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मनोगत
ज्ञानेश्वरीतील उपमा दृश्यरूपात माडां ण्यािी कल्पना सिु ली ती एका स्वातां ःसख
ु ाय िालू असलेल्या
छांदातनू .. आर्चु नक मोबाईलच्या अनेक सचु वर्ाांमर्ली छायाचित् काढता येणां िी सचु वर्ा मला सवाित
अचर्क मोिवनू टाकणारी वाटलीय. बािेर पडलां की लगेि माझी नजर चभरचभरू लागते. कािी वेगळां, सांदु र
चदसलां की ते आर्ी नजर चटपते मग मोबाईलमर्ला कॅ मेरा.. स्वतःला आनांद देणारे असे फोटो एकाि वेळी
अनेकाश
ां ी शेअर करणिां ी आता अगदी सिज िोऊ शकतां. एकदा एका फोटोखाली अभगां छांदात दोन ओळी
चलचिल्या गेल्या. खपू छान वाटलां. मग फोटो आचण दोन ओळी शेअर करणां िा रोजिा कायिक्रमि झाला.
प्रचतसादिी िागां ला चमळाला... अचभव्यक्तीिी एक नवी शैलीि सापडल्यासारखां झाल.ां .!
एकदा एका फोटोवर दोन ओळी चलचिताना त्यात ज्ञानेश्वरीतली, मनात रें गाळलेली ‘आनदां ािा
अनक
ु ार’ िी उपमा वापरली गेली. खरांतर तो फोटो काढताना ती उपमाि दृश्य रूपात समोर साकारलीय
असां जाणवल.ां .. सकाळिां प्रसन्द्न चनळां आकाश. दाट झाडी असलेलां चिचतज आचण त्या दोन्द्िीिां
जलाशयात पडलेलां प्रचतचबांब.. नजर न िलवता चटपलां ते दृश्य.. आचण त्या खाली चलिीलां- ‘अनपु म्य सष्टृ ी

खेळ चनमाित्यािा / जणू आनांदािा अनक
ु ार..!’ यात फक्त ओवीतली उपमा आिे. िा ओवीिा अनवु ाद
नािी...
मनात आल,ां ज्ञानेश्वरीतल्या उपमानां ा छायाचित्ाच्ां या माध्यमातनू असां दृश्य रूप देता आलां तर? त्या
उपमा, त्याांिा सांदभि आचण तत्त्वचविार सविि समजनू घ्यायला मदत िोईल. मग मला चवशेष भावलेल्या
उपमा जाणीवपवू िक दृश्य रूपात माांडण्यािा प्रयत्न सरू
ु के ला. उपमेला साजेसा फोटो, माझ्या दोन ओळी
आचण खाली ज्ञानेश्वरीतली ती उपमा असलेली ओवी, चतिा अथि आचण सदां भि चलचिणां असा उपक्रम सरू
ु
झाला... २०१५ साली मी त्यािा ‘ज्ञानेश्वरीतील उपमा’ िा ब्लॉग तयार के ला िोता. त्याि ब्लॉगिे आता
ईपस्ु तक करत आिे. त्यासाठी ब्लॉगिी वडि फाईल करण्यािे अवघड काम माझा भाऊ चदलीप आपटे यानां
तत्परतेनां आचण मला िवां तसां करून चदलां. त्यात शीषिकासि कािी कलात्मक बदल करून ई साचित्य
प्रचतष्ठानतफे ‘आनांदािा अनक
ु ार’ या नावानां ई पस्ु तकरूपात आता ते प्रकाचशत िोत आिे. या ईपस्ु तक
चनचमितीमर्ील या दोघाांच्या िाचदिक सिभागाबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करते..
आसावरी काकडे

अनपु म्य सष्टृ ी खेळ वनमाडत्याचा
जणू आनंदाचा अनक
ु ार..!

१ वििेकतरू
“ आताां अवर्ारा कथा गिन । जे सकळा कौतक
ु ाां जन्द्मस्थान ।
कीं अचभनव उयान । चववेकतरूांिे ॥ २८/१ ”
कथा म्िणजे मिाभारत कथा. ती गिन आिे, सगळ्या िमत्कारािां े
जन्द्मस्थान आिे.. आचण ती ‘चववेकतरूां’िे उयान आिे.
या कथेत असख्ां य उपकथा आिेत. त्यािां ां प्रयोजन जाणनू घेण्यासाठी
चववेकािी आवश्यकता आिे. चववेकतरूांिे उयान िी उपमा म्िणजे
के वळ प्रासाचदकता नािी. तर समजनू घेण्यािा तो एक दृष्टीकोन आिे.

वववेकतरूंचे । अनोखे उद्यान
करावे जतन । ज्याचे त्याने..!

***

२ अमूतािचा कडवसा
देखें चवश्वभ्रमाऐसा । जो अमतू ाििा कडवसा ।
तो जयाचिया प्रकाशा । परु े चिना ॥ (१७४/४)
ज्ञानािां मित्त्व साांगत असताना चदलेली उपमा(कडवसा म्िणजे पडछाया.)
चवश्व म्िणजे चनराकारािी के वळ सावली आिे िे ज्ञानी माणसाला
सिज उमगतां.. त्याच्या ज्ञानाच्या प्रकाशापढु ां िा पसारा कािीि नािी..!

चवश्व अमतू ाििा । असे कडवसा
िैतन्द्य-चवलासा । पार नािी..!

***

३ पूवेच्या राउळी
“ जैशी पवू िचदशेिाां राउळीं । उदयािी सयू े चदवाळी ।
कीं येरींचि चदशा चतयेचि काळीं । काचळमा नािी ॥ (८६/५)”
अज्ञान नािीसे िोऊन सभ्रां म दरू झाल्यावर द्वैतभाव उरत नािी.
एकत्वािी लख्ख प्रचिती येते िे साांगत असताना चदलेली उपमापवू ि चदशेच्या राउळात सयू ोदयािी चदवाळी झाली की सविि
चदशातील काळोख नािीसा िोतो.

पवू ेच्या राउळी । सयू ाििी चदवाळी
चफटली काजळी । अवघीि..!

***

४ तरंि होऊि
“ िे असो पवनािेचन मेळें। जैसे जळींचि जळ लोळे ।
ते आचणकें म्िणती वेगळे । कल्लोळ िे ॥१००/५ ”

जसे वार्यामळ
ु ां तरांग चनमािण िोतात. ते तरांग म्िणजे मळ
ु ात पाणीि
असतां पण पािणार्याला पाणी आचण तरांग वेगळे वाटतात. तसे चवश्वािे
मळ
ू स्वरूप एक आिे. अज्ञानामळ
ु े सवित् वेगळे पण जाणवते िे
समजावनू साांगताना िी उपमा चदलेली आिे.

तरांग िोऊन । स्वतःशीि खेळे
जळी जळ लोळे । स्वानदां ात..!

