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• विनामलू्य वििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचनू झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिडड करू िकिा.  

• ि े ई पसु्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी वकंिा िाचनाव्यविररक्त 

कोणिािी िापर करण्यापिुी ई-सावित्य प्रविष्ठानची लेखी परिानगी घेण े

आिश्यक आि.े 
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अल्प पररचय 

मी मिकुर नव. सोिवणे. 

वयाच्या आठव्या वषी माझे 

पणजोबा श्री. आत्माराम याांिी श्री 

ज्ञािेश्वरीचा घेतलेला ग्रांथ हाती 

लागला. ि समजताही वाच ूलागलो. 

सदुवैाि े बालपणापासिू अिेक 

महिीय व अभ्यास ूव्यक्ती जीविात 

आल्या. माझ्या आजींच्या बरोबर 

दवेळात कीतति/ेप्रवचिे ऐकू लागलो.  

श्री करपात्री स्वामी { अध्यक्ष – राम राज्य पररषद } याांची मराठी 

चवथीत असताांिा भेट झाली त्याांिी ज्ञािेश्वरी िसुती वाच ू िकोस त्याांत 

अनिक खोल जा. अडले तर माऊलीलाच नवचार असे साांनगतले. वाचि 

सरुु झाले.  

ज्ञािेश्वरी वाचीत असताांिा अध्याय १६ मध्य ेमाऊलीिे ‘वेद प्रनतपाद्य’ 

अशा ईश्वराला गोचर करायचे असेल तर श्रतुींचा अभ्यास करा, अस ेसनूचत 

केले ते वाचिात आले. माऊलीचे दशति स्वप्िात २-३ वेळा झाले. त्याांची 

कृपा अिभुतू होत आह.े 

श्रनुत म्हणज े ऋनष मिुींिा त्याांच्या ध्यािावस्थेत नदव्य वाणीचे कािी 

पडलेल ेश्रवण. कैवल्य उपनिषद ह ेदश प्रनसद्ध उपनिषदातील िसल,े तरी 

त्यातील तत्वज्ञ ह ेशैव उपासिेत मािाचे स्थाि भषूनवत आह.े या उपनिषदात 
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द्वतैाचा जोरदार निषेि केलेला आह.े आनण अद्वतै हाच ब्रह्म प्राप्तीचा मागत 

असल्याचे साांनगतल ेआह.े  

ह ेकृष्ण यजवुेदीय आह.े  

कमातवर भर ि दतेा ज्ञािाचेच महत्व प्रनतपादलेले आह.े लौनकक 

कमतकाांडावर ज्याांचा भर असतो, त्याांिा पणु्य लाभेल परांत ुमकु्ती नमळणार 

िाही. व्रत ेतीथतयात्रा याांिी ब्रह्म गाांठल ेजात िाही. आत्मबोि होण ेह ेया 

जीविात सािले िाही, तर दलुतभ मािवी जन्म लाभला असिूही वाया गेला 

असे होईल.  

ह ेअवघे २५ मांत्रातले पण अध्यात्मात अत्यांत उत्तम ज्ञाि दणेारे उपनिषद 

आह.े  

याांत अश्वलायि ऋषींिा प्रजापती ब्रह्मम्याकरवी लाभलेल ेश्रेष्ठ तत्वज्ञाि 

आह.े आत्मबोि घडविू कैवल्य प्राप्ती हाच याचा उद्दशे आह.े  

शैव तत्वज्ञािात या ग्रांथाचे मािाचे स्थाि आह.े 

याचे श्रवण मिि आनण निनदध्यासि करूि अत्यचु्य अवस्था प्राप्त करू 

या व नशव स्ततुीत म्हांटल्या प्रमाणे ‘पहा निजाांगे नशव ज्योनतनलिंग ‘ ही 

अवस्था प्राप्त करूया  

साक्षात नशव आपल्यात प्रगटातील, हीच सनदच्छा  

ॐ िम: नशवाय 

अण्णा 

०९/०८/२०२१.  

श्रावण शदु्ध प्रनतपदा पनहला सोमवार  
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अपपण पनिका 

आज श्रािणातला पविला सोमिार. नेमक्या या पािन वििशी िे 

उपवनषि आपणास सािर िोत आिे. श्री शंकराचायय यांचे वचिानंि 

रूपं ‘ वशिोऽ िं, वशिोऽ िं’याची वनवित आठिण िोते िे काव्यमय 

भाष्य भगिान श्री शंकर चरणी अपयण करीत आिे.  

 

श्री त्र्यंबकेश्वर िशयन 

माझे अल्पज्ञाि हे यातील उणीवाांिा कारण आहे.  

त्याबद्दल क्षमायाचिा  

नविम्र  

अण्णा 

प्रथम सोमवार –श्रावण शुद्ध प्रनतपदा  

०९/०८/२१.   
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काव्यमय कैवल्य उपनिषद –भाष्य  

मनोगत  

आद्य गरुु श्री शांकराचायत याांिी दहा उपनिषदाांवर भाष्य ेनलनहली. उरलेल्या 

पैकी अनत सन्मान्य अशा ‘कैवल्य उपनिषदानवषयी सत्सांगात िेहमी 

उल्लेख आवजूति अस.े  

ह ेउपनिषद नशव भक्तीशी निगडीत अस ेमािले जात.े ह ेकृष्ण यजवुेदाचा 

एक भाग आह.े  

स्वामी परमाथातिांद याांचे भाष्य वाचिात आल्यावर या उपनिषदाचे 

असािारण महत्व ध्यािी आले. अवघ्या २५ श्लोकात सखोल ज्ञाि याांत 

प्रनतपानदलेल ेआह.े एकेक शब्दातील आशय लक्षात आल्यावर, मी त्याच े

काव्यात्मक भाष्य करूि, त्या करवी त्याची ओळख अशा मागाततील 

असणाराांिानह व्हावी, या उद्दशेािे ही रचिा केली. या कामी प्राध्यापक डॉ. 

आर डी पाटील – पद्माकर पाटील- याांचे बहुमोल सहकायत लाभले. मी 

केवळ त्याांचा ऋण निदशे करीत आह.े कारण त्याांच्या ज्ञािाचा फायदा 

नमळतच राहणार. 

अपेक्षा आह ेनक, नजज्ञासूांिा याचा सदपुयोग होईल. सदुवैािे ‘ई सानहत्य 

प्रनतष्ठाि’ सारख्या प्रकाशिाचे पाठबळ लाभल्यािे याचा लाभ नवस्ततृ 

प्रमाणात घेतला जाईल.  

|| हरी ॐ ||   – अण्णा 

मिकुर नव.सोिवणे िानशक-पांचवटी  २३/०७/२०२१.आषाढ गरुु पौनणतमा – 

annasonavane02@gmail.com  

msonavane@hotmail.com {9422756333} नाविक- पंचिटी  

  

mailto:msonavane@hotmail.com
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नदव्य आशीवापद 

 

 

 

  

 

शाांतीमांि 

ॐ सह िाववतु । सह िौ भुिकु्त । सह वीयं करवावहै । 

तेजनवव िावधीतमवतु मा नवनिषावहै । 

 ॐ शान्तिः शान्तिः शा्तीिः॥ 

परमतत्व जे परब्रह्माचे, आमुचे रक्षण सदा करो | 

कुमार्प आनण कुसांर् टाळुिी, स्मार्ापची वाट धरो || १.  

पालि करी सद्भाव, देह नि, नित्यनच ते सत्सांर्ाला | 

देह मि नि वाणीत आमुच्या, सदा वथाि दे तेजाला || २.  

सदानच सत्प्रवृत्ती ती होवो, सुयोग्य अध्ययि करण्याला | 

ममप समजुिी आशय उतरो, प्रभाव जीविी येण्याला || ३. 
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परवपराांशी वधपि पे्रमा, िेष नि असुया कदा िसो | 

सुयोग्य प्रज्ञा नवकनसत होवो, मिी नझरपे ते, नवथरनच वसो || ४. 

सदैव आश्रय ब्रह्मज्ञािी, सांत सांर्ती सदा घडो | 

ब्रह्मी निष्ठा नित्यची राहो, सुजि वाक्यनच कािी पडो || ५.  

सदैव िीरव शाांती अांतरी, हररनवण लक्ष ि दुजे असो | 

माांर्ल्याची वषाप होवो, सत्कृत्यी ती उणीव िसो || ६.  

ॐ शाांनत: शाांनत: शाांती: ||  
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||ॐ श्री कैवल्योपानिषद प्रारांभ|| 

 

अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनमुपसमेत्योवाच।  

अधीष्ठि भगवन्रह्मष्ठवद्ां वररिां सदा ।  

सष्ठभिः सेव्यमानां ष्ठनगूढाम।्  

यथाऽष्ठचरात्सववपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याष्ठत ष्ठवद्वान॥् ||१|| 

आश्वलायि महाि ऋनषवर, सनमधा घेऊनिया हाती | 

नविम्र भावे, कररती र्मिा, जेथे होते प्रजापती || १. 

प्रजापती श्री ब्रह्माजीची, महाि सदु्गरू सुज्ञािी | 

नित्य शोभती रु्रुपदाला, सदैव शाांती असे मिी || २. 

चार पािता नशष्यी अपेनक्षत, महाि शास्त्री रुनच अती | 

नववेक, वैराग्य नि नित्यनच, इांनिय नियमि त्या हाती || ३. 

मोक्षाची ती ओढ असावी, आचरण शुद्धनच ठेवावे | 

तरी पािता ती नशष्याची, ज्ञात्यािे हे जाणावे || ४. 

उत्तम रु्रु तो असा असावा, वाक्चातुयप तया ठायी | 

शब्दातीतनह असे तत्व जे, सहजी उकल करू येई || ५. 
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ब्रह्मनिष्ठ नि नित्यनच ब्रह्मी, सुलभ शब्दी दे ज्ञािाला | 

नशष्या करी तो आपणा जैसे, नवकास इच्छी नशष्याला || ६. 

सुदैव ऐसे सुयोग्य नशष्य नि, सदु्गरू मीलि ते झाले | 

र्ांध पसरला ज्ञािाचा तो, ब्रह्मज्ञाि सहजी उमले, || ७. 

नविम्र वांदि करुिी रु्रूला, मृदू वाणीिे हे बोले | 

प्रस्ि व्हावे रु्रुवर आपण, पृच्छा करी ते मज उकले || ८. 

सदैव सांतजिाांिी सेनवत, अनत र्ोपनिय नजही असे | 

सवपशे्रष्ठ ती ब्रह्मनवद्या, करी उपदेशा, नविनवतसे || ९. 

ज्ञाि असे ते अनत तेजोमय, श्रवणे आशय भाग्यािे | 

जळती पापाांच्या त्या राशी, सहजी मुक्तीनच तेणे || १०. 

परब्रह्मी त्या समरस होता, साधक नसद्धनच तो होई | 

या देहीचे साथपक होई, तम सारे नवलया जाई || ११. 

