तरंि होऊि 
 

तरांग िोऊन । स्वतःशीि खेळे 

जळी जळ लोळे । स्वानांदात..! 

“ ि ेअसो पवनािेचन मेळें। जैसे जळींचि जळ लोळे । 

ते आचणकें  म्िणती वेगळे । कल्लोळ ि े॥१००/५ ” 

 

 

जस ेवार् यामळुां तरांग चनमािण िोतात. त ेतरांग म्िणजे मळुात पाणीि 

असतां पण पािणार् याला पाणी आचण तरांग वेगळे वाटतात. तस ेचवश्वाि े

मळू स्वरूप एक आि.े अज्ञानामळेु सवित् वेगळेपण जाणवते ि े

समजावनू साांगताना िी उपमा चदलेली आि.े 

*** 

 

 

  



५ अिुपम्य सषृ्टी 

अनपुम्य सषृ्टी | खेळ चनमाित्यािा 

जण ूआनांदािा | अनकुार..! 

“ते आनांदाि ेअनकुार । सखुाि ेअांकुर । 

की मिाबोर् ेचविार । केले जैसे ॥ (१३८/५)” 

 
 

ऐक्यािे ज्ञान प्राप्त झालेल्या व्यक्तींि ेवणिन करताना चदलेली उपमा- 

( अनकुार- प्रचतचबांब, आकारािा अनवुाद ) 

अव्दतै-ज्ञानािी प्रचिती आलेली माणसां त्या ज्ञानसखुानां ओतप्रोत 

भारलेली असतात. ती जण ूआनांदाि ेअनकुार असतात. सखुाि ेकोंभ 

असतात. अव्दतैाच्या मिाबोर्ानां त्याांना रािायला मांचदर चदलेलां 

असतां..! 

*** 

 

 

  



६ आडकंठ 
 

मनषु्ट्य-जन्द्माि े। साथिक कराया 

कमािच्या पायर्या । िकूु नये..! 

“ आताां योगािळािा चनमथा । जरी ठाकावा आचथ पाथाि । 

तरी सोपाना या कमिपथा । िकुा झणी ॥ 

येणे यमचनयमाांिचेन तळवटे । ररगे आसनाचिय ेपाउलवाटे । 

येई प्राणायामािेचन आडकां ठे । वरौता गा ॥’ ५४,५५/६” 

 
 

कमि आचण योगमागाििा परस्परपरूक सांबांर् साांगताना चदलेली उपमा- 

योगाच्या पवितावर जायि े तर कमिमागािच्या पायर् याांनी जाव.े 

यमचनयमाांच्या पायथ्यापासनू आसनाांच्या पाउलवाटेन े प्राणायामािा 

अवघड कडा पार करून वर जाव.े 

*** 

 

 

  



७ गजवाच्या भीतीिे 
 

चजवाच्या भीतीने | असा अडकला 

पांख चवसरला | अज्ञानात..! 

“ जैसी ते शकुािचेन आांगभारे । नचळका भोचवन्द्नली एरी मोिरे । 

तरी तेण ेउडाव ेपरर न परेु । मनशांका ॥ ७६/६ ” 

 

 

ज्ञान प्राप्त करून घेण्यािी िमता असनूिी दिेभावात लडबडलेला 

माणसू, उडता येण्यासाठी पांख आिते ि ेचवसरून आपण पडू या शांकेनां 

नळीला लोंबकळत रािणार् या पोपटासारखा दिेात अडकून राितो. 

*** 

 

 

  



८ असखं्यात पािे 

असांख्यात पान े। एकलेि रोप   

अव्दतैात झोप । ज्ञाचनयाला..! 

‘ना तरी विृािी पान ेजेतलुी । तेतलुी रोप ेनािी लावली । 

ऐसी अव्दतै चदवस ेपािली । रात्ी जया ॥ 
 

तो पांिात्मकी सापडे । मग साांग पा कैसेचन अडे । 

जो प्रतीतीिेचन पाडे । मजसी तकेु ॥ ४००, ४०१/६ 

 

विृाला जेवढी पानां असतात तेवढी रोपां लावलेली नसतात.. असां 

अव्दतैािां ज्ञान झालां, त्यािी खणूगाठ पटलीय अशा अव्दतै चदवसानां 

व्दतैािी रात् अनभुवली तरी तो व्दतैभावात अडकून रािात नािी.. 

‘ज्ञानी’ माणसू पांिमिाभतूात्मक शरीरात असला तरी तो दिेभावात 

अडकून पडत नािी  ि ेसमजावताना िी उपमा चदलेली आि.े 

*** 

 

 

  



९ आकािी जमती 
 

आकाशी जमती  | चवरळस ेढग 

र्रेनात तग  | वषेनात..! 

“ जैसे अकाळी आभाळ । अळुमाळु सपातळ ।  

चवपाये आल ेकेवळ । वस ेना वष े॥’ ४३४/६” 

 
थोडे चवरळ ढग अकाळी िकूुन गोळा झाले तरी ते चटकत नािीत 

आचण बरसतिी नािीत. 

श्रद्धाळू व्यक्ती प्रयत्नपवूिक योगसार्ना न करताि मोिाच्या 

मागािला जाऊ लागते.. त्याला मोि तर चमळत नािी पण श्रद्धा 

असल्यामळेु आत्मप्राप्तीिी आशािी सोडवत नािी. अशा मर्ल्या 

अवस्थेिे वणिन करण्यासाठी िी उपमा चदलेली आि.े अशा माणसाला 

कोणती गती प्राप्त िोते असा प्रश्न पढेु अजूिन चविारतो. 

*** 

 

 

  



१० सयूोदयाआधी 
 

सयूोदया आर्ी  । चिचतज प्रकाश े

अल्पवयी तस े। चनजज्ञान..! 

“ मोटकी दिेाकृती उमटे । आचण चनजज्ञानािी पिाट फुटे । 

सयूािपढुाां प्रगटे । प्रकाश ुजैसा ॥ 
 

तैशी दशेिी वाट न पािताां । वयसेचिया गाांवा न येता । 

बाळपणीि सविज्ञता । वरी तयात े॥ ४५२,४५३/६ ” 

 
मोिमागाितील माणसाला आत्मप्राप्ती िोण्याआर्ीि मतृ्य ु आला 

तर त्याला योग्याांच्या कुळात जन्द्म चमळतो व अल्प वयाति त्याच्या 

चठकाणी स्वरूपज्ञानािा उदय िोतो. ि े समजावताना चदलेली उपमा- 

सयूोदयापवूी तो येत असल्यािी ग्वािी दते प्रकाश येतो तसा मनषु्ट्यजन्द्म 

प्राप्त िोऊन प्रौढत्व येण्याआर्ीि त्यास स्वरूपज्ञान प्राप्त िोते. 

