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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 नव.सोिवणे. रे ल्वेत
३६ वषे िोकरी करूि १९९७ मध्ये
िोव्हेंबरमध्ये कोंकण रे ल्वेतिू डेप्यटु ी
चीफ इनं िनिअर म्हणिू सेवानिवृत्त.
लहािपणी वयाचे आठव्या वषी
ज्ञािेश्वरी िीविात आली. करपात्री
स्वामी, बाळकोबा भावे आनदिं ी
गीता व ज्ञािेश्वरी यांच्यात खोल
िाण्याचा उपदेश के ला.
पणू ण ज्ञािेश्वरी १९७३ मध्ये वाचिू झाली १९९१ मध्ये पनहले प्रवचि
भसु ावळ येथे नदले. िंतर आिवर ६०० च्या वर प्रवचिे व िवळ िवळ
तेवढेच नवनवि वृत्तपत्रातिू लेखि झाले. ज्ञािेश्वरीचा अभ्यास करीत
असतांिा १६ व्या अध्यायात श्रतु ींचा अभ्यास होणे हे भगवंताच्या गोचर
होण्यासाठी आवश्यक सांनगतल्याची ओवी वाचल्यावर उपनिषदांच्या
अभ्यासाकडे ओढले गेलो.
उपनिषदांचे तत्वज्ञाि हे ज्ञाि-मागाणवर आिाररत आहे. हे तत्वज्ञाि
िीविाला कल्याणाचा मागण दाखनवते.
नवनवि उपनिषदांचेवर भाष्ये वाचिू त्यांचा आशय काव्यात
उतरनवण्याचा कायणक्रम सरुु के ला आहे.
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‘ई सानहत्य प्रनतष्ठाि’ या प्रख्यात संस्थेिे यांत रुनच दाखनवल्यािे िमेल
तेवढ्या उपनिषदांच्या काव्यमय आशयाचे कायण सरुु के ले आहे.
गीता व ज्ञािेश्वरी यांच्यातील आशय आनण उपनिषदांचा अभ्यास करूि
त्यांचे काव्यमय आशयात्मक भाष्य याला याच प्रकारे प्रकानशत करण्याचे
योनिले आहे.
आि दसु ऱ्या श्रावण सोमवारी हे लेखि प्रकानशत होत आहे. आि
पारशी िव वषण नदवस ही आहे. आपणा सवाणस उवणररत काल समािािी
िावो. नशव हे आनद गरुु आहेत त्यांिा सादर वंदि.
आपणा सवाांिा या उपनिषदािे िीविात ज्ञािाचा लाभ होवो व िीवि
उज्वल होवो. हीच भगवंताला प्राथणिा
अण्णा
{मिक
ु र नव. सोिवणे}
१६/०८/२०२१
श्रावण शद्ध
ु अष्टमी नितीय श्रावणी सोमवार
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अपपण पनिका

कै न्या. राजाभाऊ िा. गवाांदे
{११ मार्प १९२९ – मृत्यू १० मार्प २०१५ }
हे ईश उपनिषद काव्यमय भाष्य, माझे मावसभाऊ
कै . न्या. राजाभाऊ िा. गवाांदे याांिा अपपण करीत आहे.
दादा, आपण ज्ञािेश्वरीर्ी व अध्यात्मार्ी गोडी लावली.
त्या गोडीिे जीवि बहरूि गेले आहे. आपल्या आनशवापदाांर्े
फनलत म्हणूि मला हा अमृत कां भ गांवसला.
हे ईशावास्योपनिषदार्े काव्यमय भाष्यार्े लेखि आपणास
समनपपत करीत आहे. आपल्या आठवणी अजूिही टवटवीत
आहेत. आपल्या नर्रांजीव अनस्तत्वाला नविम्र कृतज्ञ वांदिा.
मध अण्णा
नितीय सोमवार –श्रावण शद्ध िवमी, १६/०८/२१.
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ईशावास्योपनिषद
ग्रांथ पररर्य
भारतीय संस्कृ तीचा संपन्ि वारसा नटकूि आहे तो वेद आनण वेदांत
याच्ं यातील ज्ञािाच्या भाडं ारामळ
ु े . हे अवघ्या १८ श्लोकाचं े लहाि उपनिषद
अत्यंत मान्यवर झालेले आहे. ब्रह्मनवद्या हाच यातील मख्ु य नवषय आहे.
कमणत्याग करूि स्वगाणची अनभलाषा सोडूि कमण अत्याग करूि
आत्मनिष्ठ व्हावे हेच ममु क्ष
ु चू े कतणव्य आहे. हेच याचे सांगणे आहे.
ब्रह्मनिष्ठािे िगातील आपली नवनहत कायेनह उत्तम पार पाडली
पानहिेत. अन्यथा नमळालेले िीवि व्यथण होऊि अिोगती होते. हा फार
महत्वाचा नवचार यांत नदला आहे. परनहत करणे हा प्रत्येक मािवाचा िीवि
हेतू असला पानहिे आनण भौनतक सख
ु ाच्या मागे लागिू नवित्तेची प्रौढी मात्र
बाह्यता:नमरवायची अशी दटु प्पी वागणक
ू घातक आहे, असे उपनिषद
सांगते. याचे काव्यमय लेखि मख्ु यत्वे स्वामी परमाथाणिंद यांच्या इग्रं िी
भाष्यावर आिाररत आहे.” मी स्वामींचा कृ तज्ञ आहे.
अनतशय आशय गभप नि गहिनह, उपनिषदी लघ आकारी |
िामे ‘ईशावास्य’ ख्यात हे, अध्यात्मी उन्िती करी || १.
शक्ल-यजवेदाच्या माजी, वाजसिेही सांनहता |
अध्यायनह तो र्ाळीसावा, अठरा मांिी, परे होता || २.
नवद्या ब्रह्मार्ी प्रनतपादी, आत्मज्ञािनह त्या सगां े |
श्रेष्ठनर् तत्वज्ञाि नि आशय, आपणाशी गह्यनर् साांगे || ३. ||

हरी ॐ || – अण्णा
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नदव्य आशीवापद
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शाांतीमांि

ॐ पूर्णमदः पूर्णममदं पूर्णणत्पूर्णमुदच्यते ।
पर्
ू णस्य पूर्णमणदणय पर्
ू णमेवणवमिष्यते ॥
ॐ िणंमतः िणंमतः िणंमतः॥
परब्रह्म हे परीपूणपनर्, जगतनह सकलनर् पूणप असे |
पणापतिीनर् उद्भव त्यार्ा, पण
ू परूपे इहलोकी वसे || १.
पणापतिी पण
ू ापस कानिता, पण
ू पनर् पररणामी उरते |
येथां कािणे नि उरणेनह, भ्रम दृष्टीिे अिभवी ते || २.
परमात्मा तो पण
ू प असीमनर्, पण
ू प त्यातिी जीवात्मा |
पणापतिी ते पूणप कानिता, उरे पूणपनर् िा सीमा || ३.
परमात्मा-जीवात्मा एकनर्, िाम रूपे ती नभन्ि जरी |
तरांग उमटे नसांधमधनि, उभय जलनर् ते एक तरी || ४.
येथां उमटणे दृष्टीर्ा भ्रम, एक दज्यातिी जे निघणे |
एकनर् असिी, दोि वाटणे, ऐशा िैता अिभवणे || ५.
समष्टी सागर, व्यष्टी तरांगनर्, रूप-िाम-उपाधीर्ी |
उभय एक ते दोि भासणे, नकमया ही तर मायेर्ी || ६.
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उपाधीमधनि निज-स्वरूप कानिता, िाम-रूपे सहजी नवरती |
िव्हते ते नमळतानर् तेथे, नमटते के वळ ती भ्राांती || ७.
आभास नमटता, हािी लाभ िा, सत्यातिी नमथ्या गेले |
मायेर्ा बाजार सांपला, स्वप्िनर् ते परते निमले || ८.
कारण ब्रह्मातिी उद्भवे, कायप ब्रह्म ते सांसारी |
पणपत्वाला िसेर् बाधा, शेष ब्रह्मनर् उरे परी || ९.
कारण तो भगवतां असेनर्, मी कायेनर् उद्भवलो |
कायप सपां ता, पन्हा समरसे, नमथ्या गेलो नि आलो || १०.
ब्रह्म सत्य नि नमथ्या जग हे, हे ि कदानप नवसरावे |
खेळ खेळणे व्यवहारी तो, नवरक्तीस िा सोडावे || ११.