सुपाि सदु्गरू दैवे आपण, ववयेनच नित्यनह ब्रह्मी असे | 

म्हणुिी नविांती, आपुल्या चरणी, नविम्र भावे नविनवतसे || १२. 
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तस्मै स िोवाच ष्ठपतामिश्च श्रद्धाभष्ठिध्यानयोगादवैष्ठि ॥२|| 

प्रस्ि होऊनि श्री ब्रह्माजी, आश्वलायिा हे बोले | 

शाांत करुनिया पूणप मिाला, प्रजे्ञच्या िारा खोले || १३. 

अनतशे्रष्ठ हे तत्व परात्पर, पूणपनच देई अवधािा | 

िुरे नवकल्प नि, श्रदे्धिेनच, भनक्तयुक्त करी ध्यािा || १४ 

श्रवण-मिि, निनदध्यासि करुिी, जेही ऐकशी, तूां श्रवणी | 

पुरते सुनवथर होई अांतरी, रहा सदा नि:शांक मिी || १५. 

आश्रय घेई तो योर्ाांचा, एकाग्रनच हो ते श्रवणा | 

आशय निवडुिी शब्दामधला, नवकनसत करर तूां निजज्ञािा || १६. 
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न कमवणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुिः। 

परेण नाकं ष्ठनष्ठितं गुिायां ष्ठवभ्राजते यद्तयो ष्ठवशष्ठन्त ॥ ||३|| 

त्या अमृततत्वाची प्राप्ती, होत िसे ती कमापिे | 

व्रत वैकल्ये आदी करुनिया, ब्रह्मप्राप्तीनह िच तेणे || १७ 

कमे होई नचत्तशुद्धी ती, आवश्यक परमाथापला | 

असे ती परर पूवपतयारी, प्राप्तीवतव ती ब्रह्माला || १८. 

कमे निष्कामनच करुनिया, अनपपयता ती हरर चरणी | 

सहजी बांधि िा कमापचे, शुद्धी नचत्तीनह ती आणी || १९. 

परमसत्य हे प्राप्त होईिा, निनमपती सांतती ती होता | 

ववधमपपालि आनण नवरक्ती, उभय तयेची ये हाता || २०. 

या प्राप्तीवतव धि िा उपयोर्ी, भौनतक लाभनच धिे नमळे | 

आनण दािावतव ते साधि, परनहतसाधि त्याजमुळे || २१. 

परमतत्व हे नमळण्यासाठी, केवळ साधि त्यार् असे | 

िको कामिा, सांग्रहवतृ्ती, नवषयाांचा तो ध्यास िसे || २२. 

देहभावनह सोडूिी द्यावा, नवरक्तीच ती पूणप हवी | 

जे लाभे ते परनहत साधि, ऐशी वतृ्ती ठेवावी || २३ 
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भौनतक आपुली पद नि प्रनतष्ठा, धि नि मािनह सोडावा | 

अनलप्तता ती व्यवहारी ठेऊिी, जीविक्रम तो आचरावा || २४. 

जेही करणे पुरती श्रद्धा, कौशल्यािे कायप करी | 

वृत्ती हवी ती समपपणाची, नचत्ती केवळ एक हरी || २५ 

ऐशा योरे् कल्याणनच ते, नदव्य प्राप्ती ती तये नमळे | 

सवपशे्रष्ठनच लाभ होतसे, नदव्यप्रकाशे जे उजळे || २६. 

ववर्पनह वाटे जेथां ठेंर्णा, तेथे सौख्या िा सीमा | 

असीम सुखमयतानच तेथे, ज्याशी जर्ी ती िच उपमा || २७. 

ज्म मृत्यूचे िसे चक्रनह, पावि ऐशी ब्राह्मीनवथती | 

सदैव आिांदी नि अिुभवी, िीरव ऐशी ती शाांती || २८. 

आपुल्या हृदयी रु्ह्य रु्हा ती, ब्रह्म सदा ते तेथेची | 

ववयां-प्रकाशी तेजपूणप त्या, वव-सांवेद्य आत्मारामाची || २९. 

श्रवण-मिि नि निनदध्यासािे, एकरूप त्याशी व्हावे | 

आपुलेनच निजरूप असे ते, ऐक्य तयाशी साधावे || ३०. 
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वेदान्तष्ठवज्ञानसुष्ठनष्ठश्चताथाविः संन्यासयोगाद्तयिः शुद्धसत्तवािः। 

ते रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतािः पररमुच्यष्ठन्त सवे ॥ ४ || 

काढुनि अज्ञािाची काळोखी, नवशेष ज्ञािनह वेदाांती | 

त्या ज्ञािाला पूणप उमजुिी, निनदध्यासिे अिुभूती || ३१. 

पावि-शुद्धनच अांत:करणनह, अनलप्त असुिी व्यवहारी | 

परनहत नित्यनच करी जीविी, ववये आपणा उद्धारी || ३२. 

सां्यासनह तो िा वरवरचा, पूणपनच साधी निवृत्ती | 

असा योर्ी तो नदसे जर्ी परर, ब्रह्मातची त्याची ववती || ३३. 

नित्य मुक्त तो सदैव राही, बांधि त्याला िच उरले | 

करी जर्ाच्या व्यापाराला, कमप परर त्याचे सरले || ३४. 

कमप ि देई जरर मोक्षाला, कमे करणे िा सोडी | 

नवनहत कमप नि ववधमप आचरी, कायी घेऊनिया र्ोडी || ३५. 

नचत्त शुद्धी तो पुरती साधे, निष्कामे करुिी कमे | 

वृत्ती परांतु सां्यवतनच ती, करी कमे ती निज-धमे || ३६. 

मिी कदा िा क्रोध नि िेषही, नित्यनच समबुद्धी ती वसे | 

सहसा मौिी, नहतकर बोले, मदतीवतव तो पुढे असे || ३७. 
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अश्रू पुसणे कारुण्याचे, दुिःनखता मुखी हावय फुले | 

तीची हरीची महाि सेवा, ईश्वर सांतोषे डोले || ३८. 

वेदाांतीच्या पैल ज्ञािी तो, जर्ती असुिी कदा िसे | 

केवळ देहािे व्यवहारी, परर अनलप्तनच नित्य असे || ३९. 

जर्ती मोह नि नवषय भुलनवती, नित्य अनलप्तनच तो राही | 

नचत्त तयाचे नित्यनच ब्रह्मी, िैत कदाही िा पाही || ४०. 

ब्राह्म मुहूती आठवी हरीला, कृतज्ञ भावनच नित्य असे | 

कुसांर्तीला सदाची टाळी, सत्सांर्ा िा सोडीतसे || ४१. 

वळण इांनिया सहजी तयाच्या, शुद्धी अांतबापह्य असे | 

करी सकल व्यवहारी कमे, रु्ांतुिी कशातही िसे || ४२. 

काये कररता जर्तामाजी, जि-रीत िा ती सोडावी | 

प्रचनलत नियमा पाळुनियानह, शुद्धी नित्यची साधावी || ४३. 

वतुती-निांदा ती त्यास नशवेिा, स्मािाची हाांव िसे | 

मौि आवडे सदा तयाला, बोले नित्यनच नहतकरसे || ४४. 

जोवरी देही तो प्रारब्धे, वव-कायप, ववामी कायप करी | 

खोळ टाकता नह देहाची, सहजी जाहला तोची हरी || ४५. 
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पररनवथती ती कशीही येवो, ढळे ि मिीची निश्चलता | 

खेळनच सारे हे मायेचे, मार्प काढण्या िच नचांता || ४६. 

नवश्वास नि ती पुरती श्रद्धा, ववीकार करी जे देत हरी | 

वाटे जेंव्हा मार्प कळेिा, श्रदे्धिे प्राथपिा करी || ४७. 

मि-बुद्धी ती पूणप समनपपत, हरर चरणी तो वाहतसे | 

जीवि सारे त्याचे हाती, आपण मुक्तनच राहतसे || ४८. 

र्ीतेत आश्वासि ते नदधले, निष्ठा ज्याची मजवरती | 

योर्के्षम तयाचा वाही, नित्य भक्त माझे तरती || ४९. 

ज्ञाि-योर् तो पूणप आचरी, मिी कामिा िसे कदा | 

नवथतीिुसार तो प्रवाह जीविी, समाधािी तो असे सदा || ५०. 

ब्रह्म सत्य नि जर् हे नमथ्या, पूणप जाण ती असे मिी | 

तरी आचरी नवहीत कमे, नियम जर्ाचे पाळोिी || ५१. 

िैतामाजी जरी राही तो, कदा ि सोडी अिैता | 

होऊनिया ते बांधमुक्तनच, अिुसरी नवरक्तीनच ज्ञाता || ५२. 

एकरूप ते ब्रह्मी होऊिी, नचरांजीवता त्या लाभे | 

ऋनद्धनसनद्ध त्या चरणी खेळती, कदा व्याप्त ि परर लोभे || ५३. 
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अांत्यसमय ये देह सोडण्या, ॐकारनच ऐके श्रवणी | 

जरा ि नवचनलत, वव-वथ नचत्ती तो, केवळ हरीनच तया मिी ||५४. 

देह सोनडता, व्यवहारनह िा, मुक्तनच पुरता तो राही | 

शाांती नहनच निजनवथती झाली, तयाशी वथल कालही िाही||५५. 
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ष्ठवष्ठविदेशे च सुखासनस्थिः शुष्ठचिः समग्रीवष्ठशरिः शरीरिः। 

अन्त्याश्रमस्थिः सकलेष्ठन्ियाष्ठण ष्ठनरुध्य भक्तत्या स्वगुरंु 

प्रणम्य॥५. 

 

जर्ी असुनिया िैतामाजी, कैसे अिुभवी अिैता ?| 

साांरे् प्रजापती ते ऋषीला, द्यावे अवधािनच नचत्ता || ५६. 

कमपयोर् नि उपासिेिे, नचत्तशुद्धी होता पुरती | 

सरु्ण भक्तीिे पावि व्हावे, नित्य असावी शुद्ध मती || ५७ 

वाट्या आले नवनहत कमप जे, ववीकार आिांदेनच करी | 

तेनच मिोर्त असे ईश्वरी, नवनधर्ौरव त्या सवपपरी || ५८. 

आलो आपण या इहलोकी, नवनहत कमपनच करण्याला | 

पुरते याचे भाि तयाला, मुके कनध ि कतपव्याला || ५९. 

जेही लाभे दैवे त्याला, परनहत साधि तो मािी | 

निववाथी बुद्धीिे काये, परर हरी तो सदा मिी || ६०. 

जीविात करर नित रससेवि, ईश्वर वैभव त्या सुखवी | 

प्रस्िता ती सदा अांतरी, नचांता त्याशी िच दुखवी || ६१. 
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पूणपनच क्षमता आनण निष्ठा, कौशल्यािे करी कमाप | 

नवरक्त भावची आचरताांिा, पाळुिी आपुल्या निजधमाप || ६२. 

पररवारी नि जर्तामाजी, ववधमपयजे्ञ हवि करी | 

कृनत आनण त्या वाणीिेही, पाविनच तो भाव धरी || ६३. 