*** 

 

 

  



११ आगदिून्यांचा िाभारा 

आचदशनू्द्याांिा की । भरला गाभारा 

प्रकृती-पसारा । अनावर..! 

“िोती िौर् याांशी लि थरा । येरा चमचत नेचणज ेभाांडारा । 

भरे आचदशनू्द्याांिा गाभारा । नाणेयाांसी ॥ (२४/७)” 

 

 

शनू्द्यातनू सषृ्टी कशी चनमािण झाली ि ेसमजावताना चदलेली उपमा- 

पांिमिाभतूे आचण मन बदु्धी अिांकार िी अष्टर्ा प्रकृती. सकू्ष्म 

प्रकृतीशी जेव्िा या स्थलू प्रकृतीिा मेळ िोतो तेव्िा जीवसषृ्टीिी 

टाांकसाळ सरुू िोते... ८४ लि योनींिे आकार आचण इतर आणखी 

अगचणत आकार याांनी ‘आचदशनू्द्यािा गाभारा’ भरून जातो... 

*** 

 

 

  



१२ पाण्याचा आवेि 
 

पाण्यािा आवेग । वीज चनचमितस े

पण पाणी नस े। चवजेमर्े..! 

“ ‘पै गगनी उपज ेआभाळ । परर तेथ गगन नािीं केवळ ।  

अथवा आभाळीं िोय सचलल । तेथ अभ्र नािी ॥  

‘मग तया उदकािेचन आवेशे । प्रगटल ेतेज जे लखलखीत चदस े।  

चतये चवजमूाजी अस े। सचलल कायी ॥ ५७, ५८/७” 

 
 

ढगाांमर्े पाणी असतां पण त्या पाण्यात ढग नसतात... पाण्याच्या 

‘आवेशा’मळेु वीज चनमािण िोते पण त्या चवजेत पाणी असत नािी.. 

त्याप्रमाणे ि ेसवि चवश्व जरी माझ्यामळेु चनमािण झाले तरी त्या कशात मी 

असत नािी. ि ेसमजावताना वरील उपमा चदलेल्या आिते- 

*** 

 

 

  



१३ जळी खेळे चंद्र 
 

जळी खेळे िांर । असनू नभात 

तसाि दिेात । खेळे भक्त..! 

“ ‘येरी शरीराचिया सचललीं । असतेपण िचेि साउली । 

वािचून िांचरका ते ठेली । िांरीि आि े॥’ १३८/८  
 

‘जे जाळ जळी पाांचगले । तेथ िांरचबांब चदस ेआांतडुले । 

परी थचडये काढूचन झाचडल े। तेव्िा चबांब के साांगे ॥’ १३८/९” 

 
खर् या भक्ताि ेस्वरूप साांगताना चदलेली उपमा- 

पाण्यात िांर चदसला तरी खरा िांर आकाशात असतो त्याप्रमाणे खरा भक्त 

शरीररूपात चदसत असला तरी तो माझ्याशी एकरूप झालेला असतो. 

पाण्यात जाळां टाकलां तर पाण्यातलां िांरािां प्रचतचबांब जाळ्यात अडकल्यासारखां 

चदसतां. पण काठावर आणनू जाळां झटकलां तर िांर खाली पडेल का? अडकलेय असां 

वाटणां ि ेअज्ञान. ज्ञान झाले की सत्य समजत ेि ेसाांगताना िी उपमा चदलेली आि.े 

*** 

 

 

 

  



१४ पाणी जरी िूढ 

पाणी जरी गढू । सज्ज आि ेनाव 

‘पल्याड’ि ेगाव । गाठावया..! 

“पाि ेपा नाव दखेता बरवी । कोणी आड घाली काय अथावी । 

का सपुांथ जाणोचनया अडवी । ररगवत अस े॥ २४०/८” 

 
 

माणसासमोर नेिमी जगण्याि े दोन मागि असतात. एका मागािन े

ब्रह्मत्वास जाता येत.े दसुर् या मागािने सांसारिक्रात अडकाव ेलागते... ि े

मागि समजावनू साांगताना िी उपमा चदलेली आि-े 

समोर िाांगली नाव चदसत असता कोणी अथाांग पाण्यात उडी घेईल 

का? चकां वा राजमागि मािीत असताना कोणी आडवाटेला जाईल का? 

*** 

 

 

  



१५ गदव्यावर गदवा 
 

चदव्यावर चदवा ।  दसुरा लावला 

कोणता पचिला । कोणा कळे? 

१) दीप ुठेचवला पररवरीं । कवणातें चनयमी ना चनवारी । 

आचण कवण कवचणय ेव्यापारीं । रािाटे तेंचि नेणे ॥ १२८/९ 

प्रकृतीिा खेळ िाल ूअसतो. ‘मी’(कृष्ट्ण, ईश्वर) त्या सवाििा आर्ार आि ेपण ‘मी’ कािी करत नािी. 

जसा घरात लावलेला चदवा कुणाला काय कर, करू नको ते साांगत नािी. कोण काय करतां आि ेििेी तो 

जाणत नािी. पण तो असतो म्िणनू सवि व्यापार घडतात.. 

२) जैसा दीपे दीप ुलाचवजे । तेथ आचदल कोण ि ेनोळचखज े। 

तैसा सविस्वे जो मज भज े। तो मी िोऊचन ठाके ॥ ४२८/९ 

भक्त माझी भक्ती करता करता मीि िोऊन जातो. मग भक्त कोण आचण ईश्वर कोण ि ेओळखताि येत नािी. 

जसा चदव्याने चदवा लावला तर िा पचिला आचण िा दसुरा असा भेद रािात नािी. दोन्द्िी चदवे सारखेि असतात.. 

३) काां स्नेिसतू्वन्द्िी । मेळू एके स्थानी । 

र्ररजे तो जनीं । दीप ुिोय ॥ १५४/१३ 

तपू, वात आचण अग्नी एकत् येऊन चदवा बनतो तशी अिांकार, बदु्धी, मन, पाि ज्ञानेंचरये पाि कमेंचरये, इच्छा, 

व्दषे, सखु, दःुख, िेतना... इत्यादी छत्तीस तत्त्वे एकत् येऊन शरीर (ज्ञानेश्वरीत िेत् असां म्िटलां आि)े बनते.. 
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१६ गवश्वपसारा 

चवश्वपसार् यािी । जेवढी की व्याप्ती 

तेवढी प्रचतती । ईश्वरािी..! 