निनवध ताप ते पूणप शाांत हो, शाांती नवर्नलत िा होवो |
पूणप नवश्व व्यवहार र्ालता, शाांती भांग ि ती पावो || १२.

ॐ शाांनत: शाांनत: शाांती: ||
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|| ॐ ईशावास्योपनिषद प्रारांभ ||
ॐ ईिण वणस्यममदँ सवं यमत्िञ्च जगत्यणं जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथण मण गध
ृ ः िस्यमस्वद्धनम् ॥ १ ॥
अनस्तत्वी जे जे या जगती, ईश-तत्वािे आच्छनदले |
िाम-रूपे ती नवनवध तरीही, एका र्ैतन्येनर् र्ळे || १.
पाांर् भूताांच्या नवनवध नमश्रणे, नवनवधनर् िाम-रूपे नदसती |
र्ैतन्याच्या स्पशे सारी, हालर्ाल कररती जगती || २.
परर सारी नह एक ब्रह्मनर् कायप वेगळे जरी असे |
ईश- तत्व ते एकनर् सकली, नवनवधता ती जरर भासे || ३.
वेगवेगळ्या कायापसाठी, देहधारी जे या जगती |
प्रारब्धािे नस्थती वेगळी, कणी मदतीस्तव ते बघती || ४.
त्याांच्या गरजा भागवनिया, जेही शेष असे उरले |
उनर्त तयाच्या भोगा घेई, हेनर् जीविी असे भले || ५.
तैसेर्ी जग-कायापसाठी, जे तज प्रभिे योनजयले |
तये त्यानगले ते तजसाठी, तया स्वीकारी, हेर्ी भले || ६.
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धि वा साधि ईश्वर परवी, नवश्वकायप करण्यासाठी |
िको परधिी तज आसक्ती, नगधाडवृत्ती ि त्यासाठी || ७.
जयावरी स्वानमत्व दज्यार्े, िको तयार्ी अनभलाषा |
दैवे लाभे तेनर् स्वीकारी, धरी अन्यार्ी, िर् मिीषा || ८.
स्वभावेनर् तांव वाट्या आले, तया नववेके नवनियोगी |
सवपव्यापी तो ईश्वर पाही, सवपनर् त्यार्े असे जगी || ९.
सारे काांही भगवतां ार्े, माझे येथे काांही िसे |
साधि त्यािे नदधले मजला, त्याच्या कायाप करीतसे || १०.
त्यार्े कायापस्तव मी आलो, साधि कायापस्तव घेई |
कायप तोवरी साधि हाती, येथ ि माझे ते काांही || ११.
जे-जे लाभे या इहलोकी, कायापस्तवनर् जाणावे |
माझे इथले िसेर्ी काांही, नित्यनर् ध्यािी ठे वावे || १२.
जरर प्रेमािे भगवांतािे, साधि भोगास्तव नदधले |
कृतज्ञ होऊनि सेवि करणे, ममत्व त्यार्े िसे भले || १३.
पालि कतपव्यार्े कररता, त्याग भाविा सदा असो |
परनहत हीनर् ईश्वर सेवा, नवषय कदपमी, रुनर् िसो || १४.
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अगा जयाला जेनह नवनहतनर्, तेनर् मिोगत श्रीहरीर्े |
त्यानस कररता िसेनर् भ्राांनत, जीवि जाई सौख्यार्े || १५.
देहे इथले कायप कराया, नवषयी तो आिांद नदला |
आिांद कायाप कररता घ्यावा, िर् तो नक उपभोगाला || १६.
वाट्या आले जेही भोग हे, स्वामींर्ी ही कृपा असे |
कणा भोगीनह िर् आसक्ती, कायापस्तव हे लाभतसे || १७.
नवषयाांतील आिदां भोगण्या, प्रयास कणीही ते करणे |
हे तर स्वामींच्या अनधकारी, अनधक्षेपनर् तो होणे || १८.
नजतके आनण नजथवर भोगा, भगवतां ािे योनजयले |
तेविेर्ी त्या सेवि करणे, हाांव ि अनधकार्ी धरणे || १९.
नवषयभोग जे नदसती जगती, िको तयाांर्ी आसक्ती |
सकला स्वामी एकनर् ईश्वर, देईल ते करर सखप्राप्ती || २०..
ज्या कायापस्तव आला जगती, त्यास्तव साधि तो देई |
कृतज्ञ भावे जेही लाभते, नविम्र होऊनि ते घेई || २१.

14

िुवणन्नेवेह िमणणमर् मजजीमवषेच्छतँ समणः ।
एवं त्वमय नणन्यथेतोऽमस्त न िमण मिप्यते नरे ॥२॥
परमात्मा असता जीवात्मा, होऊनि इहलोकी आला |
या नवश्वातील तला िेनमले, नवनशष्ट कायाप करण्याला || २२.
प्रत्येकार्े कायप वेगळे , तशीर् क्षमता तया नमळे |
साधि आणी उनर्त सहाय्यनह, ईश्वर योनजतसे सगळे || २३.
नवनहत कायप जे ये वाट्याला, श्रद्धेिे ते करी जगती |
करुिी निष्कामे कायापसी, अपपण करी ती प्रभप्रती || २४.
प्रनत क्षण ऐसा योजनि कायाप, सफल करी आयष्याला |
ऐशी शत वषापर्ी कामिा, कृताथप करर िर-जन्माला || २५.
सारी कमे त्यार्ेसाठी, सेवा हे पूजि त्यार्े |
स्वकमप कसमे त्या आवडती, बांधि िर् मग कमापर्े || २६.
गरजवांत जो कणीही नदसता, यथाशक्ती दे मदतीला |
िको तयार्ा कठे गवगवा, हेर्ी आवडे देवाला || २७.
नववेक आनण अिासक्तीिे, बध
ां ि ते कसलेही िसे |
त्याग भाविा सदा मािसी, नित्य मक्त जीविी असे || २८.
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श्रेष्ठ एकनर् मागप असे हा, स्वधमप यज्ञा िा सोडी |
हेर्ी ईश्वर पूजि उत्तम, त्याांतनर् नित्य असो आवडी || २९.
प्रवृत्ती मागाप कनथयले, दोिनर् श्लोकी या श्रतीिे |
श्लोक आठ पयंती आता, निवृत्तीपथ दानवला नतिे || ३०.
पूणप ज्ञाि निवृत्ती मागी, महत्व त्यार्े वनणपयले |
ज्ञाि,कमप नि उपासिाही, प्रवृत्ती मागी आले || ३१.
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असुयणण नणम ते िोिण अन्धेन तमसणऽऽवृतणः ।
तणँस्ते प्रेत्यणमभगच्छमन्त ये िे चणत्महनो जनणः ॥३॥
ज्ञािनर् देई ते मक्तीला, परुषसक्ती त्या श्लोक असे |
अन्य मागप नतज िसेनर् दसरा, श्रनतही हेर्ी साांगतसे || ३२.
उपासिा नि कमे के वळ, प्रनसद्ध जगती ते कररती |
जिास वाटे थोर महात्मा, परर ज्ञािानवण िा मक्ती || ३३
उपासिा नि व्रते थोर ती, अडकनवती परते िैती |
जन्म आपला िर् यासाठी, परर होणे ब्रह्म-प्राप्ती || ३४.
िैतािे भगवतां दरावे, हृदयी जाणीवरुपी वसे |
िैती अिभवी अिैताशी, अिैती भगवांत असे || ३५.
गीतेत ईश्वर स्वयेनर् साांगे, हृदयी मी जाणीव बििी |
स्व-सवां ेद्यनर् स्वरूपी असता, नमळे ल कै सा शोधोिी? || ३६.
िैती अडकता, अांती गती ती, असरलोकाांर्ी होई |
अांधारार्ा मागप असे हा, िरजन्मनह व्यथपनर् जाई || ३७.
आत्मबोध एकले ज्ञेय ते, नववेक वैराग्ये जाता |
सगां येथले ते सोडावे, नित्यनर् धरणे अिैता || ३८.
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ज्ञािमागप हा सवपश्रेष्ठनर्, वासदेव सकली पाही |
उपाधीला िा नलप्त कदानप, र्ैतन्यात सदा राही || ३९.
निज-रुपाला नित आठवावे, कमे सारी जरी करी |
स्वधमप-यज्ञा िा सोडावे, अनलप्य राहुनि व्यवहारी || ४०.
ब्रह्मनर् आपण, आलो जगती, नवनशष्ट कायाप साधाया |
अनलप्त राहुिी कायप करावे, ध्यािी ठे वी ही माया || ४१.