समवयानह त्या नित्य जीविी, मार्प काढी तो शाांत मिे | 

आवाहि ते हरीला करुिी, कठीण प्रसांर्ी श्रदे्धिे || ६४. 

अांतरीचा आवाज ऐकुिी, मार्ाप त्याची अिुसरणे | 

हरीनविा िा साह्य कुणाचे, सुलभनच जीवि हो तेणे || ६५. 

िैती राहुिी, ववधमप पालि, निजकतपव्या निभवावे | 

देह वेची हा कल्याणावतव, जेणे सुख वधपि व्हावे || ६६. 

हळुहळू ते सरु्णामधुनि, निरु्पण तत्वा अिुभूती | 

नचदाकाश नमळता आकाशी, अिुभव घ्यावा अिैती || ६७. 

िैती राहुिी हरर अिुभवणे, िाम-रुपी िा रु्ांतावे | 

उपाधीमाजी रु्प्त रूपे त्या, चैत्याला वांदावे || ६८. 

सारे नवश्वची दशपि त्याचे, उपाधीत िा रु्ांतावे | 

चैत्यी त्यालानच अिुभवी, श्रदे्ध त्याशी वांदावे || ६९. 
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मर् आकलिी येई ऐसे, सारे जर् हे मीच असे | 

िसे आपपर भाव वेर्ळा, मजनवण येथे कोणी िसे || ७०. 

आसक्ती नि ममता त्यारु्िी, पूणप नवरक्ती ती यावी | 

कुणी िा माझे, मी ि कुणाचा, देहबुद्धी पुरती जावी || ७१. 

समभावाची ज्ञाि दृष्टी ती, होता निमपलता यावी | 

वासुदेवमय जर्ा पाहणे, अशी सहजता साधावी || ७२. 

सहजी उमजे हरर िा ववतू, नवषय इांनिया िा होई | 

बुद्धी मि त्या िसे आकलि, योग्या ध्यािी िा येई || ७३. 

लोचिास तो देई दृष्टी, श्रवणा शक्ती श्रवणाची | 

नजभेस रुनच ती कळे तयािे, मिा शक्ती आकलिाची || ७४. 

सारे त्याचे, परर ि कशातची, निनवपकार नि निश्चलची | 

तो ि नदसे परर, अिुभूत होई, शू्यनच प्रनतमा ती त्याची || ७५. 

त्याशी पाहणे काांही ि नदसणे, परर जाणवणे नित्यनच तो | 

ऐशी निष्ठा होता पुरती, सहजी अिुभवी तो येतो || ७६. 

नचत्तशुद्धी ती करुिी पुरती, इांिीयाशी ते वशनच करी | 

बाह्यनच सारे शुद्ध करावे, निमपलता आनण शरीरी || ७७. 
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पूणपनच निमपल मि ते करुिी, पूणप कामिा त्यार् करी | 

पूणपकाम ही असे अववथा, दाता त्याचा एक हरी || ७८. 

ऐसे क्रनमता, सहजी नवरक्ती, ज्ञािनह घेता रु्रुकरवी | 

श्रवण-मिि नि निनदध्यासािे पूणप पािता ती यावी || ७९. 

नवकार आनण नवषयी नवरक्ती, पावि क्षणक्षण तो होता | 

ब्रह्मरसाच्या आववादावतव, घ्यावी साधिा ती हाता || ८०. 

सवपशे्रष्ठ नि मांर्ल भावची, पूणप नवरक्ती साधावी | 

पावि निवाांत ववच्छनच ऐशी, जार्ानह ती निवडावी || ८१. 

वथळ ते सहजी असे असावे, वथैयप सहजी ते लाभावे | 

कसमस मोडे इांनियाांची नि, नवषय दूर सहजी व्हावे || ८२. 

ज्या जार्ी ते नित्यनच मांर्ल, पानवत्र्यची वातावरणी | 

वाताप केवळ आिांदाच्या, समाधािनच ये श्रवणी || ८३. 

तेथे बसता एकाग्रनच मि, तरांर् ते माांर्ल्याचे | 

भारलेली ती ऐशी वावतू, अशाांतीला वथािनच कैचे?|| ८४. 

समयही ऐसा उनचत असावा, मिात केवळ ती शाांती | 

पावि हृदये जोही काल तो, ब्राह्मनच ऐशी ती ख्याती || ८५. 
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बाह्य नि अांतर सोडुनि द्यावे, पूणप अिुभवी ती शाांती | 

ववयेनच होऊनि हरी तेधवा, सहजी करावी हररभक्ती || ८६. 

सद्भावे सदरु्रुशी वमरोिी, चरणी मवतक ठेवावे | 

श्रद्धाभावे कृतज्ञ वृत्ती, नविम्र होऊनि वांदावे || ८७. 

आसि बसण्या, सुखमय निनश्चत, साथ देत तो देह नजथे | 

पूणप साधिा कररता नवचनलत, कदानप ि वाटे तेथे || ८८. 

अनत िरम वा अती कठीण िा, वथैयप सहजी ते साधावे | 

निनश्चत नवथती ती िसेनच काांही, बसणे सुखमय ते व्हावे || ८९. 

बसण्यामाजी हवी सुलभता, िको जराही अवघडणे | 

साधिेत िा व्यत्यय यावा, िा घडणे नवचनलत होणे || ९०. 

आसिी बसता देह माि नि, मवतक सरळनच ते व्हावे | 

पूणप सरळ जणु उभीच रेषा, ऐसे सहजी साधावे || ९१. 

सरळनच मवतक, समोर दृष्टी, नियनमत ते करणे श्वसिा | 

श्वसिी सुलभता, सहजी निसरे्, कृनिमता ती कोठे िा || ९२. 

दृष्टी सरळ ती नचदाकाशीनच, भृमध्याहुनि ती थोडी | 

जेथे िानसकारेषा वरती, जणु भृमध्यरेखा जोडी || ९३. 
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घुमट मवतकाचा जो यावरचा, हेनच नशव-कैलास असे | 

पावि मांर्ल हेनच वथाि ते, सहजी शाांती तेथां वसे ||  ९४. 

सहजी श्रवणी ॐ ऐकता, ध्विी तो नमळतो येथेची | 

पांचम अध्यायी र्ीतेच्या, सत्तावीस श्लोकी हेची || ९५. 

आज्ञाचक्र ती नहची जार्ा, लक्षनच तेथे ते द्यावे | 

ॐकाराचे हेनच वथाि ते, निनश्चत ध्यािी ठेवावे || ९६. 

लक्ष असावे श्वसिनह कैसे, जैसे िैसनर्पक होई | 

र्ती ि नियनमत, जैशी सहजी, श्वास येतसे नि जाई || ९७. 

पूणप ररकामे हवेची मि ते, नवचार ते दुलपक्षावे | 

सारी िाती ती नवसरावी, वव-वथ अांतरी ते व्हावे || ९८. 

डोळे अधे नकां नचत उघडे, नििा तांिा िच यावी | 

दृष्टी परी ती आज्ञाचक्री, एकाग्रतानच साधावी || ९९. 

बाह्य नवथतीतुि मुक्त इांनिये, पूणप वतब्धनच ती व्हावी | 

चाले केवळ श्वसि मांद ते, इतरी जाणीव िच यावी || १०० 

ज्ञािनह बाजूला सारावे, िको नवचार काांहीच मिी | 

केवळ वमरणी एकरूपता, इष्टरूप यावे ध्यािी || १०१. 
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आता केवळ अनवतत्वाचे, भाि एकले ते असते | 

श्वसि मांद ते सहजी मिनह, सुनवथरनच सहजी होते || १०२. 
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ित्पुण्डरीकं ष्ठवरजं ष्ठवशुद्धं ष्ठवष्ठचन्त्य मध्ये ष्ठवशद ंष्ठवशोकम।् 

अष्ठचन्त्यमव्यिमनन्तरूपं ष्ठशव ंप्रशान्तममृतं रह्मयोष्ठनम॥् ||६|| 

तथाष्ठदमध्यान्तष्ठविीनमेकं ष्ठवभंु ष्ठचदानन्दमरूपमभुतम।् ७-१. 

 

आता पहावे, हृदयकमली त्या, ईश्वर जेथे वास करी | 

वक्षाच्या त्या मध्यप्रदेशी, अिुभूतीस येईल हरी || १०३. 

सुषुप्तीत ती सुप्त इांनिये, येई मि ते निजहृदयी | 

तेथेनच परब्रह्म अिुभवी, करी सांर् मिाठायी || १०४. 

नवभूनतदशपिी ववये हरर म्हणे, प्राण्याांचे मी मिनच असे | 

साक्षी-रूपािे नित्य तेथां तो, अठराव्यातनह साांर्तसे || १०५. 

‘अमुक मी’ ही अशी भाविा, हृदय-वथािी जी उमटे | 

वव-सांवेद्यनच ती, तेज-रूपािे, ववयेनच तो तेथे प्रर्टे || १०६. 

सारे ज्याचेमधुनि निघती, शुद्ध ब्रह्म केवळ शाांती | 

पूणपनच निश्चल, सदािांद ते, त्याची घ्यावी अिुभूती || १०७. 

ती अिुभूती ि असे वेर्ळी, आपण बघणे ते आपणा | 

नचदाकाश आकाशी नमळता, अिुभूती अ्यनच येईिा || १०८. 
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आता अिुभुती सहजी घ्यावी, नवश्वरूप अिांताची | 

सारे नवश्व तये कोंदटले, नवनशष्ट प्रनतमा िाहीची || १०९. 

र्ाभारा जो निजहृदयाचा, मिासांर्ती वसे हरी | 

म्हणुनि नित्यनच मि ते पावि, ब्रह्मनच जेथे वास करी || ११०. 

निनदध्यासिे नित्य साधके, मिी पानवत्र्या राखावे | 

प्रस्ितेिे हरर तो जेथे, त्याशी सांतोषा द्यावे || १११. 

रज आनण तम उभयाशी नह, सांयनमतनच ठेवावे | 

एक सत्वनच तेथां असावा, प्रर्टे हरी जेथे भावे || ११२. 

कमपयोर् जो नित्य आचरी, नचत्त शुद्धी साधे तेणे | 

निष्कामी नि नवरक्त वृत्ती, जाई मनलिता वेर्ािे || ११३. 

कृष्ण साांर्तो, र्ीतेत ऐसे, समची करी सुख-दुिःखाशी | 

लाभ नि हािी खेळ चालतो, िकोच रु्ांतू तूां त्याशी || ११४. 

काांही िसे ते येथे आपुले, उसिा सारा व्यवहार | 

कशास आसक्ती त्यामाजी?, मायाजालनच सांसार || ११५. 

आिांद आनण दुिःख येथले, खेळ ऊि नि सावलीचा | 

प्रारब्धे होई ते सारे, िकोनच परीणामनह त्याचा || ११६. 
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ऐशी नवरक्त वृत्ती होता, नित्य समाधािची मिी | 

देहा पासुनि अनलप्त व्हावे, सवप समनपपत ईशचरणी || ११७. 