“ ‘आगा ि ेजेव्िडी माझी व्याप्ती । तेव्िडीचि तयाचि प्रचतचत । 

ऐसे बिुर्ाकारी वतिती । बिुचि िोउचन ॥ 

ि ेभानचुबांब आवडेतया । सन्द्मखु जैसे र्नांजया । 

तैस ेते चवश्वा या । समोर सदा ॥ २५८,२५९/९ ” 

 

 

माझी जेवढी व्याप्ती तेवढी ते सवि मीि िी प्रचिती येत.े 

म्िणनू ज्ञानी लोक अनेक िोऊन मला एकाला जाणतात. 

सयूिचबांब जस ेप्रत्येकाच्या समोर असत ेत्याप्रमाणे ते नेिमी 

चवश्वाच्या समोर असतात. 

*** 
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१७ गवस्तार वडाचा 

चवस्तार वडािा । वस ेबीजामध्य े

आचण वडामध्य े। वस ेबीज..! 

“सचवस्तर वटत्व जैसे । बीजकचणकेमाजी अस े। 

आचण बीजकण ुवस े। वटी जेवी ॥ 

तेवीं आम्िाां तया परस्परें । बािरेी नामािींचि अांतरे । 

वाांिचून आांतवुट वस्त-ुचविारें । मी तेचि ते ॥ ४१०, ४११/९” 

 

भक्त आचण ईश्वर याांच्यातलां नातां समजावनू साांगताना चदलेली उपमा- 

सांपणूि वटविृािा चवस्तार त्याच्या बीजामध्य े असतो आचण 

वटविृामध्ये बीज वसलेले असत े तस े आम्िी परस्पराांमध्ये सामावलेले 

असतो. बािरे चदसणारे अांतर केवळ नामािे असत.े 

*** 

 

 

  



१८ िंध जाई दूर 
 

गांर् जाई दरू । फूल उरे मागे 

दठेामर् ेजागे । आत्मभान..! 

“ पररमळु चनघाचलया पवनापाठी । माग ेवोस फुल राि ेदठेी । 

तैस ेआयषु्ट्याचिये मठुी । केवळ दिे ॥ 
 

येर अवष्टांभ ुजो आघवा । तो आरूढोचन मद्भावा । 

मजचि आांत ुपाांडवा । पैठा जािला ॥  ४१३, ४१४/९” 

 
 

गांर् वार् यावर दरू चनघनू गेला तरी दठेािी पकड असेपयंत फूल 

दठेावर रािाते. तसे आत्मज्ञान झाल्यावर जगण्यासारख ेकािी उरलेल े

नसताना भक्ताि े आयषु्ट्य त्यािा दिे र्रून ठेवते..! एरव्िी त्यािा 

दिेािांकार ईशरूपात केव्िाि चस्थत झालेला असतो. 

*** 

 

 

  



१९ कमळ फुलता 
 

कमळ फुलता । गांर् ओसांडला 

लपचवता आला । नािी त्याला..! 

“ जैसी कमळकचळका जालेपण े। हृदयीचिया मकरांदाते राखो नेण े।  

द ेराया रांका पारण े। आमोदािे ॥  
 

तैसेचन मातें चवश्वीं कचथत । कचथतेचन तोषें कथूां चवसरत ।  

मग तया चवसरामाजीं चवरत । आांगे जीवें ॥ १२७, १२८/१० ” 

  

पणूि उमललेले कमळ आपला गांर् लपवनू ठेव ूशकत नािी. राजा 

रांक सार् याांना त्यािा आनांद चमळतो. त्याप्रमाणे माझ्या भक्ताला भक्तीिा 

आनांद लपवता येत नािी.. माझे वणिन करण्याच्या आनांदात त्याला 

सगळ्यािा चवसर पडतो... 

*** 
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२० वर खाली आत 

वर खाली आत । सवित् बािरे 

नभ घरदार । मेघाांसाठी..! 

“जैसे मेघाां या तळीं वरी । एक आकाशचि आांत बािरेी ।  

आचण आकाशींचि जाल ेअवर्ारी । असणेंिी आकाशी ॥  
 

पाठी लया जे वेळी जाती । ते वेळी आकाशींचि िोऊचन ठाती ।  

तेवी आचद चस्थती अांतगती । भतूाांचस मी ॥ २१७,२१८/१०” 

 

ईश्वराि ेव्यापकत्व चवभतूीयोगाने समजावनू साांगताना चदलेली उपमा- 

ढगाांच्या खाली-वरती, आत-बािरे आकाश असतां. त ेचतथांि उत्पन्द्न 

िोतात, चतथेि राितात आचण लय पावतात तेव्िा आकाशि िोऊन 

जातात. त्याप्रमाणे सवि प्राण्याांच्या उत्पत्ती चस्थती लयाला मीि आश्रय 

आि.े 

*** 

 

 

  



२१ अमृताचा घिु 
 

अमतृािा घन ु। प्रत्यि ‘सावळा’ 

पाथि आससुला । पावसाळा..! 

“ तो कृपापीयषू सजळु । आचण येरु जवळा आला वषािकाळु । 

नाना कृष्ट्ण कोचकळु । अजुिन वसांत ु॥११३/११” 

 

कृष्ट्ण म्िणज े कृपेच्या अमतृािा मेघ आचण अजुिन म्िणजे जवळ 

आलेला वषािकाल, तो कोचकळ आचण अजुिन वसांत.. असां दोघातलां 

नातां िोतां..! त्यािां वणिन करताना चदलेली उपमा.... 

*** 

 

 

  



२२ दुुःखकागलंदी 
 

दःुखकाचलांदीच्या । अतळ डोिात 

चनत्य बडुतात । कैक गाथा..! 

“ ि ेबापडी लोकसषृ्टी । मोटकीय ेचवपाइली चदठी ।  

आचण दःुखकाचलांदीिा तटी । झाड िोऊन ठेली ॥ ३४७/११” 

 

चवश्वरूप-दशिन घडवताना िाललेला स्वरूप चवस्तार पािताना 

अजुिनाला काय वाटलां त्यािां वणिन करताना चदलेली उपमा- चवश्वरूप-

दशिनािा सोिळा िाललेला असताना दःुखकाचलांदीच्या चकनार् यावर 

सांपणूि लोकसषृ्टी झाड िोऊन चनश्चल उभी राचिलीय.. असां चदसलां.. 

*** 

 

 

  



२३ गवश्वरूप तुझे 

चवश्वरूप तझेु । आवर आवर 

पािाया अर्ीर । कृष्ट्णरूप..! 