***

५ अिुपम्य सष्टृ ी
“ते आनदां ािे अनक
ु ार । सख
ु ािे अक
ां ु र ।
की मिाबोर्े चविार । के ले जैसे ॥ (१३८/५)”
ऐक्यािे ज्ञान प्राप्त झालेल्या व्यक्तींिे वणिन करताना चदलेली उपमा( अनक
ु ार- प्रचतचबांब, आकारािा अनवु ाद )

अनपु म्य सष्टृ ी | खेळ चनमाित्यािा
जणू आनदां ािा | अनक
ु ार..!

अव्दैत-ज्ञानािी प्रचिती आलेली माणसां त्या ज्ञानसख
ु ानां ओतप्रोत
भारलेली असतात. ती जणू आनदां ािे अनक
ु ार असतात. सख
ु ािे कोंभ
असतात. अव्दैताच्या मिाबोर्ानां त्याांना रािायला मांचदर चदलेलां
असतां..!

***

६ आडकंठ
“ आताां योगािळािा चनमथा । जरी ठाकावा आचथ पाथाि ।
तरी सोपाना या कमिपथा । िक
ु ा झणी ॥
येणे यमचनयमािां चे न तळवटे । ररगे आसनाचिये पाउलवाटे ।
येई प्राणायामािेचन आडकांठे । वरौता गा ॥’ ५४,५५/६”
कमि आचण योगमागाििा परस्परपरू क सांबांर् साांगताना चदलेली उपमा-

मनष्ट्ु य-जन्द्मािे । साथिक कराया
कमािच्या पायर्या । िक
ु ू नये..!

योगाच्या पवितावर जायिे तर कमिमागािच्या पायर्याांनी जावे.
यमचनयमाच्ां या पायथ्यापासनू आसनाांच्या पाउलवाटेने प्राणायामािा
अवघड कडा पार करून वर जावे.

***

७ गजवाच्या भीतीिे
“ जैसी ते शक
ु ािेचन आगां भारे । नचळका भोचवन्द्नली एरी मोिरे ।
तरी तेणे उडावे परर न परु े । मनशक
ां ा ॥ ७६/६ ”

चजवाच्या भीतीने | असा अडकला
पांख चवसरला | अज्ञानात..!

ज्ञान प्राप्त करून घेण्यािी िमता असनू िी देिभावात लडबडलेला
माणसू , उडता येण्यासाठी पांख आिेत िे चवसरून आपण पडू या शांकेनां
नळीला लोंबकळत रािणार्या पोपटासारखा देिात अडकून राितो.

***

८ असख्
ं यात पािे
‘ना तरी वि
ृ ािी पाने जेतल
ु ी । तेतल
ु ी रोपे नािी लावली ।
ऐसी अव्दैत चदवसे पािली । रात्ी जया ॥
तो पांिात्मकी सापडे । मग साांग पा कै सेचन अडे ।
जो प्रतीतीिेचन पाडे । मजसी तक
ु े ॥ ४००, ४०१/६

असख्ां यात पाने । एकलेि रोप
अव्दैतात झोप । ज्ञाचनयाला..!

वि
ृ ाला जेवढी पानां असतात तेवढी रोपां लावलेली नसतात.. असां
अव्दैतािां ज्ञान झाल,ां त्यािी खणू गाठ पटलीय अशा अव्दैत चदवसानां
व्दैतािी रात् अनभु वली तरी तो व्दैतभावात अडकून रािात नािी..
‘ज्ञानी’ माणसू पिां मिाभतू ात्मक शरीरात असला तरी तो देिभावात
अडकून पडत नािी िे समजावताना िी उपमा चदलेली आिे.

***

९ आकािी जमती
“ जैसे अकाळी आभाळ । अळुमाळु सपातळ ।
चवपाये आले के वळ । वसे ना वषे ॥’ ४३४/६”
थोडे चवरळ ढग अकाळी िक
ु ू न गोळा झाले तरी ते चटकत नािीत
आचण बरसतिी नािीत.

आकाशी जमती | चवरळसे ढग
र्रे नात तग | वषेनात..!

श्रद्धाळू व्यक्ती प्रयत्नपवू िक योगसार्ना न करताि मोिाच्या
मागािला जाऊ लागते.. त्याला मोि तर चमळत नािी पण श्रद्धा
असल्यामळ
ु े आत्मप्राप्तीिी आशािी सोडवत नािी. अशा मर्ल्या
अवस्थेिे वणिन करण्यासाठी िी उपमा चदलेली आिे. अशा माणसाला
कोणती गती प्राप्त िोते असा प्रश्न पढु े अजिनू चविारतो.

***

१० सयू ोदयाआधी
“ मोटकी देिाकृती उमटे । आचण चनजज्ञानािी पिाट फुटे ।
सयू ािपढु ाां प्रगटे । प्रकाशु जैसा ॥
तैशी दशेिी वाट न पािताां । वयसेचिया गावां ा न येता ।
बाळपणीि सविज्ञता । वरी तयाते ॥ ४५२,४५३/६ ”

सयू ोदया आर्ी । चिचतज प्रकाशे
अल्पवयी तसे । चनजज्ञान..!

मोिमागाितील माणसाला आत्मप्राप्ती िोण्याआर्ीि मत्ृ यु आला
तर त्याला योग्याांच्या कुळात जन्द्म चमळतो व अल्प वयाति त्याच्या
चठकाणी स्वरूपज्ञानािा उदय िोतो. िे समजावताना चदलेली उपमासयू ोदयापवू ी तो येत असल्यािी ग्वािी देत प्रकाश येतो तसा मनष्ट्ु यजन्द्म
प्राप्त िोऊन प्रौढत्व येण्याआर्ीि त्यास स्वरूपज्ञान प्राप्त िोते.

***

११ आगदिून्यांचा िाभारा
“िोती िौर्याश
ां ी लि थरा । येरा चमचत नेचणजे भाांडारा ।
भरे आचदशन्द्ू यािां ा गाभारा । नाणेयासां ी ॥ (२४/७)”
शन्द्ू यातनू सष्टृ ी कशी चनमािण झाली िे समजावताना चदलेली उपमा-

आचदशन्द्ू यािां ा की । भरला गाभारा
प्रकृती-पसारा । अनावर..!

पिां मिाभतू े आचण मन बद्ध
ु ी अिक
ां ार िी अष्टर्ा प्रकृती. सक्ष्ू म
प्रकृतीशी जेव्िा या स्थल
ू प्रकृतीिा मेळ िोतो तेव्िा जीवसष्टृ ीिी
टाांकसाळ सरू
ु िोते... ८४ लि योनींिे आकार आचण इतर आणखी
अगचणत आकार याांनी ‘आचदशन्द्ू यािा गाभारा’ भरून जातो...

***

१२ पाण्याचा आवेि
“ ‘पै गगनी उपजे आभाळ । परर तेथ गगन नािीं के वळ ।
अथवा आभाळीं िोय सचलल । तेथ अभ्र नािी ॥
‘मग तया उदकािेचन आवेशे । प्रगटले तेज जे लखलखीत चदसे ।
चतये चवजमू ाजी असे । सचलल कायी ॥ ५७, ५८/७”

पाण्यािा आवेग । वीज चनचमितसे
पण पाणी नसे । चवजेमर्े..!