दलपभ िर देहार्ी प्राप्ती, ईशकृपेनवण िा जगती |
देहनर् साधि परनहतास्तव, टाळिी होई अधोगती || ४२
जे अज्ञािे नवषया भलले, नवषयािदां ी त्यास प्रीनत |
भोग-पारायण असूरनर् ते, िसे कदाही निवृत्ती ||४३.
भोगी आसक्ती तया वाटते, जन्मनर् भोगास्तव आपला |
ऐशा भोगा पशही भोनगती, िेती निनित अवितीला || ४४.
जे र्टावती नवषय भोगी ते, दखावतीनर् आत्म्याला |
पतिार्ानर् मागप असे हा, निनित जाती िरकाला || ४५.
भौनतक सखी जे, असे गांतले, नमळे माि-धि नि कीनतप |
असरी वैभवी तष्टी तया जरर, अविती ती होई अांती || ४६.
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गीता साांगे या िरदेही, उद्धारी आपणा स्वये |
नववेक जागृत नित्य ठे नवता, कदा ि अविती होत तये || ४७..
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अनेजदेिं मनसो जवीयो नैनद्देवण आप्नुवन्पूवणमषणत् ।
तद्धणवतोऽन्यणनत्येमत मतष्ठत्तमस्मन्नपो मणतररश्वण दधणमत ॥ ४ ॥
तो सकलाांर्ा अांतयापमी, सकल शक्तींर्ा भाांडारी |
तो परमात्मा नििल राहुनि, गतीमाि सकलाशी करी || ४८.
गनतमाि िा कणी त्याहुनि, मि, बद्धी वा वायू जरी |
देव, इनां िये मांद त्यापिे, अतल्य गनत िा त्याजपरी || ४९.
सवपव्यापी तो तया ि अांतर, कणा आधीही असेर् तो |
त्यार्मळे तो नविा धावता, कवणाही स्थळी क्षणी येतो || ५०.
गनत, जल-वषाप, प्रकाशिनह वा, कमप नि ज्ञािास्तव शक्ती |
अन्य नियाांच्या सकलही शक्ती, एका अांशातिी सनृ जती || ५१.
प्रदाि कररता सकला शक्ती, िर् भाांडारी उणीव ती |
ब्रह्माांडाांच्या असीम शनक्त, पूणपपणे त्याांतनर् वसती || ५२.
अनस्तत्वेनर् भगवांताच्या, शक्ती पयापप्तनर् नमळे |
तेथे िाही देणे घेणे, अनस्तत्वे ब्रह्माांड र्ळे || ५३.
गनतमाि ते सकल र्रार्र, अणरेण नह िसे ररता |
जे ते आपल्यानर् उद्योगी, दज्याशी बाधा िा येता || ५४.
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देह अिेकनर् जाणीव एकनर्, सकला व्यापनिया राही |
ब्रह्म असे ते सवपगतनर् नि, कणी ि तयाला जाणेही || ५५.
जीवात्मा हे िाम वेगळे , जगती प्रपांर् व्यवहारा |
अनभन्ि तो परर परमात्म्याहुिीही, खेळ खेळवी तो सारा || ५६.
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तदेजमत तन्नैजमत तद्दूरे तद्वमन्तिे ।
तदन्तरस्य सवणस्य तदु सवणस्यणस्य बणह्यतः ॥ ५ ॥
नविा र्ालता र्ाले ईश्वर, नििल असता, तया गती |
सकला र्ालनवतो परमात्मा, नििल असिी गती जगती || ५७.
भक्तािे आवाहि कररता, साह्य पण
ू पनर् तया करी |
जगात कोठे ही त्या स्मरता, तया ि अांतर वा दूरी || ५८.
िैते अन्यनर् तया मानिता, अती दूरनर् तो वाटे |
हृदय मांनदरी परर भक्ताांच्या, स्मरता तत्क्षणीर् प्रगटे || ५९.
आत्मा िामक िसेनर् वस्तू, इनां ियाशी ती िा गांवसे |
देहबद्धी टानकता तोनर् मी, मीनर् मज शोधू कै से ?|| ६०.
भक्त ि शोधी भगवांताला, सकली वासदेव पाही |
अशी ि जागा या सांसारी, तेथां वासदेव िाही || ६१.
नशव-ज्योती नलांगा पाही निजाांगी, देहबद्धीला ते त्यागी |
मीर् नशव ही दृिर्ी भाविा, उमा र्ेतिा अधांगी || ६२.
सकल जगा आधार एक तो, परमनर् कारण नवश्वार्े |
इच्छामािे र्ाळावी नवश्वा, नियमि पण
ू पनर् नित त्यार्े || ६३.
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यस्तु सवणणमर् भूतणन्यणत्मन्येवणनुपश्यमत ।
सवणभूतेषु चणत्मणनं ततो न मवजुगुप्सते ॥ ६ ॥
भगवतां ाांर्े ठायी ज्याशी, सकल र्रार्र पण
ू प नदसे |
आनण र्रार्री, जेथां पाही तो, भगवतां ानवण काांही िसे || ६४.
सवपव्यापी तो आत्मदेवनर् सबाह्याभ्यांतरीं दाटे |
तो िाही ऐसा िा कणनह, शोधण्याशी जाणे ि कठे || ६५.
नदसते सारे आत्मरूपर्ी, वेगळे पणा िर् काांही |
जळामाजी ते जळनर् खेळे, वृथा दजेपण काां पाही? || ६६.
अिैतार्ी अशी अिभूनत, मी-तूां पण परते नमटवी |
सारे सारे एकनर् असता, मीनर् नविटलो या नवश्वी || ६७.
हेनर् कै वल्योपनिषनदही श्रनत साांगते आपणाला |
सारी निनमपती नस्थनत नि लयनह, मीनर् असे कारण याला || ६८.
अलांकार जरर नदसती वेगळे , रूप-िाम वेगळे असे |
फरक असे हा वरवरलानर्, सवणापनविा अन्य िसे || ६९.
अशी हरीमय दृष्टी ज्यार्ी, प्रेमभाविा सकलाशी |
िसे असयू ा, िोध िेष वा, मत्सर ऐसा कोणाशी || ७०.
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जो सांपकी येत तयाच्या, आिांद हरीच्या भेटीर्ा |
सेवा परनहत पूजि त्यार्े, िसे भाव उपकारार्ा || ७१.
सारे-सारे नप्रयनर् त्याला, अनप्रय कणीही िा जगती |
नित्यनर् पिती हरी पाहता, करी वांदि तो तयाप्रती || ७२.
जागृनत-स्वप्िी हरीस पाही, हररनवण अन्य ि अिभूती |
मिोमिी तो िनमतो सकला, नदसेर् हरर त्या नित पिती || ७३.
अशी जागतृ ी येता निभपय, आनण मक्त तो व्यवहारी |
तरांग म्हणनि िसे अलगता, जलनर् आतां नि बाहेरी || ७४.
तरांगास ते होणे जाणे, जीवात्मा होई जाई |
जळा जैशी ती नर्रांजीनवता, परमात्मा शाश्वत राही || ७५.
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यमस्मन्सवणणमर् भूतणन्यणत्मैवणभूमद्वजणनतः ।
तत्र िो मोहः िः िोि एित्वमनपु श्यतः ॥ ७ ॥
भाग्यवतां तो, भगवद्दृष्टी, दैवे लाभे ती ज्याशी |
भवकमे तो कररतो सारी, ऐसे नदसते जगताशी || ७६.
परर करणे ते सारे त्यार्े, जण िीडा भगवतां ाशी |
बोले खेळे रुसे नि भाांडे, हस
ां ता हस
ां ता तो हरीशी || ७७.
जैसे जिाबाईशी नित्यनर्, मदतीस सकली कायापला |
तैसे ज्ञात्याच्यानह सांगे, स्वये हरीर्ी मदतीला || ७८.
आत्मािांदी जोही रांगला, मोह-शोक िसती त्याशी |
स्वये हरीशी समरसला त्या, उणीव सौख्यार्ी कै शी || ७९.
नित्यनर् आिांदात असे तो, सांग हरीर्ा नित्य घडे |
सेवाभावी आिांद त्याला, करर ते, जे हरीला आवडे || ८०.
एकनर् एक जगती असता, प्रश्न ि मोह नि िोधार्ा |
िरती कामिा, खेळ सपां ला, आशा आनण निराशेर्ा || ८१.