जेही येई वाट्याला ते, ववीकार त्याचा सद्भावे | 

निष्कामे आचरीत कमे, सारी हरीला अपापवे || ११८ 

नवनहत कमप जे वाट्या आले, हरर-प्रसाद तो मािावा | 

उत्तम निषे्ठिे ते करुिी, फल-हेतू तो त्यार्ावा || ११९. 

सत्वरु्णाला नित अिुसरणे, नवरक्तता तो नित्य मिी | 

िसेच सांग्रह इच्छा मिी ती, नित्य समाधािनच मािी || १२०. 

नित्य असावे आिांदीची, आिांदाला पसरावे | 

पुसुिी अश्रु ते दनलताांचे, आिांदास नववतारावे || १२१, 

जीवि ऐसे शुद्धनच कररता, वेरे् प्रर्टे हृदयी हरी | 

कृताथप जेणे जीवि होईल, येत सकलनच ववये करी || १२२. 

नशव दशपि ते नित्यनच मांर्ल, एकरूपािे तो ध्याती | 

शनक्त उमेसह माथी र्ांर्ा, आनद रु्रू कैलासपती || १२३. 

पनहले दशपि घ्यावे मांर्ल, अांतरी साठवी नशवशनक्त | 

त्याच्या योरे् जीवि मांर्ल, नित्य वांद्य तो उमापती || १२४. 
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पुढती ध्यावा नवश्वरुपातची, पुरुष-प्रकृती तोची ववये | 

कणकण नवश्वाचा साकारी, नवश्वनच उदया येत जये || १२५. 

रुिरुपािे नवश्वा घडवी, ताांडविृत्यी तो रमला | 

पूणप नवश्वनच ज्योनतनलंर्नह, साऱ्या नवश्वी कोंदटला || १२६. 

पुढती दशपि हृदयमांनदरी, आत्मदेव तो मीच ववये | 

पाही निजाांर्ी नशवनलांर्ाशी, काांही आता भेद ि ये || १२७. 

साधे हे तर श्रवणे-मििे, आनण निनदध्यासािे | 

मांर्ल नशवनच नित्य अिुभवी, सवपिनच अिैतािे || १२८. 

सारे होई जाई नवश्वी, नित्य समाधीत तो राही | 

पूणप शाांतीनच रूप तयाचे, सुखमय नि मांर्लदायी || १२९. 

जरर हालाहल वतुनत-निांदेचे, िीलकां ठनच नित वमरणी | 

निजबोधाचे अमृत हृदयी, काळाशी तो शूलपाणी || १३०. 

ब्रह्मयोनि तो ववये होऊनि, नवश्व सनृजतसे मायेिे | 

नहरण्यर्भापच्या योर्ािे, देह चालवी, पे्रमािे || १३१. 

वथूल सूक्ष्मनह तोनच चराचर, अिांतरूपे तो नविटे | 

वमशािवाशी नित वैरारे्, हृदय मांनदरी तो प्रर्टे || १३२. 
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नवषय सपप ते पूणप वश तया, आत्मािांदा िा सोडी | 

अिाहताचा डमरू वाजवी, सोहां मांिे नशव जोडी || १३३. 

त्याशी आनद िा मध्य अांतनह, पूणपरूपािे नित नवलसे | 

वथल-कालाच्या अतीत राहुनि, वमरणे नित्यची जवळी असे||१३४ 

सारे सारे एकनच नशव ते, जीवनह मांर्ल नशवनच असे | 

नजवानशवाची नित्य समाधी, प्रपांच खेळनच सत्य िसे || १३५. 

सुवणप जैसे नवनवध लेणी जरर, सवापठायी एकनच ते | 

एक नशवनच तो नवनवध रूपािे, िच पाही त्याशी िैते || १३६. 

नचदािांद नशव सवापठायी, शाांती सुखमय कैलासी | 

नित्य नवरक्ती म्हणुनि वमशािी, म्हणती तो तर रनहवाशी || १३७. 

एक रूप िा कदा नशवाचे, अरुप नदर्ांबर तो हृदयी | 

आत्मदेवनच श्री नशव मांर्ल, पूणपपणािे मजठायी || १३८. 

अदु्भत त्याचे रूप नवलक्षण, िा कररतानह जर् घडवी | 

िसता काांही सवप भासवी, रमनवत तो मायेठायी || १३९. 

आपुले दशपि अिुभव घेण्या, तये निनमपले नवश्वाशी | 

कपूपरर्ौर नि नित्यनच मांर्ल, अिुभूत होई सकलाशी || १४०. 
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नचदािांद रुप मीनच श्री नशव, हेची अिुभवी, जीवा सदा | 

नशवानवणा िा अ्यनच पाही, नववमरणी िच नशवनच कदा||१४१ 
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उमासिायं परमेश्वरं प्रभु ष्ठिलोचन ंनीलकण्ठं प्रशान्तम।् 

ध्यात्वा मुष्ठनगवच्छष्ठत भूतयोष्ठनं समस्तसाष्ठषं तमसिः 

परस्तात॥्||७|| 

 

ध्यािी निलोचि श्री परमेश्वर, शे्रष्ठनच देवाांच्या देवा | 

महादेव जो उमामहेश्वर, प्रशाांत िीलकां ठ नशवा || १४२. 

आकाश निळसर कां ठ तुझा तो, मवतक त्याचेही वरती | 

भूलोक पावि चरणकमल तांव, नवश्वरूपे तुजला ध्याती || १४३. 

पूणपशाांतनच तूां परमेश्वर, ध्यािमग्ि तूां सदा असे | 

देहत्यानर्ता अहांकार िा, अशा वमशािी नित्य वसे || १४४. 

असुिी मायेमाजी नशवा तूां, माया वपशप ि करी तुजला | 

असांर् योरे् सांर् तुझाची, म्हणुनि अकताप तूां झाला || १४५. 

निराकार तूां शनक्तसांर्ती, सबल जाहला साकारे | 

अधपिारीिटेश्वर झाला, वांदि भावे उभय करे  || १४६. 

सकल भुताांचा आधार तूनच, सवपसाक्षी तूां आनदरु्रु | 

मायेच्यानह नित्य पैल तूां, नित्य आदरे तुला वमरू || १४७. 
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नवश्वरूपािे तुजशी भजता, सुसह्य होई सांसार | 

निरु्पण निराकार तुज ध्याता, तुटे पुरा अहांकार || १४८. 

शोक आिांदाच्या त्या लाटा, येती आनणक त्या जाती | 

वपशप असुनिही नित्य समाधी, शांभू हीच तुझी भक्ती || १४९. 

जरी देह रु्ांते व्यवहारी, नशव मिीचा तो नित ध्यािी | 

असांर् योरे्, नित्य शाांत मी, आत्मरुपा ि सोडोिी || १५०. 

सूयप चांि नि पावि अग्िी, नििेि शांभू शोनभयले | 

आज्ञाचक्री निवास तुनझया, सकला तूनच धारीयले ||  १५१. 

सहाय्याशी तूां उमेशी घेऊिी, सांसाराशी उभनवयले | 

अष्टभुजा श्री जर्दांबा ती, नवश्वा आकारा आनणले || १५२. 

नशव होऊनिया नशवा भजावे, नशवनच देव नि भक्तनह तो | 

त्याशी सारेनच हे नशवमय, अ्य नशवानवण पाही ि तो || १५३. 

अिैत हेनच रूप नशवाचे, सारे एकची नशव शांभू | 

नजकडे पाही नतकडे नविटे, मांर्ल रूपे तूनच प्रभू || १५४. 

प्रजापती आचायप साांर्ती, रहवय ब्रह्मनवदे्यचे | 

असांर् अांतरी जो सां्याशी, नमटते तम अज्ञािाचे || १५५. 
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एकरूप नि अिेक रूपे, नशकनवती अरुपाशी ध्यावे | 

शुद्ध नचत्त नि निनदध्यासिे, सकल अिुभवी यावे || १५६. 

चढता पायऱ्या अशा साधिे, िैतातुिी ते अिैती | 

नसद्ध होतसे साधक तेणे, भेद ि तेथे मर् उरती || १५७. 

ब्रह्म भावी तो आपणामाजी, तेजोदीप अांतरी उजळे | 

सोहां ते अवतवले आता, पूणप ब्रह्मी तो नित्य नमळे || १५८. 
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स रह्मा स ष्ठशविः सेन्ििः सोऽषरिः परमिः स्वराट्। 

स एव ष्ठवषणुिः स प्राणिः स कालोऽष्ठ्निः स चन्िमािः॥ ||८|| 

तोनच ब्रह्म नि नशव-इांिही, तोनच एकला सवप असे | 

सवपशे्रष्ठ त्याहुनि अ्य िा, ववयांप्रकानशत तो नवलसे || १५९. 

नवष्णू-प्राण नि काल अग्िी ही, चांिमानह जो शीतल तो | 

नचरांजीव अक्षर तो शाश्वत, काल-वथलाच्या अतीत तो || १६०. 

उमजे त्याशी सत्य ब्रह्म नि, नमथ्या जर् केवळ माया | 

मीनच ब्रह्म मज नित्य प्राप्तनच, शोधण्याशी लारे् ि तया || १६१. 

देह इांनिये, नवचार नि मि, प्रपांच नमथ्या हानह असे | 

साधि केवळ व्यवहारावतव ते, नलप्त तयाशी कदा िसे || १६२. 

जर्त नदसे व्यवहारी सत्य हे, खेळ असे जो मायेचा | 

नवरांरु्ळा तो भर्वांताला, बहरे वृक्ष अश्वथाचा || १६३. 

एक ब्रह्मनच मायेिे िैती, आभास हा तर मायेचा | 

अिैता पाहुनिया िैती, सांर् िसे व्यवहाराचा || १६४. 

मायावेषे उत्पत्ती-लय, क्षणैक भासे ती नवथती | 

शांभू रमतसे जर्तामाजी, भांरे् त्याची िच शाांती || १६५. 
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रजोरु्णे ब्रह्मा सजृी सषृ्टी, नवष्णू पालि सत्वरु्णे | 

तमोरु्णािे नशव लय कररतो, खेळ चालला हा निरु्णे ||१६६. 

ब्रह्म नि माया निनमपत काळा, नियमे चालनवण्या सषृ्टी | 

उपाधीमाजी चैत्यनच ते, ज्ञािे येई ते दृष्टी || १६७. 

ववयांप्रकाशे शशी-भािूला, तेजे तो उजळीत असे | 

अग्िीस उष्मा आनण तेजनह, लाभे त्याच्यानच वपशे || १६८. 
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स एव सवं यभूतं यच्च भव्यं सनातनम।् 

ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येष्ठत नान्यिः पन्था ष्ठवमुिये ॥ ||९|| 

तेनच सकल ते, जर्तामाजी, नदसे नि भासे सकलाशी | 

भूतकाली जे होऊनि रे्ले, अनवतत्वी जे आताशी || १६९. 

पुढेही जे कालाच्या उदरी, भनवष्यात प्रत्यय ज्याचा | 

ते सारेनच असे जाणते, वेधनच निकालज्ञािाचा || १७०. 