ढगाांमर्े पाणी असतां पण त्या पाण्यात ढग नसतात... पाण्याच्या
‘आवेशा’मळ
ु े वीज चनमािण िोते पण त्या चवजेत पाणी असत नािी..
त्याप्रमाणे िे सवि चवश्व जरी माझ्यामळ
ु े चनमािण झाले तरी त्या कशात मी
असत नािी. िे समजावताना वरील उपमा चदलेल्या आिेत-

***

१३ जळी खेळे चंद्र
“ ‘येरी शरीराचिया सचललीं । असतेपण िेचि साउली ।
वािचू न िचां रका ते ठे ली । िरां ीि आिे ॥’ १३८/८
‘जे जाळ जळी पाचां गले । तेथ िरां चबबां चदसे आतां डु ले ।
परी थचडये काढूचन झाचडले । तेव्िा चबबां के सागां े ॥’ १३८/९”
खर्या भक्तािे स्वरूप साांगताना चदलेली उपमापाण्यात िरां चदसला तरी खरा िरां आकाशात असतो त्याप्रमाणे खरा भक्त
शरीररूपात चदसत असला तरी तो माझ्याशी एकरूप झालेला असतो.

जळी खेळे िरां । असनू नभात
तसाि देिात । खेळे भक्त..!

पाण्यात जाळां टाकलां तर पाण्यातलां िरां ािां प्रचतचबबां जाळ्यात अडकल्यासारखां
चदसतां. पण काठावर आणनू जाळां झटकलां तर िरां खाली पडेल का? अडकलेय असां
वाटणां िे अज्ञान. ज्ञान झाले की सत्य समजते िे साांगताना िी उपमा चदलेली आिे.

***

१४ पाणी जरी िूढ
“पािे पा नाव देखता बरवी । कोणी आड घाली काय अथावी ।
का सपु थां जाणोचनया अडवी । ररगवत असे ॥ २४०/८”
माणसासमोर नेिमी जगण्यािे दोन मागि असतात. एका मागािने
ब्रह्मत्वास जाता येत.े दसु र्या मागािने सांसारिक्रात अडकावे लागते... िे
मागि समजावनू साांगताना िी उपमा चदलेली आिे-

पाणी जरी गढू । सज्ज आिे नाव
‘पल्याड’िे गाव । गाठावया..!

समोर िागां ली नाव चदसत असता कोणी अथागां पाण्यात उडी घेईल
का? चकांवा राजमागि मािीत असताना कोणी आडवाटेला जाईल का?

***

१५ गदव्यावर गदवा
१) दीपु ठे चवला पररवरीं । कवणातें चनयमी ना चनवारी ।
आचण कवण कवचणये व्यापारीं । रािाटे तेंचि नेणे ॥ १२८/९
प्रकृतीिा खेळ िालू असतो. ‘मी’(कृष्ट्ण, ईश्वर) त्या सवाििा आर्ार आिे पण ‘मी’ कािी करत नािी.
जसा घरात लावलेला चदवा कुणाला काय कर, करू नको ते सागां त नािी. कोण काय करतां आिे िेिी तो
जाणत नािी. पण तो असतो म्िणनू सवि व्यापार घडतात..

२) जैसा दीपे दीपु लाचवजे । तेथ आचदल कोण िे नोळचखजे ।
तैसा सविस्वे जो मज भजे । तो मी िोऊचन ठाके ॥ ४२८/९

चदव्यावर चदवा । दसु रा लावला
कोणता पचिला । कोणा कळे ?

भक्त माझी भक्ती करता करता मीि िोऊन जातो. मग भक्त कोण आचण ईश्वर कोण िे ओळखताि येत नािी.
जसा चदव्याने चदवा लावला तर िा पचिला आचण िा दसु रा असा भेद रािात नािी. दोन्द्िी चदवे सारखेि असतात..

३) काां स्नेिसत्ू वन्द्िी । मेळू एके स्थानी ।
र्ररजे तो जनीं । दीपु िोय ॥ १५४/१३
तपू , वात आचण अग्नी एकत् येऊन चदवा बनतो तशी अिक
ु ी, मन, पाि ज्ञानेंचरये पाि कमेंचरये, इच्छा,
ां ार, बद्ध
व्देष, सख
ु , दःु ख, िेतना... इत्यादी छत्तीस तत्त्वे एकत् येऊन शरीर (ज्ञानेश्वरीत िेत् असां म्िटलां आिे) बनते..

१६ गवश्वपसारा
“ ‘आगा िे जेव्िडी माझी व्याप्ती । तेव्िडीचि तयाचि प्रचतचत ।
ऐसे बिर्ु ाकारी वतिती । बिचु ि िोउचन ॥
िे भानचु बबां आवडेतया । सन्द्मख
ु जैसे र्नजां या ।
तैसे ते चवश्वा या । समोर सदा ॥ २५८,२५९/९ ”

चवश्वपसार्यािी । जेवढी की व्याप्ती
तेवढी प्रचतती । ईश्वरािी..!

माझी जेवढी व्याप्ती तेवढी ते सवि मीि िी प्रचिती येत.े
म्िणनू ज्ञानी लोक अनेक िोऊन मला एकाला जाणतात.
सयू िचबांब जसे प्रत्येकाच्या समोर असते त्याप्रमाणे ते नेिमी
चवश्वाच्या समोर असतात.

***

१७ गवस्तार वडाचा
“सचवस्तर वटत्व जैसे । बीजकचणके माजी असे ।
आचण बीजकणु वसे । वटी जेवी ॥
तेवीं आम्िाां तया परस्परें । बािेरी नामािींचि अतां रे ।
वािां चू न आतां वु ट वस्त-ु चविारें । मी तेचि ते ॥ ४१०, ४११/९”

चवस्तार वडािा । वसे बीजामध्ये
आचण वडामध्ये । वसे बीज..!

भक्त आचण ईश्वर याच्ां यातलां नातां समजावनू सागां ताना चदलेली उपमासांपणू ि वटवि
ृ ािा चवस्तार त्याच्या बीजामध्ये असतो आचण
वटवि
ृ ामध्ये बीज वसलेले असते तसे आम्िी परस्परामां ध्ये सामावलेले
असतो. बािेर चदसणारे अतां र के वळ नामािे असते.

***

१८ िंध जाई दूर
“ पररमळु चनघाचलया पवनापाठी । मागे वोस फुल रािे देठी ।
तैसे आयष्ट्ु याचिये मठु ी । के वळ देि ॥
येर अवष्टभां ु जो आघवा । तो आरूढोचन मद्भावा ।
मजचि आतां ु पाांडवा । पैठा जािला ॥ ४१३, ४१४/९”

गर्ां जाई दरू । फूल उरे मागे
देठामर्े जागे । आत्मभान..!

गांर् वार्यावर दरू चनघनू गेला तरी देठािी पकड असेपयंत फूल
देठावर रािाते. तसे आत्मज्ञान झाल्यावर जगण्यासारखे कािी उरलेले
नसताना भक्तािे आयष्ट्ु य त्यािा देि र्रून ठे वते..! एरव्िी त्यािा
देिािक
ां ार ईशरूपात के व्िाि चस्थत झालेला असतो.