“यालागी जी दवेा । एचथांि ेभय उपजतस ेजीवा ।  

म्िणोचन येतलुा लळा पाळावा । जे परेु ि ेआता ॥  
 

पै िरािर चवनोद ेपाचिजे । मग तेण ेसखेु घरी राचिज े।  

तैस ेितभुुिज रूप तझेु । तो चवसावा आम्िा ॥ ५९३, ५९४/११” 

 
 

चवश्वरूप दशिनान ेभाांबावलेला अजुिन कृष्ट्णाला म्िणतो आि,े तझु े

चवराट रूप पािून मी भ्यालो आि.े. आता माझां ऐक आचण तझुा िा 

स्वरूप-चवस्तार थाांबव. तझु ेनेिमीि ेसार् ेरूप िाि आम्िाला चवसावा 

आि.े 

*** 

 

 

  



२४ घरट्यात जीव 
 

घरट्यात जीव । ठेवनू पचिण 

आकाशी भ्रमण । करतस.े.! 

“ िें रूप जरी घोर । चवकृचत आणी थोर ।  

तरी कृतचनश्चयािें घर । िेंचि करी ॥ ६३२/११ 
 

का अजातपचिया जवळा । जीव बैसवचून अचवसाळा ।  

पचिणी अांतराळा- । माजी जाय ॥ ६३४/११” 

 
 

घाबरलेल्या अजुिनाला चवश्वरूपािां मित्त्व समजावनू साांगताना 

चदलेली उपमा-  

पांख न फुटलेल्या चपलाजवळ जीव ठेवनू पचिण आकाशात झेपावते 

तसा त ू आपला जीव माझ्या चवश्वरूपाजवळ ठेव आचण मग माझ्या 

मानवी रूपावर प्रेम कर. कारण चवश्वरूप ििे माझे खरे रूप आि-े 

*** 

 

 

  



२५ माळी िेतो तसे 
 

माळी नेतो तस े। सखेु जाते पाणी 

पेरणी रुजणी । माळी जाण.े.! 

“ करणें काां न करणें । िें आघवें तोचि जाण े।  

चवश्व िळतसे जेणें । परमात्मेचन ॥ ११८/१२  
 

माचळय ेजेउतें नेल े। तेउत ेचनवाांतचि गेल े।  

तया पाचणया ऐसे केलें । िोआवें गा ॥ १२०/१२ ” 

 ईश्वरप्राप्ती कशी करून घ्यावी याि े वेगवेगळे मागि समजावताना 

चदलेली उपमा- 

माळी नेतो तस ेचवनातक्रार जाते पाणी.. त्यान ेकािी केले अस ेिोते 

का? तस ेआपल ेजीचवत अिांकार चवरचित िोऊन कमि करणारे व्िावे. 

कारण ज्याच्या सत्तेन ेि ेचवश्व िालल ेआि ेतो परमात्माि काय करायिां 

काय नािी ि ेजाणत असतो... 

*** 

 

 

 

  



२६ आभासी िीगलमा 

आभासी नीचलमा । चदस ेआकाशात 

तस ेशरीरात । वस ेमन..! 

‘जे इांचरया आचण बदु्धी । माझाररचलय ेसांर्ी । 

रजोगणुािा खाांदी । तरळत अस े॥ 
 

नीचळमा अांबरी । का मगृतषृ्ट्णा लिरी । 

तैस ेवायाांचि फरारी । वावो जािल े॥ १०४, १०५/१३ 

 
िेत्ाचवषयी म्िणजे शरीराचवषयी चवस्ताराने साांगताना मनाच्या 

स्वरूपाि ेवणिन आले आि-े 

इांचरये आचण बदु्धी याांच्या मध्यसांर्ीमर् ेरजोगणुाच्या खाांयावर मन 

तरळत असत.े आकाशािा नीचलमा चकां वा मगृजळाच्या लाटाांप्रमाणे त े

आभासी असत.े 

*** 

 

 

  



२७ मुळांिा खालती 
 

मळुाांना खालती । सापडल ेपाणी 

साांगे आबादानी । वरतनू..! 

“ अगा विृाचस पाताळी । जळ सापडे मळुीं । 

ते शाखाांचिय ेबािाळीं । बािरे चदस े॥ १७९/१३ 

तैस ेहृदयीिचेन ज्ञानें । चजयें दिेीं उमटती चिन्द्िें । 

चतयें साांगो आताां अवर्ानें । िाांगे आइक ॥ १८३/१३” 

  

विृाच्या मळुाांना खाली पाणी सापडते त ेआपल्याला चदसत नािी 

पण वरच्या फाांयाांच्या चवस्तारावरून ते समजते. तसे ज्ञान िी डोळ्याांना 

चदसणारी गोष्ट नािी. पण त े प्राप्त झाले असता ज्ञानी माणसाच्या 

जगण्यात उतरते आचण त े त्याच्या वागण्यातनू डोकावत रािते तेव्िा 

डोळ्याांनािी चदस ूलागते. कसे ते पढेु साांचगतले आि.े 

*** 

 

 

  



२८ िाभ्यात पोकळ 
 

गाभ्यात पोकळ । फळून भरत े

मग उन्द्मळत े। केळीबाई..! 

“ केळींि ेदळवाडें । िळू पोकळ आवडे ।  

परर फळोचनया गाढें । रसाळ जैसे ॥ २१२/१३ ” 

 
 

ज्ञानी माणसािे मन इतके तरल िोते की त्याला आपल्या 

असण्यािािी सांकोि वाटतो. त्याच्यातील ‘अदांभ’भावाचवषयी 

साांगताना चदलेल्या उपमा-  

केळीिा गाभा िलका आचण पोकळ असतो तरी ती फळते आचण 

रसान ेभरून जाते.. ज्ञानी माणसू ज्ञानरसान ेभरलेला असनूिी पोकळ, 

िलका रािातो.. 

*** 

 

 

  



२९ िभ मेघांतळी 

नभ मेघाांतळी । पथ पायाांतळी 

तरू स्थीर मळुीं । ज्ञानी जसा..! 

“जातया अभ्रासव े। जैसे आकाश न र्ाव े।  

भ्रमणिक्री न भांवे । ध्रवु जैसा ॥ ४८८/१३ 

पाांचथकाचिया येरझारा । सवें पांथ ुन वि ेर्नरु्िरा ।  

काां नािी जेवी तरुवरा । येणे जाण े॥४८९/१३ 

तैशा आल्या गेल्या ऊमी । नव्ि ेगजबज मनोर्मी ।  

चकां बिनुा चर्रु िमी । कल्पाांतीिी ॥४९८ /१३” 

 

गरुूकृपेचवषयी चवस्तारानां साांगनू झाल्यावर ज्ञानी माणसाच्या चस्थरतेचवषयी, र्ैयािचवषयी साांचगतले 

आि.े ते साांगताना चदलेल्या उपमा- ढगाांबरोबर आकाश र्ावत नािी, ग्रि-तार् याांच्या भ्रमणिक्रात 

ध्रवुतारा चफरत नािी, पचथक जात येत असतात पण पायाांखालिा रस्ता चस्थर असतो, बाजिू ेविृ 

चस्थर असतात.. तसा ज्ञानी इांचरयाांच्या ऊमी ांच्या गजबजाटातिी चस्थरचित्त असतो. 