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स पयणगणच्छुक्रमिणयमव्रर्ं अस्नणमवरँ िुद्धमपणपमवद्धम् ।
िमवमणनीषी पररभूः स्वयम्भूयणणथणतथ्यतोऽथणणन््
व्यदधणच्छणश्वतीभ्यः समणभ्यः ॥ ८ ॥
तो परमात्मा कमापिरूपनर्, जीवि काला योनजतसे |
अिरुप देह नि व्यनक्त, साधिे याांर्ी रर्िा करीतसे || ८२.
जया लाभले स्थाि अिैती, तेजस्वी तो शद्ध सदा |
देह तयार्ा के वळ साधि, उणीव िाही आिदां ा || ८३.
प्रसगां , िाती, व्याधी भोगही, ईश्वर योजी उनर्त काली |
कमापिरूपनर् जीवि आांखणी, नलनहतो तो आपले भाळी || ८४.
कणी कणाला आनण कै से, भेटनिया जीवि बदले |
त्या-त्या वेळी प्रसांग घडती, जैसे त्यािे आनखयले || ८५.
आपले प्रारब्ध ि घडते ते, कणा दज्याच्या कमापिे |
पेररलेनर् जे पूवी क्षेिी, तेनर् उगवे बहरािे || ८६.
जगताच्या या मायाबाजारी, सारे आहे नमथ्यार्ी |
िको अपेक्षा शाांती सखार्ी, जाणीव ठे वावी यार्ी || ८७.
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भौनतक जेही पदाथप सारे, िाशवांत सारे नवरती |
कै से देतील शाांती सरक्षा, अनस्तत्वनर् त्याांर्े भ्राांती || ८८.
म्हणनि जगती या िर् गांतावे, वृथा अपेक्षा फोलार्ी |
िर-जन्मार्े साथपक होण्या, ओि ती के वळ बोधार्ी || ८९.
बोध जयाला यथाथप झाला, समरस होई ब्रह्माशी |
सवपव्यापी नि निगपण आत्मा, प्रेमर्ी ज्यार्े सकलाशी || ९०.
तोनर् नियांता या नवश्वार्ा, ससिू ता आणी जगती |
योग्य वेळी तो योग्यनर् घडवी, घेऊिी मायेला हाती || ९१.
तो लीलाधर परता न्यायी, भगवद्दृष्टी जया प्रनत |
त्याशी समरशी आपणामाजी, देई नदव्य देह प्राप्ती || ९२..
भक्त आनण भगवांत भेद िा, भक्तनर् होई भगवांत |
पानथपवतेच्या नमटती नर्ांता, वृत्ती नित्य आिांदात || ९३
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अन्धं तमः प्रमविमन्त येऽमवद्यणमुपणसते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ मवद्यणयणँ रतणः ॥९॥
अज्ञािी जि देह्बनद्धरत, सत्य मानिती सस
ां ारा |
इथले सारे सत्य तयाला, आसक्ती त्या व्यवहारा || ९४.
जीविपथ तो अज्ञािार्ा, अिसरती ते अांधारा |
नववेक दीपावरी काजळी, प्रकाशास तो िा थारा || ९५.
ऐसे अज्ञािी ते अांती, प्रवेशतीर्ी अांधारी |
परर जाणते शास्त्र नि वेदा, नवद्या मखोद्गत सारी || ९६.
परर जेही ते तये जाणले, ती िसती पोपटपांर्ी |
आसक्ती परती सांसारी, ओि तटे िा नवषयाांर्ी || ९७.
नदसती आश्रम ते जगताला, रत भोगातर्ी परर झाला |
नशष्य फसनवती ते भाडोिी, िीर् पशहुिी तो बिला || ९८
भगवी वस्त्रे, गळ्यात माळा, कामातर नवषयी रमला |
नववेक वैराग्या ि अिसरी, भव-र्िातर्ी साांपडला || ९९.
निनवध ताप पोनळती तयाला, नहणकस जीवि व्यतीत करी |
ठे र्ाळत आपदात र्ाले, वाट तयार्ी अांधारी || १००.
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जगा भासती नविािर्ी ते, अनभमािी परर ज्ञािार्े |
आनण स्वाथप तो कधी सटे िा, पूणप भाि व्यवहारार्े || १०१.
जाणती ज्ञािा, परी अज्ञािी, ‘अांतस्त्यागी, बनह:सांगी’ |
आसक्ती परती सांसारी, नवषयािांदी ते रांगी || १०२.
ऐसे पोपट नववेक टाळिी, जाती महाि अांधारी |
कारण ज्ञाि ि देखावार्ी, आर्रणी जांव िा उतरी || १०३.
शास्त्रे साांगती पाांर् यज्ञ ते, सकलाांिीही आर्रणे |
देव यज्ञ तो, ईश्वर र्रणी, कृतज्ञ नित त्याशी स्मरणे || १०४.
नपतयृ ज्ञी ती जेष्ठा सेवा, मतृ होता ती दाि-स्मतृ ी |
मिष्य-यज्ञी, परनहत करणे, दबपलास देणे शक्ती || १०५
भूतयज्ञी ते सकलनर् सजीवा, यथामती साह्या करणे |
ब्रह्मयज्ञी तो कृतज्ञ आदर, ऋनष मिींच्या त्या स्मरणे || १०६.
पाांर्ाही या महाि यज्ञे, यथामती जैशी शक्ती |
आर्रता ती जळती पापे, लाभे जीविात शाांती || १०७.
जे आर्रती अिासक्तीिे, नविा कामिा काांही मिी |
ज्ञाि नि मोक्षा सहजी पावती, धन्यनर् होती ते जीविी || १०८.
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भौनतक लाभास्तव जे यज्ञा, स्वाथपनर् भावे अिसरती |
जरी लाभती सखे ती भौनतक, सानत्वक सख ते िा अांती || १०९.
उद्धारास्तव मािव जन्मनर्, इहलोकी ते काां रमणे ? |
खोट्या क्षनणकनर् लाभे जीवि, काळोखातनर् ते िेणे || ११०.
भवर्िार्े र्कती ि फेरे, कल्पिेतल्या सखी रमणे |
नधक्कारनर् त्या अनस्तत्वार्ा, टाळतसे शाश्वत जेणे || १११.
उपासिा ती सकाम असता, ब्रह्मलोकी येणे जाणे |
जन्म-मरण नि सख-दुःखाच्या, पन्हानर् अिभतू ी त्या घेणे||११२.
दलपभ मािव जन्म लाभला, कल्पिेतल्या सखी वथ
ृ ा|
नदव्य लाभ तो सोडनि देऊिी, जवळी करणे त्या नमथ्या || ११३.
बालपणी खेळण्यात रमणे, यौविात नि ते नवषयी |
वाधपक्यी त्या जजपर देही, जीवि सांपनिया जाई || ११४.
असले जीवि पशनह भोगती, मािव जन्मी वृथा आला |
नदव्य लाभ तो सलभनर् असता, सारा जन्म वृथा गेला || ११५.

30

अन्यदेवणहुमवणद्ययणऽन्यदणहुरमवद्ययण ।
इमत िुश्रमु धीरणर्णं ये नस्तमद्वचचमिरे ॥ १० ॥
प्रज्ञावतां नर् असे महात्मे, सयोग्य ऐसे ज्ञाि नदले |
सद्भाग्ये ते आम्हालागी, यथाथपनर् बोधा कनथले || ११६.
सवोत्तमनर् त्या फल प्राप्तीस्तव, यथाथप ज्ञाि-स्वरूपाशी |
नित्यानित्यनववेक जाणणे, इह-पर लोकी भोगाशी || ११७.
नित्य जीविी अिासक्त नि, प्रपांर् िैती िा रमणे |
सांयमी आनण पावि जीवि, पर-ब्रह्मी नर्ांति करणे || ११८.
ज्ञािी परांत, िा अनभमािी, अनलप्त राहुिी करी काये |
सारे करी परर कदा ि गांते, दगपण वृत्तीही जात लये || ११९.
निष्कामनर् तो, सदैव कमी, फल आशा िा कदा मिी |
एक हरीनवण दजे िको त्या, नदव्यत्वार्ा तोनर् धिी || १२०.
अिैताशी नित अिभवणे, निजबोधा जाणिी घेणे |
नदव्यनर् फल ते तये लाभते, िा नक कदाही ते अन्ये || १२१
जेणे भवसागर सहजी तो, तरुिी निजरुप अिभवणे |
तरीर् साथपक िरदेहार्े, शाश्वत शाांतीसख ती जेणे || १२२.
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अांती लाभे शक्ल गती त्या, सांपती इह-पर लोकी फे रे |
सकाम कमे, भौनतक सखर्ी, जे की िाशवांत सारे || १२३.