***

१९ कमळ फुलता
“ जैसी कमळकचळका जालेपणे । हृदयीचिया मकरांदाते राखो नेणे ।
दे राया रांका पारणे । आमोदािे ॥
तैसेचन मातें चवश्वीं कचथत । कचथतेचन तोषें कथांू चवसरत ।
मग तया चवसरामाजीं चवरत । आगां े जीवें ॥ १२७, १२८/१० ”

कमळ फुलता । गांर् ओसांडला
लपचवता आला । नािी त्याला..!

पणू ि उमललेले कमळ आपला गांर् लपवनू ठे वू शकत नािी. राजा
रांक सार्याांना त्यािा आनांद चमळतो. त्याप्रमाणे माझ्या भक्ताला भक्तीिा
आनांद लपवता येत नािी.. माझे वणिन करण्याच्या आनांदात त्याला
सगळ्यािा चवसर पडतो...

***

२० वर खाली आत
“जैसे मेघाां या तळीं वरी । एक आकाशचि आतां बािेरी ।
आचण आकाशींचि जाले अवर्ारी । असणेंिी आकाशी ॥
पाठी लया जे वेळी जाती । ते वेळी आकाशींचि िोऊचन ठाती ।
तेवी आचद चस्थती अतां गती । भतू ाांचस मी ॥ २१७,२१८/१०”
ईश्वरािे व्यापकत्व चवभतू ीयोगाने समजावनू साांगताना चदलेली उपमा-

वर खाली आत । सवित् बािेर
नभ घरदार । मेघासां ाठी..!

ढगाच्ां या खाली-वरती, आत-बािेर आकाश असत.ां ते चतथिां उत्पन्द्न
िोतात, चतथेि राितात आचण लय पावतात तेव्िा आकाशि िोऊन
जातात. त्याप्रमाणे सवि प्राण्याच्ां या उत्पत्ती चस्थती लयाला मीि आश्रय
आिे.

***

२१ अमृताचा घिु
“ तो कृपापीयषू सजळु । आचण येरु जवळा आला वषािकाळु ।
नाना कृष्ट्ण कोचकळु । अजिनु वसतां ु ॥११३/११”

कृष्ट्ण म्िणजे कृपेच्या अमतृ ािा मेघ आचण अजिनु म्िणजे जवळ
आलेला वषािकाल, तो कोचकळ आचण अजिनु वसतां .. असां दोघातलां
नातां िोतां..! त्यािां वणिन करताना चदलेली उपमा....

अमतृ ािा घनु । प्रत्यि ‘सावळा’
पाथि आससु ला । पावसाळा..!

***

२२ दुुःखकागलंदी
“ िे बापडी लोकसष्टृ ी । मोटकीये चवपाइली चदठी ।
आचण दःु खकाचलदां ीिा तटी । झाड िोऊन ठे ली ॥ ३४७/११”

दःु खकाचलदां ीच्या । अतळ डोिात
चनत्य बडु तात । कै क गाथा..!

चवश्वरूप-दशिन घडवताना िाललेला स्वरूप चवस्तार पािताना
अजिनु ाला काय वाटलां त्यािां वणिन करताना चदलेली उपमा- चवश्वरूपदशिनािा सोिळा िाललेला असताना दःु खकाचलांदीच्या चकनार्यावर
सांपणू ि लोकसष्टृ ी झाड िोऊन चनश्चल उभी राचिलीय.. असां चदसलां..

***

२३ गवश्वरूप तुझे
“यालागी जी देवा । एचथांिे भय उपजतसे जीवा ।
म्िणोचन येतल
ु ा लळा पाळावा । जे परु े िे आता ॥
पै िरािर चवनोदे पाचिजे । मग तेणे सख
ु े घरी राचिजे ।
तैसे ितभु िजु रूप तझु े । तो चवसावा आम्िा ॥ ५९३, ५९४/११”

चवश्वरूप तझु े । आवर आवर
पािाया अर्ीर । कृष्ट्णरूप..!

चवश्वरूप दशिनाने भाांबावलेला अजिनु कृष्ट्णाला म्िणतो आिे, तझु े
चवराट रूप पािून मी भ्यालो आिे.. आता माझां ऐक आचण तझु ा िा
स्वरूप-चवस्तार थाबां व. तझु े नेिमीिे सार्े रूप िाि आम्िाला चवसावा
आिे.

***

२४ घरट्यात जीव
“ िें रूप जरी घोर । चवकृचत आणी थोर ।
तरी कृतचनश्चयािें घर । िेंचि करी ॥ ६३२/११
का अजातपचिया जवळा । जीव बैसवचू न अचवसाळा ।
पचिणी अतां राळा- । माजी जाय ॥ ६३४/११”
घाबरलेल्या अजिनु ाला चवश्वरूपािां मित्त्व समजावनू साांगताना
चदलेली उपमा-

घरट्यात जीव । ठे वनू पचिण
आकाशी भ्रमण । करतसे..!

पख
ां न फुटलेल्या चपलाजवळ जीव ठे वनू पचिण आकाशात झेपावते
तसा तू आपला जीव माझ्या चवश्वरूपाजवळ ठे व आचण मग माझ्या
मानवी रूपावर प्रेम कर. कारण चवश्वरूप िेि माझे खरे रूप आिे-

***

२५ माळी िेतो तसे
“ करणें काां न करणें । िें आघवें तोचि जाणे ।
चवश्व िळतसे जेणें । परमात्मेचन ॥ ११८/१२
माचळये जेउतें नेले । तेउते चनवातां चि गेले ।
तया पाचणया ऐसे के लें । िोआवें गा ॥ १२०/१२ ”
ईश्वरप्राप्ती कशी करून घ्यावी यािे वेगवेगळे मागि समजावताना
चदलेली उपमा-

माळी नेतो तसे । सख
ु े जाते पाणी
पेरणी रुजणी । माळी जाणे..!

माळी नेतो तसे चवनातक्रार जाते पाणी.. त्याने कािी के ले असे िोते
का? तसे आपले जीचवत अिक
ां ार चवरचित िोऊन कमि करणारे व्िावे.
कारण ज्याच्या सत्तेने िे चवश्व िालले आिे तो परमात्माि काय करायिां
काय नािी िे जाणत असतो...

***

२६ आभासी िीगलमा
‘जे इचां रया आचण बद्ध
ु ी । माझाररचलये सांर्ी ।
रजोगणु ािा खाांदी । तरळत असे ॥
नीचळमा अबां री । का मगृ तष्ट्ृ णा लिरी ।
तैसे वायाचां ि फरारी । वावो जािले ॥ १०४, १०५/१३
िेत्ाचवषयी म्िणजे शरीराचवषयी चवस्ताराने सागां ताना मनाच्या
स्वरूपािे वणिन आले आिे-

आभासी नीचलमा । चदसे आकाशात
तसे शरीरात । वसे मन..!