*** 

 

 

  



३० िळणे फुलणे.. 
 

गळण ेफुलणे । चनत्य िालतस े

विृ साितस े। जन्द्मदःुख..! 

“ डोळा िरळ न चवरे । घायी कोत न चजरे ।  

तैस ेकाळीि ेन चवसरे । जन्द्मदःुख ॥ ५३८/१३” 

 
ज्ञानी माणसातील अिांभाव- ‘मी आि’े यािी जाणीव नाचिशी िोते. 

त्याला असण्यािा, दिेाकारात असण्यािा चतटकारा वाटू लागतो. 

गतजन्द्माांच्या चवदारक स्मतृींनी पनु्द्िा जन्द्माला आल्याि ेदःुख िोते.. ि े

साांगताना परोपरीच्या, अांगावर येतील अशा उपमा चदलेल्या आिते.. 

त्यातली एक ससुह्य उपमा-- 

डोळ्यात खडा चकां वा जखमेत काटा खपुत रािातो तस े ज्ञानी 

माणसाला जन्द्मदःुख सलत रािाते.. 

*** 

 

 

  



३१ आरिात गबंब 
 

आरशात चबांब । चदस,े परी नस े

दिेामध्य ेतस े। आत्मतत्त्व..! 

“ आररसा मखु जैसे । चबांबचलया नाम अस े।  

दिेीं बसण ेतैस े। आत्मतत्त्वा ॥ १०९६/१३ 
 

एवांरूप पै आत्मा । दिेीं जें म्िणती चप्रयोत्तमा ।  

ते मठाकारे व्योमा । नाम जैसें ॥ १११४/१३ ” 

 

दिे आचण आत्मा याांिां अदृश्य नातां परोपरीनां समजावताना चदलेली उपमा- 

 आरशात िेिरा आि ेअसां म्िणता येत नािी. त्याला प्रचतचबांब म्िणतात. 

दिेातील आत्म्यािां असणां आरशातील या प्रचतचबांबासारखां आि.े असा आत्मा 

दिेात आि ेअसां म्िणणां म्िणजे मठाच्या आकारातील आकाशाला मठाकाश 

म्िणण्यासारखां आि.े 

*** 

 

 

  



३२ घट फुटे तेव्हा.. 

घट फुटे तेव्िा । मकु्त घटाकाश 

आकाशी आकाश । चमळतसे..! 

मी जैसा अनांतानांद ु। जैसाचि सत्यचसांर् ु। 

तैसेचि ते भेद ु। उरेचि ना ॥ ५३, 

जें मी जेवढे जैस े। तेंचि ते जाले तैस े। 

घटभांगी घटाकाशें । आकाश जेवीं ॥ ५४/१४ 

घटाचिया खापररया । घटभांगी फेचडचलया ।  

मिदाकाश आपसैया । जालेंचि अस े॥ ३१६/१४ 

 
स्वरूपज्ञान झालेल्या व्यक्तीला मद ्रूपता (ईशरूपता) प्राप्त झालेली असते. या ऐक्यािे 

स्वरूप समजावताना चदलेली उपमा- मी अमयािद आनांद, सत्यािा समरु आि ेतसेि ज्ञानीजन 

असतात. आमच्यात कािी भेद नािी. घट फुटल्यावर घटाकाश जस ेमिाकाश िोते तसे, 

ज्ञानप्राप्तीमळेु आपला वेगळेपणा जे चवसरून गेले ते मी जसा जेवढा तसेि झालेले असतात. 

*** 

 

 

  



३३ अिेकधा झाले.. 
 

अनेकर्ा झाले । प्रचतचबांब जळी 

वरून न्द्यािाळी । कल्लोळाांना..! 

“ नातरी आपण जळी । चबांबलो चतरोनी न्द्यािाळी ।  

िळण िोता कल्लोळी । अनेकर्ा ॥ २८९/१४ 

तैस ेगणुीं गणुापरौतें । जें आपणपें असे आचयतें ।  

चतय ेअिां बैस ेअिांते । मळूकेचिये ॥ २९२/१४ 

तैं तेथचुन मग पािता । म्िणे सािी मी अकताि ।  

ि ेगणुचि चक्रयाजाताां । चनयोजना ॥ २९३/१४” 

 चत्गणुाांच्या आर्ीन असलेला दिे त्याांच्या  प्रेरणाांनसुार वतिन करत असतो. ज्यावेळी ‘परुुष’ 

रष्टा िोऊन ि ेपाितो तेव्िा तो गणुातीत स्व-रूप जाण ूशकतो.. ि ेसाांगताना चदलेली उपमा- 

काठावरून पाचिले असता आपल ेप्रचतचबांब तरांगाांमळेु चवस्कटून गेलेल ेचदसते पण काठावरून 

अचलप्तपणे पाचिले असता चबांब आपल्या जागी चस्थर आि ेि ेलिात येत ेतस ेचत्गणुाांमळेु स्व-रूप 

अनेकचवर् रूपात वतिताना चदसत असले तरी ज्ञानी माणसाला सत ्रूप चस्थर असत ेि ेकळलेले  

असत.े 

*** 

 

 

  



३४ ऐल ओलांडुिी 
 

ऐल ओलाांडुनी । चिचतजी पोिला 

ऐल पैल झाला । एकाकार..! 

“ जैसा सैंर्वािा रवा । चसांर्मूाजीं पडावा ।  

चवरालेया चवरवावा । िेंिी ठाके ॥ ३९३/१४ 

नातरी जाळूचन तणृ । वचन्द्ििी चवझ ेआपण ।  

तैस ेभेद ुनाशचून जाण । ज्ञान नरेु ॥ ३९४/१४ 

माझे पैलपण जाय े। भक्त ि ेऐलपण ठाय े।  

अनाचद ऐक्य जे आि े। तेंचि चनवडे ॥ ३९५/१४” 

 
एका ईश्वराखेरीज कोणतािी चविार नािी अशी अव्यचभिारी उपासना करणारा भक्त चत्गणुातीत 

अशा ब्रम्ित्वाशी पोितो... ि ेसमजावताना चदलेल्या उपमा-   

मीठ समरुाच्या पाण्यात पडले तर ते असे एकरूप िोते की मीठ तर वेगळे रािाति नािी पण ते 

चवरघळल ेििेी उरत नािी. गवत जाळून मग अग्नीिी चवझतो तस ेवेगळेपण नािीसे करून ज्ञानिी त्या 

ऐक्यात चवलीन िोते तेव्िा भक्त आचण ईश्वर याांच्यातील ऐल-पैलपण चवरून सवि एकाकार िोते..!. 