परमसत्य ते असे तयाशी, जाणे जोही पूणपपणे | 

नचरांजीवता त्याशी लाभली, सदा नवहरतो मुक्तपणे || १७१. 

मुक्तीचा हा उपाय एकनच, तया जाणणे पूणपपणे | 

वृथा अ्यथा या इहलोकी िरज्माशी ते येणे || १७२. 

पाांच वथळे ती या इहलोकी, आपणाशी ती रु्ांतनवती | 

कमप-काल या वेर्प्रवाही, सामा्ये वाहुनि जाती || १७३. 

प्रथम त्याांतले व्यवसायनच तो, रोज समवया असे िवी | 

नििेतही तो नवचार त्याचा, अशाांत मि ते नित ठेवी || १७४. 

दुजे असे ते सांग्रह रक्षण, जेही येथे अनजपयले | 

वाटे हे तर नित्य रहावे, पदाथप व्यक्ती हे आपुले || १७५. 
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हािी होता नित्यनच अनवथर, लाभे हे तर वाढावे | 

समय जातसे तो वेर्ािे, सुनवथती बदलनच िा भावे || १७६. 

नतसरे असते पररवारनच ते, अतृप्ती सहजी ि नमटे | 

आज हे हवे उद्यानच दुसरे, कधी सांपे ऐसे वाटे || १७७. 

तशाच नचांता प्रत्येकाच्या, साऱ्या पररवारा खांती | 

ववावथ्य नि उणीवा सोडनवता त्या, भांर्नच पावे ती शाांती ||१७८. 

जबरनच चवथे प्रारब्धनह ते, भनवष्य कुणा नह समजेिा | 

आपले आनण सांबांनधत जे,  वाट अडनवती त्या िािा || १७९. 

आनण पाांचवे असे मिनच ते, नवचार करणे धमप असे | 

सांयम त्याचा अनत कठीण तो, नवथतीिुसार ते बदलतसे || १८०. 

वय वाढे, वाढती समवया, नित्य शृांखला िा तुटते | 

व्याधी आनण वधपि नचांता, मिास नित्यनच रु्ांतनवते || १८१. 

िसे नियांिण आपुले यावरी, कमप नि कालनह प्रबळ असे | 

उपाय त्याशी र्णिे नमथ्या, दुलपक्षानवण अ्य िसे || १८२. 

जे होई ते नलला तयाची, खेळ असे हा मायेचा | 

आपुली भुनमका उत्तम करणे, सांर् ि धरणे िाट्याचा || १८३. 
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नवनहत कमप जे समोर आले, मिोर्तनच भर्वांताचे | 

उत्तम सजविुी तयास करणे, चरणी वहावे ते प्रभूचे || १८४. 

सत्य व्यावहारीक असे हे, ्याय देई परर भुनमकेला | 

जेही करणे त्या अनधकारे, निभवी ऐसे कमापला || १८५. 

अहांकार शेजारी आपुला, प्रश्न तयाचे सोडनवता | 

अनलप्त राहुनि सोडवी त्याशी, साांरे् ऐसे प्रजानपता || १८६. 

जटील जेंव्हा असे समवया, प्राथी ईश्वरा श्रदे्धिे | 

सारे सोपनवणे त्या हाती, दुजे काांही ते िा करणे || १८७. 
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सववभूतस्थमात्मानं सववभूताष्ठन चात्मष्ठन। 

संपश्यन्रह्म परमं याष्ठत नान्येन िेतुना ॥ १० || १८८. 

आत्मबुद्धीिे पाही सकला, आपणा इतरातनह पाही | 

तेणे समरस परमसत्यी त्या, अ्य उपाय िसे काांही || १८९. 

ज्ञाि आत्मभावाचे पुरते, समदृष्टीनच उच्च असे | 

आतप नवश्वीचे निजरुपी प्रर्टे, उच्च त्याहुनि काांही िसे || १९०. 

निरु्पण ब्रह्म मी, साक्षीभावे, व्यके्त चैत्ये देही | 

देह प्रपांची, मी अिैती, नलप्त प्रपांचाशी िाही || १९१. 

नवरक्त ऐशी वृत्ती असता, समरस होई ब्रह्माशी | 

अ्य मार्प िा येथां मुक्तीचा, प्रजापती दे उपदेशी || १९२. 

अ्य मार्प ते पूवपतयारी, िैत जोवरी िा सुटले | 

शुद्ध नचत्त नि नवरक्त वृत्ती, सद्भावे जीवि चाले || १९३. 

पूणप ज्ञाि ते नझरपे अांतरी, सरु्णी निरु्पण ते उमजे | 

निनदध्यासिे भेद मावळे, ब्रह्म भाव अिुभूत सहजे || १९४. 

एकनच आत्माराम सकली हे, सहज भाव हा होत असे | 

आपुले परके काांही भेद िा, सारे एकरूपे नवलसे || १९५. 
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हेनच असे ते परमसत्यनच, बांधि काांही िच उरले | 

अिैती ते भेदभाव िा, सारे एकनच ते झाले || १९६. 

देह सोडता, देही असता, भोक्ता नि असताही रु्णी | 

कृष्ण साांर्तो र्ीतेमाजी, अ्य कुणी िच मजवाचोिी || १९७. 

िैती खेळे मायायोरे्, लीला नहची ब्रह्माची | 

िसुनि असे ते, वाटे रु्ांते, नह तर नकमया मायेची || १९८. 

अनवतत्वनच जे असते व्यक्ती, केवळ ब्रह्मनच िैतरूपे | 

माया दावी लटक्या खेळा, उपाधीत चैत्य लपे || १९९. 

आकाशी व्यवहारी सत्यािे, कनल्पत िाम रूपे सारी | 

लय उत्पत्ती, अखांड चाले, केवळ ही मायानच खरी || २००. 

ग्रह तारे नि सषृ्टी सारी, एका चैत्ये चळती | 

जीवात्मा िा असेची दुसरा, सारी ब्रह्माची शक्ती || २०१. 

मीच असे ते परब्रह्मनह, अलर् त्यानविा कनध िसे | 

मीनच देव नि भक्त नह मीची, खेळ रांजिावतवनच असे || २०२. 
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आत्मानमरष्ठणं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारष्ठणम।् 

ज्ञानष्ठनमवथनाभ्यासात्पाशं दिष्ठत पष्ठण्डतिः ॥ ||११|| 

बोधाचे हे नफरते जाते, मि ते तळीच्यानच  चाकी | 

पुरते नवथर नि निश्चल ऐसे, बांधि कसले िा राखी || २०३. 

वरच्या चाकी, ॐकारनच तो, जप मांिे चवपण त्याचे | 

ऐशा योरे्, उठत कां पिे, मि एकाग्रनच योग्याचे || २०४. 

रूपक साांरे् शाांत मिािे, ॐ अिुभवा तो श्रवणी | 

समरस त्याशी पुरते होता, शाांती िेई हरर चरणी || २०५. 

िीरव शाांती हेची ब्रह्म ते, निवाांत निश्चल, सदा असे | 

अशी नवथती नह निनवपचार नक, नवचनलतता थोडीनह िसे || २०६. 

निखळ शुद्ध अनवतत्व असे ते, वफुरते ह्रदयी मी म्हणुनि | 

वव-सांवेद्यनच आत्माराम, िीरव शाांती अिुभविुी || २०७. 

ज्ञाि जयाला होई त्याचे, सुनवथरता अांतरी वसे | 

ववािांदी तो नित्य मग्िनच, मांद श्वासे सानधतसे || २०८. 

मि पविाची नित्यनच जोडी, श्वास हानच तो हिुमाि | 

करर उड्डाणे, मिी राम परर, त्याशी खरे ब्रह्मज्ञाि || २०९. 
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मि मकप ट जे म्हणती त्याचा, वािर-युथनच मुख्य असे | 

पविपुि तो राम भेटवी, वथैये हृदयी नित्य नदसे || २१०. 

रामावाचुिी अ्य िा मिी, जे करणे ते िेटािे | 

श्वासोच्छवासी वमरण तयाचे, राममयनच तो अांत:करणे || २११. 

जे्ञय रामनच सदैव त्याच्या, त्याशी नमळवी श्रदे्धिे | 

भुत्कारी तो, ॐकारनच त्या, राम हृदयी नित तेणे || २१२. 

मािस शाांती पूणपनच श्रद्धा, आत्मारामनच नित्य मिी | 

श्रवणे-मििे, निनदध्यासिे, सहजी शाांती, अिुभवुिी ||२१३. 

ब्रह्म-अिुभूती सहजी येई, शुद्ध नचत्त नि श्रदे्धिे | 

अनवथरता करी ब्रह्म वेर्ळे, साधे शाांती समपपणे || २१४. 

परम सत्य ते असे एकनच, बाकी िाम रूपे सारी | 

नवरता माया उरे ब्रह्मनच, अिांत सवपव्यापी हरी || २१५. 

प्रणवे नित्यनच  समरस होता, अधपमािी लय होत नजथे | 

सारी बांधिे िाश पावती, िीरव शाांतीनच तेथे || २१६. 

मीनच असे ते परब्रह्मनच, ब्रह्म सत्य जर्न्मथ्या | 

िसे बांध वा िसेनच मुक्ती, शुद्धनच शे्रष्ठ अशा सत्या || २१७. 
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ज्ञािी चतुर जो जाळी पाशा, ॐकारी समरस होता | 

मार्प एकची, श्रुनत साांर्ती, िैतातुिी अिैता || २१८. 

एक जाणता ब्रह्मनवद्या, इतरनह सारे फोल असे | 

नित्य ब्रह्म मी, नित्य मुक्तनच, पराधीि मी कदा िसे || २१९. 

येथे िा चातुयप, नवधी वा, व्रत तप िा ते उपयोर्ी | 

सुनवथर आनण शुद्ध नचत्तची, घडवी ब्रह्मा सांयोर्ी || २२०. 

अनवदे्यस तो िकोच थारा, ज्ञािानवण िा अिुभूती | 

वृत्ती निववाथीनच असता, सहजी येत अिासक्ती || २२१. 

जीवि ऐसे रनचले त्यािे, समाधाि असताही मिी | 

आिांदेनच जाई प्रनतक्षण, प्रसाद त्याचा समजोिी || २२२. 

नवश्व निनमपले सदानच नशव नि, सुांदरता ती राखोनि | 

रनसक मिािे घ्या आववादा, नित्यनच रस तो सेवोनि || २२३. 

श्रद्धा आनण समपपणािे, सहजी लाभे शाांती मिी | 

करी व्यवहारा अनलप्त राहुनि, नवचनलतता िा कुणा क्षणी | २२४. 

ब्रह्मनिष्ठता हीच असे ती, कृष्णासम ते आचरावे | 

जेही नवनहत ते प्रबल मिािे, सहजी सामोरे जावे || २२५. 
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नवषय कानलया दूर करी तो, रास-नक्रडानह सांतोषे | 

शाांत मिािे वाजवी मुरली, र्हि र्ीतानह साांर्तसे ||२२६. 