इचां रये आचण बद्ध
ु ी याच्ां या मध्यसर्ां ीमर्े रजोगणु ाच्या खायां ावर मन
तरळत असते. आकाशािा नीचलमा चकांवा मगृ जळाच्या लाटाप्रां माणे ते
आभासी असते.

***

२७ मुळांिा खालती
“ अगा वि
ृ ाचस पाताळी । जळ सापडे मळ
ु ीं ।
ते शाखाचां िये बािाळीं । बािेर चदसे ॥ १७९/१३
तैसे हृदयीिेचन ज्ञानें । चजयें देिीं उमटती चिन्द्िें ।
चतयें सागां ो आताां अवर्ानें । िागां े आइक ॥ १८३/१३”

मळ
ु ानां ा खालती । सापडले पाणी
सागां े आबादानी । वरतनू ..!

वि
ृ ाच्या मळ
ु ाांना खाली पाणी सापडते ते आपल्याला चदसत नािी
पण वरच्या फाांयाांच्या चवस्तारावरून ते समजते. तसे ज्ञान िी डोळ्याांना
चदसणारी गोष्ट नािी. पण ते प्राप्त झाले असता ज्ञानी माणसाच्या
जगण्यात उतरते आचण ते त्याच्या वागण्यातनू डोकावत रािते तेव्िा
डोळ्याांनािी चदसू लागते. कसे ते पढु े साांचगतले आिे.

***

२८ िाभ्यात पोकळ
“ के ळींिे दळवाडें । िळू पोकळ आवडे ।
परर फळोचनया गाढें । रसाळ जैसे ॥ २१२/१३ ”
ज्ञानी माणसािे मन इतके तरल िोते की त्याला आपल्या
असण्यािािी सांकोि वाटतो. त्याच्यातील ‘अदभां ’भावाचवषयी
साांगताना चदलेल्या उपमा-

गाभ्यात पोकळ । फळून भरते
मग उन्द्मळते । के ळीबाई..!

के ळीिा गाभा िलका आचण पोकळ असतो तरी ती फळते आचण
रसाने भरून जाते.. ज्ञानी माणसू ज्ञानरसाने भरलेला असनू िी पोकळ,
िलका रािातो..

***

२९ िभ मेघांतळी
“जातया अभ्रासवे । जैसे आकाश न र्ावे ।
भ्रमणिक्री न भवां े । ध्रवु जैसा ॥ ४८८/१३
पाचां थकाचिया येरझारा । सवें पथां ु न विे र्नर्ु िरा ।
काां नािी जेवी तरुवरा । येणे जाणे ॥४८९/१३
तैशा आल्या गेल्या ऊमी । नव्िे गजबज मनोर्मी ।
चकांबिनु ा चर्रु िमी । कल्पातां ीिी ॥४९८ /१३”

नभ मेघातां ळी । पथ पायातां ळी
तरू स्थीर मळ
ु ीं । ज्ञानी जसा..!

गरू
ु कृपेचवषयी चवस्तारानां साांगनू झाल्यावर ज्ञानी माणसाच्या चस्थरतेचवषयी, र्ैयािचवषयी साांचगतले
आिे. ते साांगताना चदलेल्या उपमा- ढगाांबरोबर आकाश र्ावत नािी, ग्रि-तार्याांच्या भ्रमणिक्रात
ध्रवु तारा चफरत नािी, पचथक जात येत असतात पण पायाांखालिा रस्ता चस्थर असतो, बाजिू े वि
ृ
चस्थर असतात.. तसा ज्ञानी इचां रयाांच्या ऊमीच्ां या गजबजाटातिी चस्थरचित्त असतो.

***

३० िळणे फुलणे..
“ डोळा िरळ न चवरे । घायी कोत न चजरे ।
तैसे काळीिे न चवसरे । जन्द्मदःु ख ॥ ५३८/१३”
ज्ञानी माणसातील अिभां ाव- ‘मी आिे’ यािी जाणीव नाचिशी िोते.
त्याला असण्यािा, देिाकारात असण्यािा चतटकारा वाटू लागतो.
गतजन्द्माांच्या चवदारक स्मतृ ींनी पन्द्ु िा जन्द्माला आल्यािे दःु ख िोते.. िे
साांगताना परोपरीच्या, अगां ावर येतील अशा उपमा चदलेल्या आिेत..
त्यातली एक ससु ह्य उपमा--

गळणे फुलणे । चनत्य िालतसे
वि
ृ साितसे । जन्द्मदःु ख..!

डोळ्यात खडा चकांवा जखमेत काटा खपु त रािातो तसे ज्ञानी
माणसाला जन्द्मदःु ख सलत रािाते..

***

३१ आरिात गबंब
“ आररसा मख
ु जैसे । चबांबचलया नाम असे ।
देिीं बसणे तैसे । आत्मतत्त्वा ॥ १०९६/१३
एवरू
ां प पै आत्मा । देिीं जें म्िणती चप्रयोत्तमा ।
ते मठाकारे व्योमा । नाम जैसें ॥ १११४/१३ ”
देि आचण आत्मा यािां ां अदृश्य नातां परोपरीनां समजावताना चदलेली उपमा-

आरशात चबांब । चदसे, परी नसे
देिामध्ये तसे । आत्मतत्त्व..!

आरशात िेिरा आिे असां म्िणता येत नािी. त्याला प्रचतचबांब म्िणतात.
देिातील आत्म्यािां असणां आरशातील या प्रचतचबांबासारखां आिे. असा आत्मा
देिात आिे असां म्िणणां म्िणजे मठाच्या आकारातील आकाशाला मठाकाश
म्िणण्यासारखां आिे.

***

३२ घट फुटे तेव्हा..
मी जैसा अनांतानांदु । जैसाचि सत्यचसांर्ु ।
तैसेचि ते भेदु । उरे चि ना ॥ ५३,
जें मी जेवढे जैसे । तेंचि ते जाले तैसे ।
घटभांगी घटाकाशें । आकाश जेवीं ॥ ५४/१४
घटाचिया खापररया । घटभांगी फे चडचलया ।
मिदाकाश आपैसया । जालेंचि असे ॥ ३१६/१४
घट फुटे तेव्िा । मक्त
ु घटाकाश
आकाशी आकाश । चमळतसे..!

स्वरूपज्ञान झालेल्या व्यक्तीला मदरूपता
(ईशरूपता) प्राप्त झालेली असते. या ऐक्यािे
्
स्वरूप समजावताना चदलेली उपमा- मी अमयािद आनांद, सत्यािा समरु आिे तसेि ज्ञानीजन
असतात. आमच्यात कािी भेद नािी. घट फुटल्यावर घटाकाश जसे मिाकाश िोते तसे,
ज्ञानप्राप्तीमळ
ु े आपला वेगळे पणा जे चवसरून गेले ते मी जसा जेवढा तसेि झालेले असतात.