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मवद्यणं चणमवद्यणं च यस्तद्वेदोभयँ सह ।
अमवद्ययण मत्ृ युं तीत्वणण मवद्ययणऽमतृ मश्नतु े ॥११॥
अनवद्या नि नवद्येस जाणतो, जोही ज्ञाता पण
ू पपणे |
स्वधमप पालि करी निष्कामे, अमतृ प्राप्ती ती तेणे || १२४.
नवद्या जाणे पाांर्ी यज्ञे, निष्कामे कमे करणे |
कदा ि गांते िैतामाजी, िर-जन्म िा वाया जाणे || १२५.
नििा सांपिी जागृत होता, नशव अिभवणे अांतरीर्ा |
स्व-सवां ेद्य ऐशी जाणीव हृदयी, अिभव तो अनस्तवार्ा || १२६.
अनस्तत्वा या हरीिे नदधले, सारी कमेही त्यासाठी |
उर्ीत कृतीिे मांगल व्हावे, प्राथापवा तो जगजेठी || १२७.
जे-जे नह व्यवहार र्ालती, लक्ष त्यावरी ठे वावे |
िैतामाजी देह वावरे, निजरुपी आपण रांगावे || १२८.
उपासिा ही, कनध ि सोडणे, हेर्ी ब्रह्म स्वये होणे |
नवश्वरूप तैसे या जगता, हररमयनर् ते अिभवणे || १२९.
निजरुपार्ी नित्यनर् जाणीव, नवद्या नतजलागी म्हणती |
सकाम कमाप प्रवत्त
ृ ीर्ी, तीर् अनवद्या अधोगती || १३०.
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जोही अिभव-प्रसांग येई, सहजी अांगीकार त्यार्ा |
मीनर् कताप तसेनर् भोक्ता, खेळ असे हा श्रीहरीर्ा || १३१.
कठीण नवपररत येता नस्थती ती, अवश्य हरीला प्रानथपयणे |
अांतरीर्ा नशव त्याशी समपपण, प्रसाद तो त्यािे देणे || १३२
लक्ष असावे अांतरी परते, नवर्नलत मि नकतीदा होई ?|
नकती खोल ती जाणीव जाते, पन्हा नस्थरता मिी येई || १३३.
या स्वाध्याये समजे आपला, भाव समपपण नकती मरला?|
तसे वािवी लक्ष ठे ऊिी, श्रद्धा नि नवश्वासाला || १३४.
प्रसन्िता शाांती नि आत्मबल कदानह नवर्नलत िा व्हावे |
खेळ म्हणोिी सारे बघता, सारे त्याला अपापवे || १३५.
नवपदा साांगे नवसर हरीर्ा, नवर्नलत श्रद्धा त्यावरर्ी |
तोनर् खेळे हे नवसरोिी, देह-भाविा जागृतीर्ी || १३६.
िमस्कार तो भगवांताला, कररता स्वाथप मिात असे |
व्हावे माझ्या मिासारखे, भाव असा निष्काम िसे || १३७.
हीर् अनवद्या समूळ जाण्या कृती आपली जाणावी |
नववेक दीपे, साक्षी भावे, सकल कामिा सोडावी || १३८.
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स्वाथप भाव नि अहांकारनह, परता सोडनिया द्यावा |
हेर् जाणणे नवद्येलागी, मिी खरा सद्भाव हवा || १३९.
करुिी कमे िा कतेपण, फल-हेतूही सोडावा |
कमप अकमपनर् होत तेधवा, करुिी ि करणे या भावा || १४०.
व्यवहाराशी िाही सोडणे, िैत अलीप्ते आर्रणे |
अनवद्येसी त्या पूणप जाणनि, मोहापासिी ते जपणे || १४१.
अनवद्येतिी नवद्येमाजी, नर्त्ती श्रीहरी नित पाही |
निष्कामे निष्ठेिे काये, परर गांतणे ते िाही || १४२.
ऐशा योगे, मत्ृ यू लनां घता, सहजी नर्रांजीव होई |
स्वये ब्रह्मनर् शाश्वत होऊिी, अिैती अिभूती घेई || १४३.
यासाठी िा ध्याि-धारणा, जप-तप तीथापशी जाणे |
यथाथप जाणनि परब्रह्माला, सख-शाांती ती अिभवणे || १४४.
नववेक आनण नवरक्ती हेनर्, दोि पांख ते ज्ञािार्े |
तेणे शून्यी घेई झेप तूां, तरीर् साथपक जन्मार्े || १४५.
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अन्धं तमः प्रमविमन्त येऽसम्भूमतमुपणसते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यणँ रतणः ॥१२॥
िैत प्रपर्
ां ी अडकिी परते, माझे-माझे जे म्हणती |
इह-लाभास्तव धावती वेगे, नमळण्या धि, माि नि कीनतप || १४६.
उपासिा जी सकाम नतजशी, असभ
ां ूती शास्त्रे म्हणती |
इहलोकाच्या भोगी गांतणे, इथलीर् जेथे आसक्ती || १४७.
स्त्री,पि नि स्िेही सोबती, याांतनर् गरफटनिया जाती |
वेळ कािनि दैवत-पूजि, तीथे क्षेिे जे नफरती || १४८.
शोनधती िैती, भगवांताला, प्रवर्ि,पारायण कररती |
भजिे स्तोिे गाऊिी िार्िी, देवाला ते आळनवती || १४९.
ते तर िैतालार्ी भलले, आवडी बहु ती लक्ष्मीर्ी |
प्रपांर् सोडनि शेष उरे ती, शय्या िारायण यार्ी || १५०.
ज्या मातीतिी देह निनमपला, ज्ञािाग्िीिे भाजनिया |
टणक वीट ती कररता नतजिे, देह-भाव तो जात लया || १५१.
पाांडरांग त्यावरी नवराजे, देहातीतनर् नवटे वरी |
करुिी सारे िाही गांतणे, दानवण्यास कर कटे वरी || १५२.
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अनवद्येस लांनघता ती नवद्या, तोर्ी निगपण भगवांत |
नित्यनर् अिैती तो राही, त्याशी शोधी िा दैतात || १५३.
गीतेत अजपिास हरर साांगे, स्मरणी ठे वावे मजला |
आनण कतपव्याशी करणे, िको टाळू तूां यद्धाला || १५४.
व्यक्तातर्ी ते नित्य गांतणे, स्वधमप नवसरुनिया जाणे |
यासाठी िा जन्म असे हा, स्वधमपपालि नित करणे || १५५.
ज्याांर्ी के वळ भौनतक प्रगती, जीविात तीनर् आपल्या |
व्यथपनर् जीवि जरर ि सोडवी, समस्याही त्या इतराांच्या || १५६.
के वळ स्वाथापमागे लागूि, समष्टीला ते दलपनक्षणे |
हे वाईट परर तयाहुिीही, त्यातर्ी गांतनिया जाणे || १५७.
काांहीजण मूतीत गांतती, सांसारी दलपक्ष करी |
हेही र्ूकनर् स्वधमपपालि, कतपव्याला िा नवसरी || १५८.
गीतेत साांगे श्रीहरी पाथाप, नित्यनर् ईश्वर हृदयात |
स्व-सवां ेद्य जाणीव तोनर् ईश्वर, कशी अिभूती िैतात ?|| १५९.
अिभवी हृदयीर्ा िारायण, परब्रह्म साक्षात नजथे |
प्रसन्ि असता िारायण तो, स्वये लक्ष्मी येत नतथे || १६०.
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भजि-पूजिी जेही रांगले, प्रथम पायरीशी आले |
नर्त्त-शद्धी नि शद्ध आर्रण, हेर्ी साध्य तये झाले || १६१ .
सगण असे ही पनहली पायरी, मािा तीि ॐकाराच्या |
र्वथ्या पादा अमाि तयाप, ती तर पैलर्ी िैताच्या || १६२.
म्हणनि पायरी उल्लांघिी ती, अिभवणे अिैताशी |
पनहली पायरी िसे ज्ञेय ते, वृथा रांगणे िाराशी || १६३.
जगती िैताशी ि सोनडती, प्रकाश अिभूत िा होई |
िसते ज्ञाि िसे उपयोगी, अिभूती शब्दी िर् येई || १६४.
िैतामाजी िा गांतावे, परते िर् ते सोडावे |
तोल िैत-अिैतार्ा राहील, ऐसे जीविी साधावे || १६५.
िैती मक्ती कदा नमळे िा, र्ालू भव-र्िर्ी राही |
अज्ञािार्ी राि ि सांपे, मागप प्रकाशार्ा िाही || १६६.