सांसारी परर अिासक्त तो, पूणप पुरुष तो एक असे | 

आदशप जीविी त्याचा घ्यावा, नित्य ब्रह्मीनच मिे वसे || २२७. 
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स एव मायापररमोष्ठितात्मा शरीरमास्थाय करोष्ठत सववम।्। 

ष्ठियन्नपानाष्ठदष्ठवष्ठचिभोगैिः स एव जाग्रत्पररतृष्ठिमेष्ठत ॥ ||१२|| 

फसव्या मायेिे जो मोनहत, देहबुद्धीिे तो फसला | 

निज मोठेपण पूणप नवसरला, कल्पिेत र्ढुनि रे्ला || २२८. 

निभुवि ववामी ववयेनच असता, पराधीि पुरता झाला | 

अमृत सेवि सहजी शक्य तो, नचखलामाजीनच रमला || २२९. 

नचरांजीव तो नित्यनच असता, देहा मृत्यू िको म्हणे | 

जे व्याधींचे आर्र दुिःखमय, त्याशी तयाचे समरसणे || २३०. 

कधी िा नचांति कोण असे मी, सुख-दुिःखनह काां भोनर्तसे ?| 

यातुिी सुटण्या मार्प िसे काां? नवचार ऐसा करीत िसे || २३१. 

नवरळा कुणी तो ओळखी माया, आता असे ते पु्हा िसे | 

शाश्वत शोधा तो सरसावे, श्रुनत सहाय्या येत असे || २३२. 

परर इतरेजि, रु्ांतती नवषयी, वाढनवती ती आसक्ती | 

वृथा बांधिे प्रपांच चक्री, भांर् तये मर् ती शाांती || २३३. 

ववािांदी नि शाांती अिुभवी, तो नवषयी खोट्या रमला | 

क्षनणक मोह नि व्याधी निमांिण, कसे कळेिा हे त्याला || २३४. 
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दोि नदिाांचे आकषपण ते, स्त्री देहाची हाांव धरी | 

सुख जे देई दुिःख शेवटी, धावे त्यामारे्च तरी || २३५. 

ववप्िामधल्या वैभवी रमला, ववप्ि सांपणे आवडेिा | 

जारृ्ती येता, शाश्वत सुख परर, झोप तयाला आवरेिा || २३६. 

आसक्ती नि हाांव मािसी, तृप्ती तयाची कदा िसे | 

जीवि घालवी तयाची िादे, तेणे नित्य अशाांत असे || २३७. 

भातुकलीच्या खेळी रमला, म्हणे मी राजा, तूां राणी | 

खेळातली ती मडकी बोळकी, वथृाची रे्ला रांर्ोिी || २३८. 

चटोर खाणे, भोर्ी रमणे, सारे मोहे सत्य र्मे | 

मायेिे तो अधोर्तीला, दुदैवािे त्याांत रमे || २३९. 

आत्म्याचे अज्ञाि असे नह, घोरनच नििा दुदैवे | 

निजववरुपाचा नवसर तयाला, ववप्ि सत्य त्या, जरर फसवे ||२४० 

ज्ञािे केवळ येत जारृ्ती, सरे मोहनह मर् पुरता | 

खऱ्या सुखाला वृथा पारखा, केवळ ज्ञाि ि त्या होता || २४१. 

ववप्िा मारु्िी ववप्िे येती, मायानििा आवरेिा | 

वांनचत ब्रह्मािांदा केवळ, जारृ्ती तया येईिा || २४२. 
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महाि असता, ववािांदी तो, ववप्िी जीवात्मा झाला | 

लटकी माया खरीच वाटे, पुरता फसला मोहाला || २४३. 

सांत महात्मे येती जर्ती, खरे सत्य ते समजावे | 

अिासक्तीच्या मार्ापिेनच, स्मार्ाप कैसे जावे || २४४. 

ऐके प्रवचि श्रवण सुखावे, परर प्रपांची ि मिि करी | 

मायेच्या मोहास सुटेिा, पु्हा नवषयी आसक्ती धरी || २४५. 

वाटे त्याला देव देऊळी, घरी पु्हा तो सांसारी | 

कधी उपवासा कधी पूजिे, मोजुिी जप वा कधी करी || २४६. 

सारे करी परर मोह ि सोडी, िैतामाजी रु्ांते तो | 

भवचक्री तो वृथाची नफरतो, हृदयी ईश्वर िा नदसतो || २४७. 
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स्वप्ने स जीविः सुखदु:खभोिा स्वमायया 

कष्ठपपतजीवलोके। 

सुषुष्ठिकाले सकले ष्ठवलीने तमोऽष्ठभभूतिः सुखरूपमेष्ठत ॥ ||१३|| 

 

ववप्िी दृश्ये तोनच उभवी, आनण अिुभवी ववयेनच तो | 

बीज कमापचे तोनच पेररता, प्रारब्धी ते भोर्ी तो || २४८. 

अज्ञािी जे निनमपयले त्या, आिांदनच तो जरर फसवा | 

सुखावे तये, लटक्या सुखी तो, नमळावायावतव करी हेवा || २४९ 

नववाह करी नि प्रपांच वाढे, माि नि स्मािनह जीविी | 

हाांव वाढता वाढत राही, धावे तृप्ती ि होवोिी || २५०. 

सुख-दुिःखाच्या ऊि सावल्या, नित्यनच ये-जा त्या करीती | 

रु्ांता पुरता कधी सुटेिा, नवसरे तो वावतव शाांती || २५१, 

र्ाढनच नििा येत सुषुप्ती, नवके्षपनह सारे नवरती | 

िा ववप्ि नि, कुठली दृश्ये, केवळ सुखमय अिुभूती || २५२. 

परर िसे तो नववेक जार्ा, अज्ञािाची ती भ्ाांती | 

तम आच्छादि होता पुरते, वाटे सुखमय ऐशी नवथती || २५३. 
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सुख परर िश्वर सुषुप्तीतले, चुणूक दाखवी शाांतीची | 

जार्ा होता जाणीव व्हावी, नवषय नवसरता, सौख्याची || २५४. 

कुणी नवरळा तो नशके त्यातुिी, नवषयी सुख ते िसे खरे | 

आनण शोधी शाश्वत सुख ते, नमळवावे कैशा िारे ?|| २५५. 
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पुनश्च जन्मान्तरकमवयोगात ्स एव जीविः स्वष्ठपष्ठत प्रबुद्धिः । 

पुरिये क्रीडष्ठत यश्च जीविः ततस्तु जातं सकलं ष्ठवष्ठचिम।् 

आधारमानन्दमखण्डबोधं यष्ठस्मिँपलयं याष्ठत पुरियं च ॥ ||१४|| 

 

आनण सुषुप्ती ती नह सांपे, पु्हा जारृ्ती नि ववप्िे | 

तोनच खेळ तो चालू राही, नवचनलत सुख-दुिःखे होणे || २५६. 

कधी जारृ्तीत, अल्प ववप्िी तो, मिोराज्य त्या सुखनवती | 

कधी कल्पिा जर्ात रांरे्, अल्प सुखाची ये भ्ाांती || २५७. 

कधी सत्सांरे् उडे भ्ाांती ती, महावाक्य ते ये श्रवणी | 

अांतरी खोलही आशय जाता, नििा जाई झटकोिी || २५८. 

कळे त्यास त्तो मार्प मुक्तीचा, दैवे श्रवण-मिि होता  | 

अिुभवी ती तर होती नििा, दैवे उमज अशी येता || २५९. 

ज्ञािाची ती वाट र्ावता, सत्य उमजते त्यावेळी | 

जी शाांती नि समाधािनह, शोधी ते माझ्या जवळी || २६०. 

शाश्वत सुखमय आर्र मीनच, आिांद माझी नित्य नवथती | 

वृथा देही मम ममत्व झाले, जडे साधिी आसक्ती || २६१. 
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देहा भोर्नच येती जाती, वृथा रु्ांतलो तयात मी | 

देही चैत्यनच मी केवळ, निलोकीचानह मी ववामी || २६२. 

सुख-दुिःखी त्या वृथा रु्ांतणे, भोर् तयाचा काां भोर्ी ?| 

सारे उमजे, जाता नििा, ज्ञाि पडे ते उपयोर्ी || २६३. 

जीवि हे तर आिांदावतव, नक्रडेवतवनच निनमपयले | 

परर खेळता मलाच नवसरे, आनण भोर् वाट्या आले || २६४. 

सवपव्यापी मी अखांड जाणीव, आिांद वथायी भाव असे | 

नित्य शाांती नि आिांद माझ्या, अांतरात तो नित्य वसे || २६५. 

तयावतवनच काां नवषयी रमणे, शाश्वत सोडुनि क्षनणक धरी | 

अखांड बोधे अनलप्त राहुिी, नित्य रहावे पैलतीरी || २६६. 

ज्ञािे सांपे र्हि ती नििा, खरी जारृ्ती ती येता | 

नित्यनच सुखमय शाांती लाभे, सावधाि ते नित असता || २६७. 

सांपे प्रारब्धाची नशल्लक, देहबुद्धी पुरती जाई | 

जीवि परनहत साधि कळते, आिांद त्याचा तो घेई || २६८. 

ववप्ि-जारृ्ती काांही असेिा, मी तर नित्यची अिैती | 

जर्ात येवो वादळ-वारे, भांरे् िा ती मम शाांती || २६९. 
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हे िा माझे, ववतू व्यक्ती वा, मजसाठीनच सहाय्य हे | 

प्रत्येकाचे कायप वेर्ळे, ये-जा त्याांची सुरु राहे || २७०. 

जसे प्रवाशी येती जाती, येता वथािक तो उतरी | 

सारे घडीचे असती यािी, नवरहे का तो शोक उरी ?|| २७१. 

कुणा ि मानहत कोण कुठवरी, आनण कोठे ते जाणे? | 

अल्प काल सहवास तयाांचा, नफरुिी नवसरुनिया जाणे || २७२. 

मदत तयाांिा जैशी लारे्, अवश्य ती मीनच करणे | 

माझी सांपता इथली यािा, मजला आहे ते जाणे || २७३. 
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एतस्माज्जायते प्राणो मनिः सवेष्ठन्ियाष्ठण च। 

खं वायुयोष्ठतरापश्च पृथ्वी ष्ठवश्वस्य धाररणी ॥ ||१५|| 

 

जीवात्म्यापासूि ज्मती, िभ, वायू, ज्योती, पाणी | 

तसेच आधारा जी देते, सकला ती पावि धरणी || २७४. 

पाांची भुते मर् नवनवध नमश्रणे, देहालार्ी ते सनृजती | 

प्राणनह निमी मिासांर्ती, इांनियेही ज्मा येती || २७५. 
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यत्परं रह्म सवावत्मा ष्ठवश्वस्यायतन ंमित ्। 

सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं ष्ठनत्यं तत्तवमेव त्वमेव तत॥् ||१६|| 

 

परम ब्रह्मनच कारण जर्ता, ऐसे कनथले वेदाांती | 

सकलनच नवश्वा आधार त्याचा, अिांत ऐशी त्या व्याप्ती || २७६. 