***

३३ अिेकधा झाले..
“ नातरी आपण जळी । चबबां लो चतरोनी न्द्यािाळी ।
िळण िोता कल्लोळी । अनेकर्ा ॥ २८९/१४
तैसे गणु ीं गणु ापरौतें । जें आपणपें असे आचयतें ।
चतये अिां बैसे अितां े । मळ
ू के चिये ॥ २९२/१४
तैं तेथचु न मग पािता । म्िणे सािी मी अकताि ।
िे गणु चि चक्रयाजाताां । चनयोजना ॥ २९३/१४”
चत्गणु ाांच्या आर्ीन असलेला देि त्याांच्या प्रेरणाांनसु ार वतिन करत असतो. ज्यावेळी ‘परुु ष’
रष्टा िोऊन िे पाितो तेव्िा तो गणु ातीत स्व-रूप जाणू शकतो.. िे साांगताना चदलेली उपमा-

अनेकर्ा झाले । प्रचतचबबां जळी
वरून न्द्यािाळी । कल्लोळानां ा..!

काठावरून पाचिले असता आपले प्रचतचबांब तरांगाांमळ
ु े चवस्कटून गेलेले चदसते पण काठावरून
अचलप्तपणे पाचिले असता चबांब आपल्या जागी चस्थर आिे िे लिात येते तसे चत्गणु ामां ळ
ु े स्व-रूप
अनेकचवर् रूपात वतिताना चदसत असले तरी ज्ञानी माणसाला सत् रूप चस्थर असते िे कळलेले
असते.

***

३४ ऐल ओलांडुिी
“ जैसा सैंर्वािा रवा । चसांर्मू ाजीं पडावा ।
चवरालेया चवरवावा । िेंिी ठाके ॥ ३९३/१४
नातरी जाळूचन तणृ । वचन्द्ििी चवझे आपण ।
तैसे भेदु नाशचू न जाण । ज्ञान नरु े ॥ ३९४/१४
माझे पैलपण जाये । भक्त िे ऐलपण ठाये ।
अनाचद ऐक्य जे आिे । तेंचि चनवडे ॥ ३९५/१४”
एका ईश्वराखेरीज कोणतािी चविार नािी अशी अव्यचभिारी उपासना करणारा भक्त चत्गणु ातीत
अशा ब्रम्ित्वाशी पोितो... िे समजावताना चदलेल्या उपमा-

ऐल ओलाडां ु नी । चिचतजी पोिला
ऐल पैल झाला । एकाकार..!

मीठ समरु ाच्या पाण्यात पडले तर ते असे एकरूप िोते की मीठ तर वेगळे रािाति नािी पण ते
चवरघळले िेिी उरत नािी. गवत जाळून मग अग्नीिी चवझतो तसे वेगळे पण नािीसे करून ज्ञानिी त्या
ऐक्यात चवलीन िोते तेव्िा भक्त आचण ईश्वर याांच्यातील ऐल-पैलपण चवरून सवि एकाकार िोते..!.

***

३५ अवस्थात्रयािे...
“ते ऊध्वि आत्मा चनमिळे । अर्ोध्वि सचू ित मळ
ू ें ।
बचळया बार्ां ोचन आळें । मायायोगािे ॥
मग आचर्ली सदेिाांतरे । उठती चजये अपारे ।
तें िौपाचस घेऊचन आगारे । खोलावती ॥
ऐसे भवरुमािें मळ
ू । िें ऊध्वी ां करी बळ ।
मग आचणयाि
ां ें बेंिळ । अर्ीं दावी ॥ ९१,९२,९३/१५”

अवस्थात्याने । रूजतो वरती
चवस्तारे खालती । चवश्वाकार

चवश्व-सांसाराला अश्वत्थ वि
ृ ािी उपमा देऊन त्यािी चनचमिती आचण चवस्तार कसा िोतो यािे सचवस्तर
वणिन के ले आिे.. ब्रह्मतत्त्व आचण माया याच्ां या दृढ सबां र्ां ािां े आळे तयार िोऊन त्यात या वि
ृ ािी चनचमिती
िोते. असांख्य देिरूपी अक
ृ ािे मळ
ू (माया) ते
ां ू र फुटून त्यािा अपार चवस्तार िोतो. अशा या सांसारवि
वरच्या बाजसू म्िणजे ब्रह्माच्या चठकाणी रुजले की फाांयाांिा चवस्तार सतत वाढत रािातो....

***

३६ मेघ उपसती..
“ जैसा मेघाांिचे न तोंडें । चसांर्ु एकें अगां ें काढे ।
आचण नदी येरीकडे । भररतीचि असती ॥ ११९/१५
तेथ वोिटे ना िढे । ऐसा पररपणू िचु ि आवडे ।
परी ते फुली जवां नघु डे । मेघानदींिी ॥ १२०/१५
ऐसे या रुखािें िोणें जाणें । न तके िोतेचन वचिलेपणें ।
म्िणौचन लोकु यातें म्िणे । अव्ययु िा ॥ १२१/१५”
खाली फायां ा आचण वर मळ
ृ ािे स्वरूप समजावताना चदलेल्या उपमाु े अशा चवश्वरूपातील मायावी सांसारवि

मेघ उपसती । समरु ािे पाणी
नयाांिी भरणी । िालू रािे..!

एकीकडून मेघ समरु उपसत राितात तर दसु रीकडून नया भर घालत राितात... त्यामळ
ु े समरु कर्ी
आटलाय चकांवा ओसडां ू न वाितोयसां चदसत नािी. सदैव पणू ि भरलेला चदसतो. ( पण िी चस्थती मेघ आचण
नयािां े कायि सरु ळीत असते तोपयंति...) त्याप्रमाणे पानगळ आचण बिर याच्ां या आवतिनामां ळ
ृ
ु े ससां ारवि
अचवनाशी आिे असे वाटते.

***

३७ गिगिद्ध कमािचे..
“ प्रचतपाचदती अचभिार । आगम जे परमार ।
तेिी पानीं घेती प्रसर । वासना वेली ॥
तवां तांव िोती थोराडें । अकमाििीं तळबडु ें ।
आचण जन्द्मशाखा पढु ें पढु ें । घेती र्ाव ॥ १६७, ६८ / १५”
चनचषद्ध कमाििे । मळ
ू जसे वाढे
र्ावे पढु े पढु े । जन्द्मशाखा..!

ससां ाररूपी वि
ृ ाि,ां त्याच्या चवस्तारािां वणिन करताना चदलेली उपमाजारणमारणाचद चनचषद्ध कमिरूपातली मळ
ु ां मोठी िोतील तसतशी वासनावेल
चवस्तारत जाते. त्यातनू जन्द्मशाखा पढु े पढु े र्ाव घेत राितात..

***

३८ सयू िरश्मी जिा..
“ज्ञानें काां जयाांिे डोळे । देखोचन न रािाती देिींिे खोळे ।
सयू िरश्मी आचणयाळे । ग्रीष्ट्मीं जैसे ॥ ३८२ /१५
तैसी चववेकािेचन पैसें । जयािां ी स्फूती स्वरूपी बैसे ।
ते ज्ञाचनये देखती ऐसें । आत्मयातें ॥ ३८३ / १५”
ज्ञानििू लाभलेले योगी चनत्य आत्मभावात असतात िे साांगताना
चदलेली उपमा-

सयू िरश्मी जशा भेदती मेघासां
ओलाडां े देिास ज्ञानी तसा..!