िैता परते दलपक्षनह ते, श्रनत साांगे िा योग्य असे |
स्वामी कायप नि स्व-कायपनह ते, दोन्ही साधणे उत्तमसे || १६७.
नशवार्ेनर् सांगे ती शनक्त, नशव िर् कनधही शक्तीनवणा |
अधपिारीिटे श्वर एकनर्, समथप िा ते दज्यानवणा || १६८.
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जैशी नशवार्ी, तशी शक्तीर्ी, उपासिा ती नित करणे |
ब्रह्मीनिष्ठा-परनहत साधि, उनर्तनर् उभया आर्रणे || १६९.
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अन्यदेवणहुः सम्भवणत् अन्यदणहुरसम्भवणत् ।
इमत िुश्रमु धीरणर्णं ये नस्तमद्वचचमिरे ॥ १३ ॥
सम्भूमतं च मवनणिं च यस्तद्वेदोभयँ सह ।
मवनणिेन मृत्युं तीत्वणण सम्भूत्यणऽमृतमश्नुते ॥१४॥
व्यक्त आनण अव्यक्त शक्ती त्या, अनस्तत्वाशी सावरती |
साधि सक्षम एकािारे, दजीिे अांतरीर्ी प्रगती || १७०.
सवांर्ा हरी आश्रयदाता, सवप शक्तीर्े आगर तो |
ज्ञािरुर्ीला पाहुनिया तो सहाय्यास तैसे कररतो || १७१.
देह असावा सदैव सक्षम, तोनर् साधि या जगती |
त्यास्तव त्यार्े भरण नि पोषण, तसेर्ी सबां ध
ां नह जपती || १७२.
देह करीतसे प्रपर्
ां -काये, ज्ञािाजपिनह सगां तीला |
काल-प्रवाही अिभती त्या, घडनवती निजव्यनक्तत्वाला || १७३.
नववेक वेळीर् जागृत करुिी, श्रेयस-प्रेयस जाणावे |
भौनतक-अध्यानत्मकही घडनवती, नविम्रतेिे सेवावे || १७४.
जिक-जििी नि गरु-अध्यापक, याांसी उतराई व्हावे |
स्िेहीजि नि महाि शास्त्रे, कृतज्ञता आदर भावे || १७५.
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आपत्काली, व्याधीकाली, नवपररतही त्या-त्या काला |
व्यक्ता सावरलेनर् म्हणनि, जानणयाले अव्यक्ताला || १७६.
व्यक्त प्रपांर्ी यथाशक्ती ते, सहाय्य गरजूांिा करणे |
कणी सांकटी असता त्याांिा, शक्य जेही ते सावरणे || १७७.
परी नित्यर्ी ध्यािी असावे, भाि ि सोडी ज्ञेयार्े |
स्वधमपपालि नि ज्ञािाजपि, महत्व जीविी उभयाांर्े || १७८.
व्यवहारी या जगतामाजी, सहाय्याशी जेही येती |
कृतज्ञनर् राहुनिया त्याशी, पज्ू यभाव तो तयाप्रती || १७९.
कै वल्याच्या मागापवरती, ज्याांिी सहाय्य ते के ले |
भाष्यकार नि लेखक कनववर, सतां -ईश्वरे सावररले || १८०.
अन्य असती जे साि-थोरनह पूज्य देवता या सकला |
अज्ञािी जे िैती जेही, उर्ीत ऐशा समयाला || १८१.
हळूहळू न्यावे अिैती, निष्कामे सत्पांथाला |
नर्त्त शद्धी नि परनहत साधि, महत्व साांगावे सकला || १८२.
भरण-पोषणासवे सत्सांगे, अांतमपखता साधावी |
श्रवण मिि नि निनदध्यासिे, अांतरात शाांती यावी || १८३.
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ईश्वरास हे जगतनह हवे, िीडेस्तव निनमपती असे |
येणे नवनहत काये कररता, अहांभाव तो मिी िसे || १८४.
तोल आनण तालही साधणे, लौनकक नि अध्यात्मार्ा |
जया साधला, तया उमगला, खरा अथप आयष्यार्ा || १८५.
साधनिया व्यवहार जगतीर्े, नवनहत कायाप िा सोडी |
वाट्या आल्या भोगा भोगी, आसक्तीत परर परर िा गोडी ||१८६.
पण
ू प परुष त्या श्रीकृष्णािे, आर्रण जैसे ठे नवयले |
आदशप तोनर् नित्य पानळता, कृताथप जीवि ते झाले || १८७.
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महरण्मयेन पणत्रेर् सत्यस्यणमपमहतं मुखम् ।
तत्त्वं पषू न्नपणवर्
ृ ु सत्यधमणणय दृष्टये ॥१५॥
भगवतां ा सवपि असे तूां, तजनवण कणही िसे ररता |
आम्ही लेकरे तूनर् माऊली, जीविी आश्रय तझा असे || १८८.
वेगवेगळ्या अनस्तत्वा िेशी, हात धरुनिया मागापशी |
वात्सल्यािे िेशी सपथ
ां ा, तूनर् माऊली आम्हाशी || १८९
क्षणोक्षणी आधार तझानर्, देह मिा सावरीतसे |
सबाह्याभ्यांतरी व्यानपले, सांकटातिी कािीतसे || १९०..
पूवप नदशेला प्रात:काळी, नक्षतीज रांगते नवनवधाांगे |
सवणपरांगी ताांबस तेजे, मांजळ पक्षी-गीते रांगे || १९१.
तूनर् प्रगटशी तेजरुपािे, श्रवणा-ियिा तृप्ती करी |
उधळत माांगल्यार्ी वषाप, र्ैतन्यार्े रांग भरी || १९२.
शीतल सखदनर् झळकी मधिी, तांव वत्सल प्रत्यय येतो |
मोहक पष्पे विराईतिी तूनर् हस
ां ताांिा नदसतो || १९३.
वसतां वैभव पाहुिी तनझये, आिदां ाला ये भरती |
कोकीळ कांठे सष्टृ ी तप्तृ ीच्या, हुक
ां ारे हषपवी जगती || १९४.
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आपत्काली येशी धाऊिी, नवनवध रूपािे भगवांता |
परर दशपि तांव प्रत्यक्षनर् िा, सदैव देवा तूां लपता || १९५.
जरर सवपि नि सकली असशी, पावि मख तांव िर् नदसते |
मायेर्े मोहक आच्छादि, दशपिाशी तांव लपनवते || १९६.
िकोर् मजला झगमगाट हा, धि-माि नि सत्कीनतप |
मांगल वत्सल दशपि देई, नमटवनर् मोहक माया ती || १९७.
प्रसन्ि होई जगन्माऊली, डोळे भरुिी बघण्याला |
जन्मोजन्मी यत्ि करुनिया, प्रत्यक्षनर् तूां िर् नदसला || १९८.
बाजूस सारी सवणप माया, घेई मज तनझयानर् कशी |
हीर् प्राथपिा तज गोनवदां ा, दशपि पावि दे मजशी || १९९.
सकल श्रनत परर हेर्ी साांगती, इनां ियाशी तूां नवषय िसे |
िेिाांिा तूां कदा ि नदसशी, मि बनद्धच्या पैल वसे || २००.
तूां िा नदसणे,परर अिभवणे, कारण तूां परका िाही |
नभन्ि िसे तूां, माझेवार्िी, तीनर् अिभूती मज देई || २०१.
असे मागप तो निजबोधार्ा, तझ्या राऊळी येण्यार्ा |
अिैतेनर् तज समरसण्यार्ा, मागप असे कै वल्यार्ा || २०२.

44

ज्ञाि अर्ूक ते होण्यालागी नर्त्त-शद्धी दे भगवांता |
पांर् महायज्ञे नि कमे, होण्यास्तव, देई जीविी अिकलता ||२०३.
हृदयीच्या तांव अनस्तत्वािे, माझे निजरुप समजावे |
हरर होऊनि हरीशी भजावे, हरीमय नवश्वा उमगावे || २०४.
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पूषन्नेिषे यम सूयण प्रणजणपत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजः ।
यत्ते रूपं िल्यणर्तमं तत्ते पश्यणमम योऽसणवसौ परुु षः
सोऽहममस्म ॥ १६ ॥
प्रजापत्य हे सूयप देवते, एकलार्ी पोषणकताप |
तांव आधारे जीवि र्ाले, िमस्कार तज भगवांता || २०५.
तेजोनिधी तूां, उज्वल नकरणे, उजळशी तूां िेलोक्याला |
दशपि घेणे तांव भगवतां ा, तेजे कठीणनर् आम्हाला ||२०६.