आकाशनह ते तयात राही, ग्रह तारे, तर िा र्णती | 

सकलाांचानह असेची आत्मा, सत ्नचत ्ऐसे त्या म्हणती || २७७. 

नित्यनच शाश्वत, नचरांजीव ते, काल नि वथलनह त्याांत वसे | 

सूक्ष्माहुनि ते अती सूक्ष्मनच, निरु्णनह ते त्याांतनच असे || २७८. 

देह िसे तूां नित्य बदलता, ते तर साधि जर्कायाप | 

ज्म-मृत्यू ते तयाशी असती, जया खेळवी ती माया || २७९. 

महाि ऐसे परब्रह्म जे, ववयां तूनच ते रे असशी | 

‘त्वमेव तत’् हे श्रुनत साांर्ती, महती तुझी तीही ऐशी || २८०. 
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जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याष्ठद-प्रपञ्चं यत्प्रकाशते । 

तद्रह्मािष्ठमष्ठत ज्ञात्वा सववबन्धैिः प्रमुच्यते ॥ ||१७|| 

 

ज्ञाता जाणे मीच ब्रह्म ते, ववयां-प्रकाशी तेजववी | 

सूयप-चांि अग्िीस तेज ते, ज्याच्या केवळनच अांशी || २८१. 

जारृ्ती ववप्ि नि सुषुप्ती या ज्या, तीि अववथा देहाच्या | 

त्यास ब्रह्मनच ववये प्रकाशी, पैल असे ते परर त्याांच्या || २८२. 

निनदध्यासिी ध्यािी घ्यावी, महािता ही ब्रह्माची | 

नचांति त्याचे पुरते करणे, महती जाणावी त्याची || २८३. 

ब्रह्म-ववरूपा जये उमजले, िाम-रूपात्मक जर् जाणे | 

सांर् तयाचा मुळी असे िा, नवरक्त राही मुक्तपणे || २८४. 

त्याशी जर्ी ि कसले बांधि, करी कमे तरर नलप्त िसे | 

नित्यमुक्त तो ज्म-मरण िा, भवचक्री िा रु्ांततसे || २८५. 
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ष्ठिषु धामसु यभो्यं भोिा भोगश्च यभवेत ्। 

तेभ्यो ष्ठवलषणिः साषी ष्ठचन्मािोऽिं सदाष्ठशविः ।। ||१८|| 

 

भोग्य नि भोर् नह, जेही जर्ती, आनण त्याची अिुभूती | 

या सवांच्या पूणप पैल मी, पूणपशुद्ध मी जाणीव ती || २८६. 

कदा मलीि िा, नित्यनच निमपळ, आनण पावि मांर्ल ते | 

ऐसे सवपशे्रष्ठ असे जे, शुद्धनच जाणीव हृनद वसते || २८७. 

देह कमीचा साक्षी असे मी, नत्ही अववथा त्या जाणे | 

सूयाप-तेजे चांि प्रकाशे, तशा अववथा मम सजृिे || २८८. 

जरर सारे माझ्याची आश्रये, मी ि तयाशी नलप्त कदा | 

िेि अिुभवी दृश्याांलारु्िी, परी िेि त्या पैल सदा || २८९. 

सकल भोर् हे मम अनवतत्वे, देह जसा अिुभव नह तसा | 

नवश्वी जाणीव, ती मी सदाशीव, नित अनवतत्वी शुद्ध असा ||२९० 
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मय्येव सकलं जातं मष्ठय सवं प्रष्ठतष्ठितम।् 

मष्ठय सवं लयं याष्ठत तद्रह्माद्वयमस्यिम॥् ||१९|| 

नवश्वी असे ते सकल ब्रह्मनच, उत्पत्ती मजपासोिी | 

काल वथलनह माझे पासुनि, काांही िसे मज वाचोिी || २९१. 

दाि सोनडता सवपववाचे अध्यप टाकी वामिचरणी | 

दोि पावली ववर्प नि पृथ्वी, व्यानपतानच ये बळी मिी || २९२. 

सारे नदधले, सवपववनच ते, अहांकार ववानमत्वाचा | 

“मी नच त्यानर्ला” भाव ि रे्ला, अजुिी परर तो त्या मिीचा||२९३ 

नतज्या पाऊला माथी ठेनवता, अहांकार पुरता रे्ला | 

मी माझेपण सवप निमाले, साि जाहला जर्ताला || २९४. 

वामि त्याशी वर तो देता, बळी वामिनह एकनच ते | 

ज्ञाि मार्ीचे िारपालपद, ववये घेतले भर्वांते || २९५. 

जेही पाही, ऐके, बोले, वपशप र्ांध ते पाविची | 

पूणप शुद्धी ती बळीस जाहली, जाणीव झाली ब्रह्माची || २९६. 

पूणप नवरक्ती अहां-शू्यता, ब्रह्मपदी सहजी िेई | 

नवश्व नि ब्रह्मनह सकल एक ते, अिैती तो नित राही || २९७. 
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‘सवं प्रनतनष्ठतां मनय’ भाव तो, नसद्ध नचत्ती पुरता येई | 

माझ्यातुिी हे सवप सनृजतसे, आनण लय नह मम ठायी || २९८. 

अिय ब्रह्मनच मीनच ते ववये, ऐशा ज्ञािे तो नवलसे | 

सकल तोनच होता मिी ते, प्राप्तीवतव काांहीच िसे || २९९. 

पूणपकाम नि नित्य तृप्तनच, कदा ि नवचनलत त्याची मती | 

ववािांदी तो नित्यनच राही, आनण अिुभवी नित शाांती || ३००. 
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अणोरणीयानिमेव तद्वद्,  मिानिं ष्ठवश्वमिं ष्ठवष्ठचिम।् 

पुरातनोऽिं पुरुषोऽिमीश:, ष्ठिरण्मयोऽिं ष्ठशवरूपमष्ठस्म ॥ ||२०|| 

अनत सूक्ष्म नि अनत नवशाल मी, सवप निनमपती माझी असे | 

आत्मानच हे सकल असे जे, सूक्ष्म नि नवशाल जर्ती जसे || ३०१ 

जलामाजी इवलानच बुडबुडा, अनत नवशाल नसांधूत असे | 

िाम रूपे तो जरी बुडबुडा, नसांधुनवि परर  अ्य िसे || ३०२. 

बुडबुडा नि नसांध ूउभय ते, िाम-रूप वेर्ळे असे | 

उभय नभ्ि िा, केवळ जलनच, अ्य काांहीही तेही िसे || ३०३. 

तैसा धुलीकण तो इवलासा, उांच नहमालय वा नक असे | 

एकनच माती अलर् िाम नि, रूपे एकसारखीही िसे || ३०४. 

नवश्व असे हे महानवलक्षण, नवनवधतानह त्या असांख्यची | 

एक-दुज्यासम जर्ी िा काांही, नभ्िनच रु्ण नि धमापची || ३०५. 

शीतल जल ते उष्णनच व्ही, नभ्ि असती ते धमप जर्ी | 

परर सारेनच, एक ब्रह्म हे जाणतसे ज्ञािी योर्ी || ३०६. 

अनत पुराति नवश्वामाजी, अिानद मजनवण कुणी िसे | 

म्हणती पुरुष मज, देह आश्रये, जीवात्मा सवपज्ञ असे || ३०७. 
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जीव म्हणती मज, देह आश्रयी, परमात्म्याहुनि नभ्ि िसे | 

देह नवनवध ते नवनवध वतपिी, परर जीव तो एक असे || ३०८. 

ववाधीि माझ्या ववतांि मीनच, सकला पे्ररक केवळ मी | 

नमथ्या अनवतत्वनह मी दे उसिे, सकलनच नवश्वाचा ववामी, ||३०९ 

ववयां-प्रकाशी अनत तेजववी, प्रखर सौम्य मी उभय असे | 

शुद्धनच जाणीव निजतेजनच मम, सदा नशवरुपी मीनच वसे ||३१० 

नित्यनच आिांदात असे मी, दुिःख मला मानहत िसे || 

म्हणुनि ‘सनच्चदािांद’ नच म्हणती, नित्यानच ववािांदात वसे ||३११ 

जरी तारका नित्य िभी त्या, नदवस उजेडी िा नदसती | 

तैसे नवपरीत आनण दुिःख नह, ज्ञाि प्रकाशी िच खांती || ३१२. 

श्रवणे मििे निनदध्यासिे, प्रकाश नित्यनच ज्ञािाचा | 

नित्य अिुभवी आिांदाला, हाची मार्प तो मोक्षाचा || ३१३. 
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अपाष्ठणपादोऽिमष्ठचन्त्यशष्ठििः पश्याम्यचषुिः स 

शृणोम्यकणविः। 

अिं ष्ठवजानाष्ठम ष्ठवष्ठविरूप: न चाष्ठस्त वेत्ता मम 

ष्ठचत्सदािम॥्||२१|| 

 

आश्रय देहाला मी नदधला, जडी चेतिा येण्याला | 

मी ि देह परर, शुद्ध ब्रह्म मी, आधार देई जर्ताला || ३१४. 

शनक्त कल्पिातीत असे मज, इांनियेनह ती िसताांिा | 

जर्तनह सारे सहजी निनमपले, हे मी अवयवानच नविा || ३१५. 

हवत पाद ते िसता मजला, सारी काये सहजी करी | 

िसता लोचि पाहू शके मी, ऐके कणपनह िाहीत तरी || ३१६. 

शक्ती बघण्याची ती लोचिा, सहजी मीनच ती नदधली | 

बांद लोचिे बघे ववप्ि तरी, शनक्त नवलक्षण अशी नदली || ३१७. 

जाण अशी मी नदली नवलक्षण, पांच इांनिये सुप्त जरी | 

ववप्िी िसता नवषय भोनर्ती, िसता सषृ्टी उभी करी || ३१८. 

माझी माया शक्ती अर्म्यनच, िसता नदसवी जर्ताला | 

उत्पत्ती लय, करर िसताही, नवश्व निमी मी क्रीडेला || ३१९. 



 

64 

सत्वरु्णे मी ईश्वर होऊनि, सजृी माया, जीव रजो रु्णे | 

आनण सारे जर्त सनृजतसे, तम प्रधािनच  मायेिे || ३२०. 

नवनवध निमुपिी िाम-रूपेनह, काये करवी, नवनवध अशी | 

जीव होऊनि जाणे सकलनच, जाण येत ववप्िी जैशी || ३२१. 

अनत नवलक्षण रूप असे मम, जाणतसे मी सकलाशी | 

मला परर िा कुणीही जाणे, शुद्ध महािनच जाण अशी || ३२२. 