ग्रीष्ट्म ऋततू सयू ाििी चकरणे जशी मेघाांिा अडसर दरू करून
प्रकाशतात तसे ज्ञानी लोक देिािा मर्ला अडसर बाजल
ू ा करून चनत्य
आत्मस्वरूपि पाितात.

***

३९ िाखा असे खूण..
“ पै सागां ण्याजोगे नव्िे । तेथींिे सागां णे ऐसें आिे ।
म्िणौचन उपाचर् लक्ष्मीनािें । बोचलजे आदीं ॥
पाचडव्यािी िरां रे खा । चनरुती दावावया शाखा ।
दाचवजे तेवीं औपाचर्का । बोली इया ॥ ४६९, ४७०/ १५”
कृष्ट्णाजिनु सांवादात अजिनु कृष्ट्णाला त्याच्या चनरुपाचर्क (ज्ञानेंचरयाांनी जाणता येईल अशी
कोणतीिी चमती नसलेल्या) शद्ध
ु रूपाचवषयी प्रश्न करतो. तेव्िा कोणतीिी उपार्ी नसणां िी अवस्था
समजनू घेण्यासाठी उपार्ींिा आर्ार कसा घ्यावा लागतो िे सागां ताना चदलेली उपमा.

शाखा असे खणू । कोर दाखवाया
तशा उपार्ी या । खणु ा त्याच्या

ते शद्ध
ु रूप शब्दाांत वणिन करून साांगण्याजोगे नािी. म्िणनू ते काय नािी चकांवा कशाने झाकले
आिे असे उपार्ींच्या, सगणु ाच्या आर्ाराने सागां ावे लागते. प्रचतपदेिी बारीक िरां कोर वि
ृ ाच्या
फाांदीच्या आर्ाराने दाखवावी लागते त्याप्रमाणे माझे चनरुपाचर्क शद्ध
ु रूप अशा सगणू उपार्ींच्या
आर्ाराने समजनू घ्यावे लागते.

***

४० देह अहतं ेचे..
“जेणे चववळचतये सवळे । लािोचन आत्मज्ञानािे डोळे ।
साांचडती देिाितां ेिीं अचवसाळें । जीवपिी ॥ २/१६”

देि अिां तेिे । घरकुल सोडे
चिदाकाशी उडे । जीवपिी..!

सोळाव्या अध्यायाच्या सरुु वातीलाि िी उपमा आलेली आिे.
नेिमीिा सयू ोदय चवश्व उजेडात आणतो. एका अथी तो द्वैतािे
दशिन घडवतो. पण मायेच्या, अज्ञानाच्या रात्ीिा नाश करून
आत्मज्ञानािा सयू ि उगवला की अध्यात्मज्ञानािा चदवस उगवतो.
अशा प्रातःकाळी आत्मज्ञानािी दृष्टी प्राप्त िोऊन जीवपिी ‘मी
म्िणजे देि’ या समजतु ीिे घरटे सोडून देतात..

***

४१ गिराकार जरी..
“ परी मिाभतू ें पोटीं वािे । तेवींचि परमाणमू ाजीं समाये ।
या चवश्वानसु ार िोये । गगन जैसे ॥
काय साांगों ऐसें चजणें । जें जगािेचन जीवें प्राणें ।
तया नाांव म्िणें । मादिव मी ॥ १७३ १७४ / १६”
दैवी सपां त्ती असलेले गणु कोणते यािे वणिन िालले आिे. त्यात मादिव या गणु ािे
स्वरूप समजावनू सागां तानां ा चदलेली उपमा.

चनराकार जरी । चवश्वरूप घेई
परमाणू िोई । गगन िे..!

आकाश असीम आिे. पण ते पांिमिाभतू े पोटात र्ारण करते, तसे परमाणरू
ू पातिी
सामावते. ‘स्व’ मर्े न आणता जसे चवश्व आिे तसे ते िोते. त्याप्रमाणे ‘स्व’ बाजल
ू ा ठे वनू
जीवमात्ाांसाठी जगत रािणे या गणु ाला मी मादिव म्िणतो..

***

४२ आकाि वििते..
“ आचण कताि ते दजु ें । कमाििें कारण जाचणजे ।
प्रचतचबांब म्िचणजे । िैतन्द्यािें जें ॥ ३२१/१८
‘आकाशचि वषे नीर । तें तळवटीं बार्ां े नाडर ।
मग चबांबोचन तदाकार । िोय जेवीं ॥ ३२२/१८’
तैसें आपल
ु ेचन चवसरें । िैतन्द्यचि देिाकारें ।
आभासोनी आचवष्ट्कारे । देिपणें जें ॥ ३२४/१८
जया चविारािाां देशीं । प्रचसद्धी गा जीवु ऐसी ।
जेणें भाक के ली देिसें ीं । आघवाचवषयी ॥ ३२५/१८”

आकाश वषिते । डबकी चबांबते
तदाकार िोते । असीम जे..!

कमं अखांड घडत असतात. कृष्ट्ण त्याांिी कारणां अजिनु ाला समजावनू साांगत आिे. पचिलां कारण देि. दसु रां जीव.
जीवािां स्वरूप समजनू देताना िी उपमा चदलेली आिे. आकाश पजिन्द्यािा वषािव करतां. त्यािां पथ्ृ वीवर डबकां तयार िोत.ां
आचण असीम असलेलां आकाश डबक्याच्या आकारािां िोत.ां तसे िैतन्द्य देिाकार र्ारण करून कमिरूपात व्यक्त िोत
रािात.ां आचण ‘स्व’रूपािा चवसर पडून ‘मी देि आिे’ असां मानू लागत.ां अशी चवपररत समजतू करून घेतलेले िैतन्द्य
म्िणजे जीव. या जीवाने अवघी कमे करण्याबाबत देिाशी करार के लेला आिे..

***

४३ वारा जाई दूर..
“ऐसोचन अिक
ां ृ चतभावो । जयािा बोर्ी जािला वावो ।
तर्िी देिा जांव चनवाििो । तांव आथी कमें ॥
आगा वारा जरा वाजोचन वोसरे । तरी तो डोल रुखी उरे ।
काां सेंदे दृचत रािे कापरु ें । वेंिलेनी ॥ ४२२, २३ / १८”
मी कमांिा कताि आिे असा अिक
ां ार ज्याला नािी, जो यापासनू अचलप्त आिे त्यािां स्वरूप
समजावताना िी उपमा चदलेली आिे.

वारा जाई दरू । झाड ओलाडां ू न
डोलणे ठे वनू । फायां ावां र..!

जसा वारा झाड पार करून दरू चनघनू गेला तरी त्यामळ
ु े झाडाच्या फायां ामां र्े चनमािण झालेला
कांप, त्यामळ
ु े त्यािां े डोलणे कािी काळ मागे रािते चकांवा डबीमर्े ठे वलेला कापरू सपां ला तरी
त्यािा गांर् कािी काळ डबीत रें गाळत राितो तसे स्वरूप ज्ञान झालेली व्यक्ती कमि-प्रचक्रयेपासनू
अचलप्त झाली तरी देि आिे तोपयंत त्याच्या असण्यामळ
ु े कमे िोति राितात..!