*** 

 

 

  



३५ अवस्थात्रयािे... 

अवस्थात्याने । रूजतो वरती 

चवस्तारे खालती । चवश्वाकार 

“ते ऊध्वि आत्मा चनमिळे । अर्ोध्वि सचूित मळूें । 

बचळया बाांर्ोचन आळें । मायायोगािे ॥ 

मग आचर्ली सदिेाांतरे । उठती चजये अपारे । 

तें िौपाचस घेऊचन आगारे । खोलावती ॥ 

ऐसे भवरुमािें मळू । िें ऊध्वी ां करी बळ । 

मग आचणयाांिें बेंिळ । अर्ीं दावी ॥ ९१,९२,९३/१५” 

  

चवश्व-सांसाराला अश्वत्थ विृािी उपमा दऊेन त्यािी चनचमिती आचण चवस्तार कसा िोतो याि ेसचवस्तर 

वणिन केल ेआि.े. ब्रह्मतत्त्व आचण माया याांच्या दृढ सांबांर्ाांि ेआळे तयार िोऊन त्यात या विृािी चनचमिती 

िोत.े असांख्य दिेरूपी अांकूर फुटून त्यािा अपार चवस्तार िोतो. अशा या सांसारविृाि ेमळू (माया) ते 

वरच्या बाजसू म्िणजे ब्रह्माच्या चठकाणी रुजल ेकी फाांयाांिा चवस्तार सतत वाढत रािातो.... 

*** 

 

 

  



३६ मेघ उपसती.. 
 

मेघ उपसती । समरुाि ेपाणी 

नयाांिी भरणी । िाल ूराि.े.! 

“ जैसा मघेाांिचेन तोंडें । चसांर् ुएकें  अांगें काढे । 

आचण नदी येरीकडे । भररतीचि असती ॥ ११९/१५ 

तेथ वोिटे ना िढे । ऐसा पररपणूुिचि आवडे । 

परी ते फुली जांव नघुडे । मेघानदींिी ॥ १२०/१५ 

ऐसे या रुखािें िोणें जाणें । न तके िोतेचन वचिलेपणें । 

म्िणौचन लोकु यातें म्िणे । अव्यय ुिा ॥ १२१/१५” 

 
खाली फाांया आचण वर मळेु अशा चवश्वरूपातील मायावी सांसारविृाि ेस्वरूप समजावताना चदलेल्या उपमा- 

एकीकडून मेघ समरु उपसत राितात तर दसुरीकडून नया भर घालत राितात... त्यामळेु समरु कर्ी 

आटलाय चकां वा ओसांडून वाितोयसां चदसत नािी. सदवै पणूि भरलेला चदसतो. ( पण िी चस्थती मेघ आचण 

नयाांि ेकायि सरुळीत असत ेतोपयंति...) त्याप्रमाण ेपानगळ आचण बिर याांच्या आवतिनाांमळेु सांसारविृ 

अचवनाशी आि ेअस ेवाटत.े 

*** 

 

 

  



३७ गिगिद्ध कमािचे.. 
 

चनचषद्ध कमाििे । मळू जसे वाढ े

र्ाव ेपढेु पढेु । जन्द्मशाखा..! 

“ प्रचतपाचदती अचभिार । आगम जे परमार । 

तेिी पानीं घेती प्रसर । वासना वेली ॥ 
 

तांव तांव िोती थोराडें । अकमाििीं तळबडुें । 

आचण जन्द्मशाखा पढुें पढुें । घेती र्ाव ॥ १६७, ६८ / १५” 

 

सांसाररूपी विृािां, त्याच्या चवस्तारािां वणिन करताना चदलेली उपमा- 

जारणमारणाचद चनचषद्ध कमिरूपातली मळुां मोठी िोतील तसतशी वासनावेल 

चवस्तारत जाते. त्यातनू जन्द्मशाखा पढेु पढेु र्ाव घेत राितात.. 

*** 

 

 

 

  



३८ सयूिरश्मी जिा.. 

सयूिरश्मी जशा भेदती मेघाांस 

ओलाांडे दिेास ज्ञानी तसा..! 

“ज्ञानें काां जयाांि ेडोळे । दखेोचन न रािाती दिेींिे खोळे । 

सयूिरश्मी आचणयाळे । ग्रीष्ट्मीं जैस े॥ ३८२ /१५ 

तैसी चववेकािेचन पैसें । जयाांिी स्फूती स्वरूपी बैसे । 

ते ज्ञाचनय ेदखेती ऐसें । आत्मयातें ॥ ३८३ / १५” 

  

ज्ञानिि ूलाभलेल ेयोगी चनत्य आत्मभावात असतात ि ेसाांगताना 

चदलेली उपमा- 

ग्रीष्ट्म ऋततू सयूाििी चकरणे जशी मेघाांिा अडसर दरू करून 

प्रकाशतात तस ेज्ञानी लोक दिेािा मर्ला अडसर बाजलूा करून चनत्य 

आत्मस्वरूपि पाितात. 

*** 

 

 

  



३९ िाखा असे खूण.. 

शाखा अस ेखणू । कोर दाखवाया 

तशा उपार्ी या । खणुा त्याच्या 

“ पै साांगण्याजोगे नव्ि े। तेथींि ेसाांगण ेऐसें आि े।  

म्िणौचन उपाचर् लक्ष्मीनािें । बोचलज ेआदीं ॥  

पाचडव्यािी िांररेखा । चनरुती दावावया शाखा ।  

दाचवजे तेवीं औपाचर्का । बोली इया ॥ ४६९, ४७०/ १५” 

 
कृष्ट्णाजुिन सांवादात अजुिन कृष्ट्णाला त्याच्या चनरुपाचर्क (ज्ञानेंचरयाांनी जाणता येईल अशी 

कोणतीिी चमती नसलेल्या) शदु्ध रूपाचवषयी प्रश्न करतो. तेव्िा कोणतीिी उपार्ी नसणां िी अवस्था 

समजनू घेण्यासाठी उपार्ींिा आर्ार कसा घ्यावा लागतो ि ेसाांगताना चदलेली उपमा. 