डोळे नदपती, तला पाहता, तेज ि साहे ियिाांिा |
आवर रश्मी जरा आपल्या, सहि ि दशपि घेताांिा || २०७.
ज्ञािमयनर् तांव स्वरूप निमपल, सौम्य जाहले तांव उमजे |
माझे मजला मीर् अिभवी, नवरले ‘माझे’ नि ‘तझे’ || २०८.
सूयपमांडळी परुष असे जो, मजनवण कणीही अन्य िसे |
तूां तर सकलाांर्ानह आत्मा, परमात्मा तूां नदव्य असे || २०९.
मज जाणवते तजपासनि मी, झाकळलो नक मायेिे |
अनभन्ि तजशी सदैव असता, झाली नवस्मृती अज्ञािे || २१०.
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वणयुरमनिममृतमथेदं भस्मणंतँ िरीरम् ।
ॐ क्रतो स्मर िृतँ स्मर क्रतो स्मर िृतँ स्मर ॥ १७ ॥
हे भगवतां ा, देह सोडता, पन्हा ि जीव म्हणिी येणे |
प्राण आनण इनां िये दहाांिी. व्हावे वायतर्ी नवरणे || २११.
तूनर् माझे निजरुप असता, तजमाझी मम समरसता |
भेद िको जीवात्मा-परमात्मा, अिभवू दे मज अिैता ||२१२.
‘असतो मा सद्गमय’ प्रानथपतो, िकोनर् नमथ्या सांसार |
िको अडकवू मज भवर्िी, मायेला करुिी पार || २१३.
स्थूल देह हा, अग्िीमाजी परता भस्मसात होवो |
अनस्तत्वनह मम जीव म्हणोिी पन्हा ि इहलोकी यावे || २१४.
अांत्यसमय तो जवळी येता, ॐकाराते स्मरी मिा |
ॐकारे श्री हरी स्मरावा, आनण नवरवी अलगपणा || २१५.
निजरुपाला ब्रह्मरुपाशी, परतेनर् ते समरसणे |
उपासिेला स्मरी सद्भावे, ब्रह्माशी तिूप होणे || २१६.
यज्ञमयी हे नदव्य देवते, आठवण माझी तज राहो |
अनलप्त करी मज कमापपासनि, बध
ां ि कठलेही िा हो || २१७.
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अग्ने नय सुपथण रणये अस्मणन,् मवश्वणमन देव वयुनणमन मवद्वणन् ।
युयोध्यस्मज्जुहुरणर्मेनो, भूमयष्ठणं ते नमउमक्तं मवधेम ॥ १८ ॥
अनग्िदेवते, कृपा करावी, सन्मागे मजला न्यावे |
पावि ऐशा हरी राऊळी, तूां मजशी घेऊिी जावे || २१८.
भगवतां ा तूां साक्षीरूपािे, जाणशी ते सारे काांही |
येता तनझया कशीत देवा, नवघ्िे ती टाळीत राही || २१९.
जीविात माांगल्य असावे, परती शद्धी ती व्हावी |
अहां ि कृतीमाजी इवलाही, धऊनि कमे अपापवी || २२०.
र्किी मजकरवी जाहले, अयोग्य ऐसे वतपिही |
नविवी त्याांतनि पार करावे, तजशी प्राथपिा कररतो ही || २२१.
सदा नविम्रनर् तनझया र्रणी, पूणप समपपण हे तजला |
नविांती तनझया र्रणी, ईश्वरा, अांत-पार िा कृपेला || २२२.
अनग्िदेवते सन्मागे िे, मजला भगवांतापाशी |
दूर करावी सारी नवघ्िे, हीर् प्राथपिा प्रभ तजशी || २२३
िमस्कार तज अनग्िदेवते, प्रगट नि सप्त रूपे असशी |
मम वाणी नि आर्रणी ही करी पावि ते तज जैशी || २२४.
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हे तेजार्े नदव्य देवते, जीवि तूनर् साांवररले |
मागाप र्कता जीविकाळी, वेळोवेळी सावरले || २२५.
आता प्रानथपतो,हे निजरुपा, अनस्तत्वार्ी ही सररता |
परब्रह्माच्या पावि सागरी, सहजी नमळो जीवि सरता ||२२६.
सहवेिा हा नवरह ईश्वरा, ज्योतीत ज्योती पन्हा नमळो |
साांत परे अनस्तत्व मानझये, नमळिी अिांती ते उजळो | २२७.
|| हरी ॐ ||
ईशावास्योपनिषद काव्यमय भाष्य समाप्त.
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या श्रतीर्े सार
हे उपनिषद अनत प्राचीि असिू त्याला दोि िावं े आहेत. प्रचनलत
िांव ‘ईशावास्योपनिषद’ हे त्याच्या सरु वातीच्या शबदांवर आिाररत
आहे. त्यााला ‘ईशोपनिषद’ असेही संबोनिले िाते , शक्ु ल यिवु ेदाच्या
या उपनिषदात १८ मत्रं आहेत.
हे प्रनतपादि इतर श्रतु ींच्या सारखे कुणा गरुु करवी के ले गेलल
े ी िाही.
हे सरळ उपदेश सरुु करते. पनहल्या दोि मंत्रात याचा आशय स्पष्ट व्यक्त
झालेला आहे.
अध्यानत्मक िीविाचा-ईश्वरीय ज्ञािाचे खरे ज्ञेय यातं स्पष्ट शबदात
नदलेले आहे. ईश्वर हा आपल्या िगापासिू नभन्ि िसिू तेच प्रत्यक्ष ईश्वर
स्वरूप आहे. अशी ईश्वरीय दृष्टी ठे ऊि पढु चे सारे प्रनतपादि के लेले आहे.
प्रपचं दृष्टी ही भयाचे सिृ ि करते, परंतु ईश्वरीय दृष्टी निभणयता देते.
येथे पाहणारा-द्रष्टा आनण दृश्य एकच आहे. हे अभय म्हणिेच ‘मोक्ष’
होय.
तेच आपले ध्येय असिू , ते ज्ञाि हेच ज्ञेय आहे.
निवत्तृ ी की प्रवत्तृ ी या निवडीिसु ार आपण सन्यासी वत्तृ ीचा की
गहृ स्थी वत्तृ ीचा अंगीकार करायचा, हे आपण ठरवू तसे स्वातंत्र
आपल्याला आहे.
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िे दसु ऱ्याच्या मालकीचे आहे. त्यावर ‘नगिाडी’ दृष्टी’ चा त्यांत
निषेि आहे हीच सन्ं यस्त वत्तृ ी असिू कमे करीतच शतायष्ु याची कामिा
करावीत असा स्पष्ट ‘गहृ स्थी आदेश हे देते.
वतृ ीनच निवड आपल्या हाती असली तरी िैतातिू अिैतालाच
साध्य करणे हे ध्येय पनहल्या दोि मत्रं ात सानं गतलेले आहे. पढु चा भाग
हा नशकवणक
ु ीचा याच दोि मत्रं ाचं ा नवस्तार आहे.
नतसऱ्या मंत्रापासिू ज्ञािमागण प्रनतपादि के लेले आहे.
आत्मज्ञाि नमळनवणे हाच िीविाचा उद्देश िसेल, तर िीवि व्यथण
आहे असा निषेि हे उपनिषद करते. त्याचा अगं ीकार भले थोडा उनशरा
होइल, पण ते अटळ आहे. तसे ि करणारा अध्यानत्मक अंि:कारात
चाचपडत िीविाची िासाडी करतो. असे स्पष्ट बिावले आहे. अगदी
स्वगण लाभला तरी तसले अनस्तत्व त्याज्य आहे. असेच ते सागं ते. अशा
मागाणचा अवलंब कारणारे आत्म्याची हत्या करतात, िव्हे ती
आत्महत्याच आहे. असे उपनिषद नतसऱ्या मंत्रात स्पष्ट करते.
मत्रं ४,५,६,७ आनण ८ हे मत्रं आत्म्याचे नवनवि पैलू उलगडतात.
आत्मा हा चैतन्य स्वरूप आहे, तो निष्कंप, निश्चल, अढळ, मिाहूि
वेगवाि, असे आहे. सारे िग गनतमाि असताही हे तत्व मात्र निश्चल
आहे, अशी त्याची ओळख करूि नदली आहे. ते अनत तेिस्वी –‘शक्र
ु ं’
असे आहे. शद्ध
ु सवणव्यापी िाणीव हेच त्याचे स्वरूप आहे. स्थल
ू -सक्ष्ू म
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आनण कारण या नतन्ही देहापासिू पणू णतया वेगळे ते आहे. अवयव
नवरनहत असताही पणू ण सक्षम आहे.