***

४४ िजििेगिवाय..
“ परर फलशन्द्ू यता । नािीं तया चवफळता ।
पैं फळासीचि पाडां ु सतु ा । फळें कायसी ॥
आचण आदरे करी बिुवसें । परी कताि मी िे नमु से ।
वषािकाळीिे जैसें । मेघवदांृ ॥ ६३३, ३४/१८”
कमे करणारा साचत्वक कताि कसा असतो ते सागां ताना चदलेली उपमा-

गजिनेचशवाय । वषािकाली र्दांु
वषे मेघवदांृ । साचत्वकसा..!

चनत्यनैचमचत्तक कमे िी स्वतःि फलस्वरूप असतात. त्यामळ
ु े ती चनष्ट्फळ िोण्यािा
प्रश्नि नािी. फळाांनाि फळां असणां, नसणां िे कसां शक्य िोईल? वषािकालातील मेघवांदृ
गजिना न करता बरसत असतात तसा साचत्वक कताि गाजावाजा न करता कतिव्यबद्ध
ु ीने
चनत्यनैचमचत्तक कमे करत असतो. मी कताि िेिी तो जाणत नािी..!

***

४५ सागववक ते धैयि..
“ अर्ोध्वि गढु ें काढी । प्राण नावािी पेंडी ।
बार्ां ोनी घाली उडी । मध्यमेमाजी ॥
सक
ां ल्प-चवकल्पािां ें लगु डे । साडां ू चन मन उघडें ।
बद्ध
ु ीिी माचगलेकडे । उगीचि बैसे ॥ ७३९, ४० / १८”
जे जे आिे ते सवि चत्गणु ात्मक आिे. यािे तपशीलवार वणिन करताना
साचत्वक र्ैयािसदां भाित िी उपमा चदलेली आिे.

सांकल्प-चवकल्प । फे डले लगु डे
चनःशक
ां उघडे । के ले मन..!
साचत्वक ते र्ैयि । आतनू उगवे
बद्ध
ु ी-िरां ामागे । उगी रािी..!

जे र्ैयि प्राण..अपान.. आचद नऊ वायांिु ी जडु ी करून नांतर सषु म्ु नेमर्े उडी घेते,
सांकल्प-चवकल्पाांिें वस्त्र उतरवनू मन उघडे करते आचण बद्ध
ु ीच्या मागे जाऊन
चनवाांत बसते.. असे र्ैयि ते साचत्वक र्ैयि..!

***

४६ मुक्काम गदसता
“नाना िालीचिया वाढी। वाट िोत जाय थोडी।
मग पातला ठायीं बडु ी। देऊचन चनमे।। ११०२/१८”
गाव जवळ आले की वाट थोडी उरते आचण पोिल्यावर बडु ू न
नािीशी िोते.

मक्ु काम चदसता । िालणे सरते
वाट िी नरु ते । पायाख
ां ाली..!

अद्वैत ज्ञान िोऊ लागते तशी द्वैतािी वाट सपां त जाते आचण पणू ि ज्ञान
झाले की नािीशी िोते... िे समजावताना िी उपमा चदलेली आिे.

***

आसावरी काकडे यांची ई सागहवयवरील इतर पुस्तके
कव्हरवर एकच गक्लक आगण पुस्तक उघडेल

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 आिे. आर्ीच्या चपढीनेिी अनेक पस्ु तकातां नू आचण कायिक्रमातां नू त्याच्ां या काव्यािा आस्वाद आचण चविाराि
ां ा पररिय घेतला आिे. त्याच्ां या
पस्ु तकानां ा मानर्नासचित प्रकाचशत करण्यासाठी प्रकाशकाांिी अिमिचमका असते. परांतू त्यानां ी या पस्ु तकासां ाठी ई साचित्यिा मागि अनसु रला व वािकाांना
चवनामल्ू य वािनानदां यायिा चनणिय घेतला. एकािी पैशािी अपेिा न ठे वता त्यानां ी उदार िस्ते िी पस्ु तके आमच्या लाखो वािकानां ा चदली.
असे लेखक ज्यानां ा लेखन िीि भक्ती असते. आचण त्यातनू कसलीिी अचभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने गेली दोन िजार वषे कवीराज नरें र, सांत
ज्ञानेश्वर, सांत तक
ु ारामाांपासनू िी परांपरा सरू
ु आिे. अखांड. अजरामर. म्िणनू तर चदनानाथ मनोिर(४ पस्ु तके ), शांभू गणपल
ु े(९पस्ु तके ), डॉ. मरु लीर्र
जावडेकर(९), डॉ. वसांत बागल
ु (१९), शभु ाांगी पासेबांद(१२), अचवनाश नगरकर(४), डॉ. चस्मता दामले(८), डॉ. चनतीन मोरे (३३), अनील वाकणकर (९),
फ्राचन्द्सस आल्मेडा(२), मर्क
ु र सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मर्ू चशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांडाांिे मिाभारत), श्री. चवजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी
भावाथि), मोिन मद्वण्णा (जागचतक कीतीिे वैज्ञाचनक), सांगीता जोशी (आय गझलकारा, १७ पस्ु तके ), चवनीता देशपाांडे (७) उल्िास िरी जोशी(७), नचां दनी
देशमख
ु (५), डॉ. सजु ाता िव्िाण (८), डॉ. वषृ ाली जोशी(२६), डॉ. चनमिलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म सगां वी(६), डॉ. नचां दनी र्ारगळकर (११), अक
ां ु श
चशगां ाडे(१६), आनदां देशपाडां े(३), नीचलमा कुलकणी (२), अनाचमका बोरकर (३), अरुण फडके (४) स्वाती पािपाडां े(२), सािेबराव जवजां ाळ (२), अरुण चव.

देशपाडां े(५), चदगबां र आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांर्ती बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगचदश खादां वे ाले(५) पक
ां ज कोटलवार(४) डॉ. सरुु िी नाईक (३)
डॉ. वीरें र ताटके (२), आसावरी काकडे(४), श्याम कुलकणी, चकशोर कुलकणी, रामदास खरे , अतल
ु देशपाांडे, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्य भापकर असे अनेक
ज्येष्ठ, अनभु वी लेखक ई साचित्याच्या द्वारे आपली पस्ु तके लाखो लोकाांपयंत पोिोिवतात. एकिी पैशािी अपेिा न ठे वता.
अशा साचित्यमतू ीच्ां या त्यागातनू ि एक चदवस मराठीिा साचित्य वि
ृ जागचतक पटलावर आपले नाव नेऊन ठे वील यािी आम्िाला खात्ी आिे. यात ई
साचित्य प्रचतष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी िळवळ आिे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रिात आिेत. त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत
आिेत. आचण या सवांिा सामचू िक स्वर गगनाला चभडून म्िणतो आिे.

आचण ग्रांथोपजीचवये । चवशेषीं लोकीं इ’यें ।
दृष्टादृष्ट चवजयें । िोआवे जी ।