ते शदु्ध रूप शब्दाांत वणिन करून साांगण्याजोगे नािी. म्िणनू ते काय नािी चकां वा कशान ेझाकले 

आि ेअस ेउपार्ींच्या, सगणुाच्या आर्ाराने साांगावे लागते. प्रचतपदिेी बारीक िांरकोर विृाच्या 

फाांदीच्या आर्ाराने दाखवावी लागते त्याप्रमाणे माझ ेचनरुपाचर्क शदु्ध रूप अशा सगणू उपार्ींच्या 

आर्ाराने समजनू घ्याव ेलागते. 

*** 

 

 

  



४० देह अहतेंचे.. 

दिे अांितेि े। घरकुल सोडे 

चिदाकाशी उडे । जीवपिी..! 

“जेणे चववळचतय ेसवळे । लािोचन आत्मज्ञानाि ेडोळे । 

साांचडती दिेािांतेिीं अचवसाळें । जीवपिी ॥ २/१६” 

 

सोळाव्या अध्यायाच्या सरुुवातीलाि िी उपमा आलेली आि.े 

नेिमीिा सयूोदय चवश्व उजेडात आणतो. एका अथी तो द्वतैािे 

दशिन घडवतो. पण मायेच्या, अज्ञानाच्या रात्ीिा नाश करून 

आत्मज्ञानािा सयूि उगवला की अध्यात्मज्ञानािा चदवस उगवतो. 

अशा प्रातःकाळी आत्मज्ञानािी दृष्टी प्राप्त िोऊन जीवपिी ‘मी 

म्िणज ेदिे’ या समजतुीि ेघरटे सोडून दतेात.. 

*** 

 

 

  



४१ गिराकार जरी.. 
 

चनराकार जरी । चवश्वरूप घेई 

परमाण ूिोई । गगन ि.े.! 

“ परी मिाभतूें पोटीं वाि े। तेवींचि परमाणमूाजीं समाय े। 

या चवश्वानसुार िोये । गगन जैसे ॥ 

काय साांगों ऐसें चजणें । जें जगािेचन जीवें प्राणें । 

तया नाांव म्िणें । मादिव मी ॥ १७३ १७४ / १६” 

 

दवैी सांपत्ती असलेल ेगणु कोणते याि ेवणिन िालल ेआि.े त्यात मादिव या गणुािे 

स्वरूप समजावनू साांगताांना चदलेली उपमा. 

 आकाश असीम आि.े पण ते पांिमिाभतूे पोटात र्ारण करते, तसे परमाणरूूपातिी 

सामावते. ‘स्व’ मर्े न आणता जसे चवश्व आि ेतसे त ेिोते. त्याप्रमाणे ‘स्व’ बाजलूा ठेवनू 

जीवमात्ाांसाठी जगत रािण ेया गणुाला मी मादिव म्िणतो.. 

*** 

 

 

  



४२ आकाि वििते.. 
 

आकाश वषित े। डबकी चबांबते 

तदाकार िोत े। असीम जे..! 

“ आचण कताि ते दजुें । कमाििें कारण जाचणजे । 

प्रचतचबांब म्िचणजे । ितैन्द्यािें जें ॥ ३२१/१८ 

‘आकाशचि वषे नीर । तें तळवटीं बाांर्े नाडर । 

मग चबांबोचन तदाकार । िोय जेवीं ॥ ३२२/१८’ 

तैसें आपलुेचन चवसरें । िैतन्द्यचि दिेाकारें । 

आभासोनी आचवष्ट्कारे । दिेपणें जें ॥ ३२४/१८ 

जया चविारािाां दशेीं । प्रचसद्धी गा जीव ुऐसी । 

जेणें भाक केली दिेेंसीं । आघवाचवषयी ॥ ३२५/१८” 

 
कम ंअखांड घडत असतात. कृष्ट्ण त्याांिी कारणां अजुिनाला समजावनू साांगत आि.े पचिलां कारण दिे. दसुरां जीव. 

जीवािां स्वरूप समजनू दतेाना िी उपमा चदलेली आि.े  आकाश पजिन्द्यािा वषािव करतां. त्यािां पथृ्वीवर डबकां  तयार िोतां. 

आचण असीम असलेलां आकाश डबक्याच्या आकारािां िोतां. तस ेिैतन्द्य दिेाकार र्ारण करून कमिरूपात व्यक्त िोत 

रािातां. आचण ‘स्व’रूपािा चवसर पडून ‘मी दिे आि’े असां मान ूलागतां. अशी चवपररत समजतू करून घेतललेे िैतन्द्य 

म्िणज ेजीव. या जीवान ेअवघी कम ेकरण्याबाबत दिेाशी करार केलेला आि.े. 

*** 

 

 

  



४३ वारा जाई दूर.. 

वारा जाई दरू । झाड ओलाांडून 

डोलण ेठेवनू । फाांयाांवर..! 

“ऐसोचन अिांकृचतभावो । जयािा बोर्ी जािला वावो ।  

तर् िी दिेा जांव चनवाििो । तांव आथी कमें ॥  

आगा वारा जरा वाजोचन वोसरे । तरी तो डोल रुखी उरे ।  

काां सेंद ेदृचत राि ेकापरुें । वेंिलेनी ॥ ४२२, २३ / १८” 

 
मी कमांिा कताि आि ेअसा अिांकार ज्याला नािी, जो यापासनू अचलप्त आि ेत्यािां स्वरूप 

समजावताना िी उपमा चदलेली आि.े  

जसा वारा झाड पार करून दरू चनघनू गेला तरी त्यामळेु झाडाच्या फाांयाांमर्े चनमािण झालेला 

कां प, त्यामळेु त्याांि ेडोलणे कािी काळ मागे राित ेचकां वा डबीमर्े ठेवलेला कापरू सांपला तरी 

त्यािा गांर् कािी काळ डबीत रेंगाळत राितो तस ेस्वरूप ज्ञान झालेली व्यक्ती कमि-प्रचक्रयेपासनू 

अचलप्त झाली तरी दिे आि ेतोपयंत त्याच्या असण्यामळेु कमे िोति राितात..! 

*** 

 

 

  



४४ िजििेगिवाय.. 
 

गजिनेचशवाय । वषािकाली र्ुांद 

वष ेमेघवृांद । साचत्वकसा..! 

“ परर फलशनू्द्यता । नािीं तया चवफळता ।  

पैं फळासीचि पाांडुसतुा । फळें कायसी ॥ 

आचण आदरे करी बिुवसें । परी कताि मी ि ेनमुसे ।  

वषािकाळीि ेजैसें । मेघवृांद ॥ ६३३, ३४/१८” 

 
कमे करणारा साचत्वक कताि कसा असतो त ेसाांगताना चदलेली उपमा-  

चनत्यनैचमचत्तक कमे िी स्वतःि फलस्वरूप असतात. त्यामळेु ती चनष्ट्फळ िोण्यािा 

प्रश्नि नािी. फळाांनाि फळां असणां, नसणां ि ेकसां शक्य िोईल?  वषािकालातील मेघवृांद 

गजिना न करता बरसत असतात तसा साचत्वक कताि गाजावाजा न करता कतिव्यबदु्धीने 

चनत्यनैचमचत्तक कमे करत असतो. मी कताि ििेी तो जाणत नािी..! 