शद्ध
ु िाणीव हे देहाच्या स्वानमत्वाची-भागाची अगर त्यापासिू
निमाणण झालेली िसिू ती स्वतंत्र तत्व आहे ही महत्वाची ओळख ध्यािी
असणे आवश्यक आहे. असे ८ वा मत्रं सागं तो. त्यामळ
ु े च नतचे अनस्तत्व
देह सोडल्यावर सद्ध
ु ा कायम असते.
आत्माराम सवणव्यापी असल्यािे त्याला कोठे ही िावे लागत िाही,
तर तो असतोच. मग मत्ृ यू िंतर तो देह सोडूि पढु चा प्रवास करतो, असे
िसिू सक्ष्ू म-शरीर तसे करतो. आत्मा –चैतन्य देह सोडल्यावर
आपल्यािागीच असतो. देहाची पोकळी गेल्यािे त्याचे अनस्तत्व
बंनदस्त होते असे वाटणे हा आपल्या भ्रमाचा भाग आहे.
सक्ष्ू म शरीर हा िाणीवेच्या रूपे देहाला लाभलेली त्याची उसिवारी
असते. आकाशाप्रमाणे आत्मा निलेप असतो. पापांचा अगर क्रोि, िेष,
आसक्ती आदींचा त्यावर पररणाम होत िाही. ‘अपापवैिम’ असे श्रनु त
सागं ते. म्हणिू च त्याला ‘शद्ध
ु म्हटले आहे. म्हणिू आत्मा एकच आनण
सवणव्यापी असतो. आपण मतृ ात्मा म्हणिू करीत असलेला उल्लेख
चक
ु ीचा आहे. देहाची खोळ टाकूि नदली, त्यािे त्यावर पररणाम होत
िाही. त्याचे नचरंिीनवत्व अबानित राहते. मटका फुटला म्हणिू आंतील
पोकळी वर पररणाम िसतो, तसे. िीवात्मा आनण परमात्मा एकच असिू
आपण अज्ञािािे तसे म्हणतो.
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िानणवेची दोि संबोििे आहेत. एक नबंब-चैतन्य आणी दसु रे
प्रनतनबबं -चैतन्य. वेगळाल्या पात्रातील पाण्यात सयू ण नबनं बत होतो, तसे
ते असते.
आरसा हलला म्हणिे आंतील प्रनतनबंब हलते तसे, पत्येक
देहातील मि अचल असताही वेगळे प्रनतनबनं बत होतािं ा भासते. मळ
ू
मिातील शद्ध
ु िाणीवेवर वर त्याचा पररणाम होत िाही. प्रनतनबंब
तात्परु ते असते. नमथ्या असते.
ज्ञािाच्या कोणत्याही उपकरणाला आत्म्याचे ज्ञाि संभवत िाही.
म्हणिू इनं द्रयाच
ं ा तो नवषय िसतो. असेच चवथा मत्रं सागं तो.
त्यामळ
ु े च ध्याि-नचंति यािारा आत्मा गोचर होत िसतो. तो अंतरी
सवणव्यापी असतो. तो नवषय कदानप िसतो. तो नदसत िाही पण अिभु तू
होतो. आपल्या अनस्तत्वाची नित्य िाणीव हीच त्याचे स्व-सवं ेद्यता
असते. कांही नवनशष्ट िसणे पण तरीही असणे हेच त्याचे अनस्तत्व आहे.
ते अखंड आनण अभगं असते. आकाशावर ध्याि, प्रकाशावर ध्याि
होऊ शकत िाही त्याची अिभु तू ी मात्र प्रत्ययाला येत.े तसेच िानणवेचे
आहे. नतच्यामळ
ु े च आपल्याला अन्य अनस्तत्वाचे भाि येत.े ती िाणीव
नवषय होऊ शकत िाही. पण अिभु तू ी होते.
आत्मा हे संपणू ण नवश्वाचे कारण असते. ते आश्रय म्हणिू
असल्यािेच उसिे अनस्तत्व नटकूि असते. लेण्याला सवु णाणचा आश्रय
असतो तसे.
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आत्म्याचे सवणव्यापी असणे –अिैती असणे हा त्याचा एकमेव
अनस्तत्वाचा गणु आहे. बागं डी म्हणणे अगर सोिे म्हणणे, अिैत हे िैती
कायण आनण कारण या शबदांिी त्याची व्यक्तता व्हावी असे ते आहे. पण
अिैत मात्र अबानित राहते. म्हणिू च अिात्मा आनण आत्मा अशी
नवभागणी िसते. सारे च एक.
उपनिषद म्हणिू च म्हणते की, हे ज्ञाि यथाथण असणारा ससं ारापासिू
मक्त
ु होतो. नचंता, आनण संसार हे एकच. िैतातील अिैत िाणणे हीच
नचंता मक्त
ु ी. शांती, निभणयता आनण आिंद –समािाि हे अिैताचे
पररणाम आहेत. व्यक्ती आनण िाम, द्रव्य, पद स्वानमत्व हे ससं ाराशी
निगडीत आहेत.
भगवतं गीतेच्या सातव्या अध्यायात श्लोक २७ मध्ये सांगतात,
“इच्छािेषसमत्ु थेि िन्िमोहेि भारत । सवणभतू ानि सम्मोहं सगे यानन्त
परन्तप ॥ ७-२७ ॥
“हे भरतवंशी परंतप अिणिु ा, सष्टृ ीत इच्छा व िेष यांमळ
ु े उत्पन्ि
झालेल्या सख
ु दुःु खरूप ििं ाच्या मोहािे सवण सिीव अत्यतं अज्ञािाला
प्राप्त होतात.”
मगृ िळाच्या भ्रमासारखा तो आहे. मोह हा म्हणिू च त्यागला
पानहिे. संसार मोहमय असल्यािे तो सरु क्षा देत िाही. निवत्तृ ी मागण हाच
ससं ारापासिू सटु ण्याचा एकमेव मागण आहे. सारे करूि अनलप्त राहण्यािे
ते साध्य होते.
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मत्रं ९ ते १४ मििू प्रवत्तृ ी उमगते. कमण-योग आनण ईश्वर उपासिा
यािं ीच त्यातिू मक्त
ु ी सािता येत.े समपणण हाच त्याचा अगं ीकार आहे.
निष्काम कमण-योग ही वत्तृ ी त्याचा आिार आहे. नचत्तशद्ध
ु ी त्यासाठी
आवश्यक आहे. अध्यानत्मक स्तर उंचावणे त्यािे शक्य होते. सकाम
उपासिा नह मात्र अविती ठरते.
मि ररकामे आनण नि:शक
ु असेल तरच ज्ञािािणि
ं आनण श्रद्धायक्त
होते. व्यक्त आनण अव्यक्त दोन्हींचा समन्वय आवश्यक असतो. पंच
महायज्ञ हा कमण-योगाचाच भाग आहे. त्यािे उभय प्रवतृ ींचा ताल आनण
तोल साितो.
मत्रं १५ ते १८ संन्यास आनण गहृ स्थी दोन्ही साितात. पिू ि आनण
सगणु उपासिा मिाला शद्ध
ु ी करनवते पण तो मोक्षाचा मागण िव्हे.
अिैत हाच एकमेव पराब्रह्माशी समरसता देतो. त्यासाठी ज्ञाि-मागण
अटळ आहे. सारी नवनहत कमे अनलप्तपणे करणे यासाठीच हा िन्म
आहे.
मत्ृ यक
ु ाली सद्ध
ु ा अिासक्ती आवश्यक आहे. त्यावेळी पानवत्र्य
अिसु रणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उपनिषद प्राथणिा सागं ते. अशा
तऱ्हेिे प्रवत्तृ ी मागे निवत्तृ ी दाखनवणारे हे उच्च तत्वज्ञाि हे उपनिषद
नशकवीत आहे. याला आत्मसात करणे हा ज्ञाि मागाणचा अवलंब आहे.

ईशावास्योपनिषद भाष्य सारा-सनहत सांपूणप
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आपणा सवापतील नशव नित्य अिभूत होत राहो.
‘पहा निजाांगे नशव-ज्योनतनलपग’

ॐ शाांनतुः शाांनतुः शाांती: ||
||हरी ॐ||
-अण्णा
१६/०८/२०२१.{नितीय श्रावणी सोमवार}
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अण्णा (श्री. मिक
ु र सोिवणे) यांची ई सानहत्यवरील इतर पस्ु तके
नक्लक/टॅप करताच उघडतील
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