नित्य राही मी जाणीव होऊनि, जाणे साऱ्या नवश्वाला | 

अचल राहुनि निराकारनह, ज्ञाि असे ते सकल मला || ३२३. 
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वेदैरनेकैरिमेव वेद्ो वेदान्तकृदे्वदष्ठवदेव चािम॥् 

न पुण्यपापे मम नाष्ठस्त नाशो न जन्म देिेष्ठन्ियबुष्ठद्धरष्ठस्त। 

न भूष्ठमरापो न च वष्ठिरष्ठस्त न चाष्ठनलो मेऽष्ठस्त न चाम्बरं च॥२२|| 

 

वनणपती मजला सकल वेदनह, पुराणे नि शासे्त्र सारी | 

परमसत्य ते सकली एकनच, मी नच ब्रह्म, सवपि हरी || ३२४. 

वेदाांचाही मी निमापता, ईश्वर होऊनिया रनचले | 

जीव भूनमका घेऊिी होई, नशष्य ऐकण्या ज्ञाि भले || ३२५. 

मीनच सदु्गरू होऊनिया ते, वेद ज्ञाि दे नशष्याांिा  | 

अखांड यज्ञनच हा ज्ञािाचा, नित्य वधपिनच ते ज्ञािा || ३२६. 

लेखक रु्रु नि नशष्यनह मीनच, ज्ञाि तयातील मीनच असे | 

ब्रह्म एकले अिेक रूपे, अिेक भूनमकामाजी वसे || ३२७. 

परम सत्य मी एक जरी ते, सनृजत कल्पिा नमथ्याही | 

िसता दावी नवशाल सषृ्टी, हाती जरर िसता काांही || ३२८. 

जारे् करूनि असे भासवी, मीच नविटलो रे जर्ती | 

आनण आणुिी महाजारृ्ती, साांरे् वेड्या, ववप्िे होती || ३२९. 
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जेही पानहले, िव्हते काांहीच, आनण कधीही ते िव्हते | 

नििेमाजी ववप्िे आनण, महानििी ते जर्ताते || ३३०. 

मायेचा तो प्रभाव तुजवरी, नवसरुनिया आपणा रे्ला | 

आपणा ववप्िी करुनि परानधि, सुटण्यावतव धावत सुटला||३३१ 

निभुविीचा तूां असता ववामी, पोटासाठी कष्ट करी | 

निनवपकार तूां असता तरीही, व्याधी येता, शोक उरी || ३३२. 

कनल्पल्यानच त्या पररवाराशी, पुरा रु्ांतला मायेिे | 

कल्पिेतल्या धि पद मािे, वृथा रु्ांतला अनभमािे || ३३३. 

नवसरुिी रे्ला, मीनच तूां असे, शोधीत तीथे के्षिेही | 

हृदयी नवराजे परब्रह्म परर, अांतरी पानहलेनच िाही || ३३४. 

वृथा नहांडला, अिेक योिी, कमप फळी त्या रु्ांतुनिया | 

वेड्या होती क्षणभर र्म्मत, प्रभावीच माझी माया || ३३५. 

मी नच मजला, कल्पिेतनच, खेळनवले ते जीव बिुिी | 

आली आता महाजारृ्ती, हांसे मला मी खळखळुिी || ३३६. 

आता येई ध्यािी माझ्या, धरती, जल, नि िा व्ही | 

आकाश कुठले? सारी कल्पिा, सारे अिुभवले ववप्िी || ३३७. 
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िसता देहनच, कुठली इांनिये, बुद्धी प्राण मि हे सारे ?| 

िसता सारे ज्म कशावतव,? पाप-पुण्यनह लटके रे || ३३८. 

जे िाही त्या िाश कशाचा, ज्म-मरण नि शोक कुणा ?| 

मीनच माझ्या मायी अडकलो, मुक्तीवतव यत्िनह  िािा || ३३९. 

घडल्या साऱ्या कनल्प सषृ्टीला, ब्रह्म हाच आधार परी | 

मीनच आश्रय नदला कनल्पल्या, वथल-कालनह ते मीच वरी||३४० 

निनदध्यासिे कळते सारे, मी ि जीव, मी ब्रह्म असे | 

नवरह, मृत्यू नि व्याधी नमथ्या, शाांती ज्ञािे लाभतसे || ३४१. 

जोवरी पुरते ज्ञाि ि होई, निनदध्यासिा िच सोडी | 

मायाजाल जाणण्याशी पुरते, ज्ञािी वाढवावी र्ोडी || ३४२. 

नवपरीत काली हेनच ज्ञाि ते, आणी मिाला ती शाांती | 

तोवरी नववेक नि वैराग्ये, करणे शुद्धची ती भक्ती || ३४३. 
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एवं ष्ठवष्ठदत्वा परमात्मरूपं गुिाशयं ष्ठनषकलमष्ठद्वतीयम।् 

समस्तसाष्ठषं सदसष्ठद्विीनं प्रयाष्ठत शुद्धं परमात्मरूपम॥् ||२३|| 

नदव्य ज्ञाि ते ऐसे देऊिी, प्रजापती सुचवी ऋषीला | 

श्रवण-मिि नि निनदध्यासिे, जाणुनि घे निजरुपाला || ३४४. 

ब्रह्मातुिी तूां, कनध ि अलर् ते, नवसरनच अल्प ववरूपाला | 

जाणुनि निनश्चत, मी ि जीव हे, केवळ ब्रह्मनच उमरे्ल तुला ||३४५ 

हृदय रु्हेतनच परब्रह्म ते, सवपसाक्षी नि अखांडची | 

अनितीय, िा दुजे कोणीही, सवपव्यापी जाणीव तीनच || ३४६. 

कायप ि कारण मी ि काांहीही, माया कारण त्यास असे | 

प्रपांच कायपनच नमथ्या असता, मी तर उभयातनह  िसे || ३४७. 

परमात्मा मी परमशुद्धनच, मलीि कदानप िा होई | 

नचखल ववप्िीचा अववच्छ ि करी, जेंव्हा जारृ्तीत पाही || ३४८. 

मी ि जीवात्मा परर परमात्मा, निनश्चत जाणीव ती येता | 

एकरूपेनच नदव्य अिुभवी, िीरव शाांती नि सुखमयता || ३४९ 
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यिः शतरुष्ठियमधीते सोऽष्ठ्नपूतो भवष्ठत, सुरापानात्पूतो भवष्ठत,| 

रह्मित्यात्पूतो भवष्ठत, कृत्याकृत्यात्पूतो भवष्ठत, 

तस्मादष्ठवमुिमाष्ठश्रतो भवष्ठत | 

अत्याश्रमी सववदा सकृद्धा जपेत ्||२४|| 

नदव्य असे हे रुि ज्ञाि नच, जाणुनि शतदा पठण करी | 

पावि अनग्ि करी शुद्ध त्या, अांतरी आनण बाहेरी || ३५०. 

अग्िी हे तर मूळनच ज्ञािा, ज्ञािवधपिे मिशुद्धी | 

उपदेशा या ग्रहण करावे, तेजोमय होईल बुद्धी || ३५१. 

बाह्याचरणी नववेक जारृ्त, करी कतपव्ये निष्कामे | 

कतपव्याचे उत्तम पालि, ववधमपपालि करी नियमे || ३५२. 

वाणी नहतकार, नवचार निमपळ, परनहत साधि करी सेवा | 

कुवासिा त्या जाळुनि टाकी, आचरीत त्या सद्भावा || ३५३. 

पनवि अनग्ि राखी आदरे, दीपनह पूजि वेळेला | 

नविम्र वांदि तेजदेवता, पनवि राखी वाणीला || ३५४. 

या िारे ते हो पारायण, निनदध्यासिे मि उजळे | 

शुद्ध आचरण, साधूभावे, पुवीचेही पाप जळे || ३५५. 



 

70 

निनषद्ध पेया दूरची ठेवी, सानत्वकता ती आहारी | 

सेवि इांनियानच ते िारे, सारे शुद्धनच नित आचरी || ३५६. 

तेणे वैश्वािर सांतोषे, ज्ञात्या उनचत स्मािे | 

जरर चुकुनिया अश्राव्य वाणी, तेही पाप जाई तेणे || ३५७. 

कळत िकळत मि वाचा वा, कृतीिे दुष्कृत्या आचरी | 

त्या पापाचा िाश होतसे, जरर पावि मार्ापस धरी || ३५८. 

श्री नशव त्याशी देत आश्रया, भय काळाचे िच उरते | 

नववेक वैराग्येनच जीवि, सदा त्याकडुनि घडते || ३५९. 
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अनेन ज्ञानमाप्नोष्ठत संसाराणववनाशनम।् 

तस्मादेवं ष्ठवष्ठदत्वैन ंकैवपयं पदमशु्नते कैवपयं पदमशु्नते 

कैवपयं पदमशु्नते इष्ठत ॥ ||२५|| 

या ज्ञािाच्या अभ्यासािे, आत्मबोध तो होत असे | 

अनलप्त होई प्रपांचातुिी, िैती अडकत कदा िसे || ३६०. 

प्रज्ञा त्याची हो तेजोमय, लाभे वथैयपनह बुद्धीचे | 

आत्मबलाचे होई वधपि, होई आकलि ब्रह्माचे || ३६१. 

आचररता हे सारे काांही, नफटले जाळे िैताचे | 

ववयेनच समरस ब्रह्मी होई, साथपक झाले ज्माचे || ३६२. 

|| हरी ॐ || 

कैवल्य उपनिषद समाप्त 

हरी ॐ || 

आपणा सवापच्या हृदयातील श्री नशव नित्य जारृ्त राहो. 

ॐ िम: नशवाय || 
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शाांती पाठ 

ॐ भिां कणेनभिः शृणुयाम देवािः । भिां पश्येमाक्षनभयपजिािः ॥ 

नवथरैरङ्रै्वतुषु्टवाांसवतिूनभिः । व्यशेम देवनहतां यदायुिः ॥ 

ॐ ववनवत ि इ्िो वृद्धश्रवािः । ववनवत ििः पूषा नवश्ववेदािः ॥ 

ववनवतिवताक्ष्यो अररष्टिेनमिः । ववनवत िो बृहवपनतदपधातु ॥ 

ॐ शाांनतिः । शाांनतिः ॥ शाांनतिः॥। 

ॐ, नित्यनच श्रवणी मांर्ल येवो, ियिा दशपि शुभनच घडो | 

इष्ट अिुभवी तये दशपिी, नदव्यत्वनच िजरेस पडो || १. 

देह नि मिनह, सदा वववथनच, आचरण नित्यनच शुभनच घडो | 

कमे निववाथी निष्कामी, ववकमप देवा चरणी पडो || २. 

प्रज्ञावांतनच इांि देवता, प्रदाि करी चातुयापला | 

पोषणकताप सूयप देवता, ववावथ्या आनण ज्ञािाला || ३. 

र्रुड देवता, बल नि धैयप दे, िारायण दशपि देई | 

टळो अररष्टे मिी शुद्धता, सदा कृती ती शुभ होई || ४. 

कल्याणाच्या मार्ापवरुिी, नित्य आम्हा िे बृहवपती | 

नवथनत कैशीनह भांर् ि पावो जीविात आमुच्या शाांती || ५. 

ॐ शाांनतिः शाांनतिः शाांती: || 
 

||हरी ॐ|| 

-अण्णा 

०९/०८/२०२१.{प्रथम श्रावणी सोमवार}   
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