*** 

 

 

  



४५ सागववक ते धैयि.. 
 

सांकल्प-चवकल्प । फेडले लगुडे 

चनःशांक उघडे । केले मन..! 

साचत्वक ते र्ैयि । आतनू उगव े

बदु्धी-िांरामागे । उगी रािी..! 

“ अर्ोध्वि गढुें काढी । प्राण नावािी पेंडी । 

बाांर्ोनी घाली उडी । मध्यमेमाजी ॥ 

सांकल्प-चवकल्पाांिें लगुडे । साांडूचन मन उघडें । 

बदु्धीिी माचगलेकडे । उगीचि बैसे ॥ ७३९, ४० / १८” 

 
जे जे आि े ते सवि चत्गणुात्मक आि.े यािे तपशीलवार वणिन करताना 

साचत्वक र्ैयािसांदभाित िी उपमा चदलेली आि.े  

जे र्ैयि प्राण..अपान.. आचद नऊ वायुांिी जडुी करून नांतर सषुमु्नेमर्े उडी घेते, 

सांकल्प-चवकल्पाांिें वस्त्र उतरवनू मन उघडे करते आचण बदु्धीच्या मागे जाऊन 

चनवाांत बसते.. असे र्ैयि ते साचत्वक र्ैयि..! 

*** 

 

 

  



४६ मुक्काम गदसता 

मकु्काम चदसता । िालणे सरत े

वाट िी नरुते । पायाांखाली..! 

“नाना िालीचिया वाढी। वाट िोत जाय थोडी।  

मग पातला ठायीं बडुी। दऊेचन चनमे।। ११०२/१८” 

 

 

गाव जवळ आले की वाट थोडी उरते आचण पोिल्यावर बडूुन 

नािीशी िोते. 

अद्वतै ज्ञान िोऊ लागते तशी द्वतैािी वाट सांपत जाते आचण पणूि ज्ञान 

झाले की नािीशी िोते... ि ेसमजावताना िी उपमा चदलेली आि.े 

*** 

 

 

  



 

आसावरी काकडे यांची ई सागहवयवरील इतर पुस्तके 

कव्हरवर एकच गक्लक आगण पुस्तक उघडेल 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ant_asavari_kakade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vichar_kavadase_asavari_kakade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vichararth_asavari_kakade.pdf


ई सागहवय प्रगतष्ठािचे हे चौदावे विि 

आसावरी काकडे यांचे ईसागहवयवरचे हे चौथे पुस्तक. 

 

आसावरी काकडे ि ेनाव माचित नािी असा कोणी मराठी वािक नसेल. इयत्ता सातवी ते MA अभ्यासक्रमात त्याांच्या कचवताांिा अभ्यास करून नवीन 

चपढी मोठी िोत आि.े आर्ीच्या चपढीनेिी अनेक पसु्तकाांतनू आचण कायिक्रमाांतनू त्याांच्या काव्यािा आस्वाद आचण चविाराांिा पररिय घेतला आि.े त्याांच्या 

पसु्तकाांना मानर्नासचित प्रकाचशत करण्यासाठी प्रकाशकाांिी अिमिचमका असत.े परांत ूत्याांनी या पसु्तकाांसाठी ई साचित्यिा मागि अनसुरला व वािकाांना 

चवनामलू्य वािनानांद यायिा चनणिय घेतला. एकािी पैशािी अपेिा न ठेवता त्याांनी उदार िस्ते िी पसु्तके आमच्या लाखो वािकाांना चदली. 

अस ेलेखक ज्याांना लेखन िीि भक्ती असत.े आचण त्यातनू कसलीिी अचभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन िजार वषे कवीराज नरेंर, सांत 

ज्ञानेश्वर, सांत तकुारामाांपासनू िी परांपरा सरुू आि.े अखांड. अजरामर. म्िणनू तर चदनानाथ मनोिर(४ पसु्तके), शांभ ू गणपलुे(९पसु्तके), डॉ. मरुलीर्र 

जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागलु (१९), शभुाांगी पासेबांद(१२), अचवनाश नगरकर(४), डॉ. चस्मता दामले(८), डॉ. चनतीन मोरे (३३), अनील वाकणकर (९), 

फ्राचन्द्सस आल्मेडा(२), मर्कुर सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मर् ूचशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांडाांि ेमिाभारत), श्री. चवजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी 

भावाथि), मोिन मद्वण्णा (जागचतक कीतीि ेवैज्ञाचनक), सांगीता जोशी (आय गझलकारा, १७ पसु्तके), चवनीता दशेपाांडे (७) उल्िास िरी जोशी(७), नांचदनी 

दशेमखु (५), डॉ. सजुाता िव्िाण (८), डॉ. वषृाली जोशी(२६), डॉ. चनमिलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), डॉ. नांचदनी र्ारगळकर (११), अांकुश 

चशांगाडे(१६), आनांद दशेपाांडे(३), नीचलमा कुलकणी (२), अनाचमका बोरकर (३), अरुण फडके(४) स्वाती पािपाांडे(२), सािबेराव जवांजाळ (२), अरुण चव. 



दशेपाांडे(५), चदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां र्ती बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगचदश खाांदवेाले(५) पांकज कोटलवार(४) डॉ. सरुुिी नाईक (३) 

डॉ. वीरेंर ताटके(२), आसावरी काकडे(४), श्याम कुलकणी, चकशोर कुलकणी, रामदास खरे, अतलु दशेपाांडे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य भापकर असे अनेक 

ज्येष्ठ, अनभुवी लेखक ई साचित्याच्या द्वारे आपली पसु्तके लाखो लोकाांपयंत पोिोिवतात. एकिी पैशािी अपेिा न ठेवता. 

अशा साचित्यमतूी ांच्या त्यागातनूि एक चदवस मराठीिा साचित्य विृ जागचतक पटलावर आपल ेनाव नेऊन ठेवील यािी आम्िाला खात्ी आि.े यात ई 

साचित्य प्रचतष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी िळवळ आि.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रिात आिते. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत 

आिते. आचण या सवांिा सामचूिक स्वर गगनाला चभडून म्िणतो आि.े 

 

 

आचण ग्रांथोपजीचवये । चवशेषीं लोकीं  इ’यें । 

दृष्टादृष्ट चवजयें । िोआवे जी । 

  



 

  

 

 


