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• विनामलू्य वििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण ि ेफ़ॉरिडड करू िकिा.  

• ि े ई पसु्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापिुी वकंिा िाचनाव्यविररक्त 

कोणिािी िापर करण्यापिुी ई-सावित्य प्रविष्ठानची लेखी परिानगी घेणे 

आिश्यक आि.े 
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अल्प पररचय 

अल्प पररचय 

मी मधकुर वि. सोनिणे. 

  

रेल्िेि ३६ िरे्ष अनेक भवूमका 

वनभािि िेिटी कोंकण रेल्िेि 

डेप्यटुी चीफ इवंजनीअर म्िणनू 

सेिा वनितृ्त झालो.  

जीिनाच्या या ८२ िर्षीच्या प्रिासाि लिानपणा पासनू अनेक 

व्यक्तीचा सत्संग झाला. िी माऊलीची कृपा.  

ज्ञानेश्वर माउली स्िये अंिरी बसनू मला वनत्य मागडदिडन करीि आि.े 

ि ेलेखन त्यांचाच कृपा प्रसाद. 

मतृ्य ूिा नेिमीच अनाकलनीय राविला. त्याचा खरा अर्ड कठोपवनर्षद 

या श्रिुीि उमगला.  

लिानपणी सिा िर्षाडचा असिांना नांदगािला [नाविक] पविला मतृ्य ू

पविला. त्यांचा नेमका अर्ड िेर्ील दिेीच्या दिेळािील पजूा करणाऱ्या 

िदृ्ध भक्तीणीने मला देिीच्या समोर नेऊन सांवगिला. दिेीच्या डोळयांि 

पािून विला नमस्कार करण्यास सांवगिले. डोळे वमटून दिेीच्या जिळ 

बसलो. त्यािेळी िी जगदंबा माझ्यािी बरेच कांिी सांगि िोिी. आज 

सदु्धा मला िे आठििे.  
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माझ्या अंिरीची दृष्टी त्या जगन्मािेने उजळ केली. आवण मी वनभडय 

झालो.   

सामान्य जनांना उपवनर्षद ेिाचणे िा समजनू घेण ेि ेसिसा जमि नािी. 

म्िणनू या उपवनर्षदाचे सुलभ काव्यमय भाष्य करण्याचा िा यत्न आि.े  

मानिी जीिन एकदाच लाभिे, त्याचे सार्डक व्िािे यासाठी ि े

बिुमोल उपवनर्षद िेळ काढून समजनू घ्यािे िी अपेक्षा  

सदुिैाने ई सावित्य प्रविष्ठान सारखे लोकवप्रय व्यासपीठ असल्याने िी 

रचना सिडदरू जाऊन सलुभिेने उपलब्ध िोईल िी खात्री आि.े  

या रचनेला काव्याच्या  वनयमाच्या चष्म्यािून न बघिा, आिय 

उमगनू उणे असल्यास पिूडिा अपेवक्षिो.  

आपल्या सचूना ि मागडदिडन मला अवि बिुमोल असणार.  

अण्णा 

०५/०५/२०२१.  

नाविक-पंचिटी {942275633} 

msonavane@hotmail.com

 annasonavane02@gmail.com 



 

7 

अपडणपवत्रका 

माझे मामा श्री िसंिराि त्र्यंबक वनकंुभ 

 

(जन्म ६ सप्टेंबर १९१९- वनिाडण-२२/०७/ २००१) 

वप्रय िी. मामा, 

आपल्या िवडलांना मतृ्यिूी प्रत्यक्ष बोलिा आले. आपण विनोबा भािे 

आवण साने गरुुजींच्या सििासाि रािून अध्यावत्मक मागाडने जीिन 

घालविलेि. मला अध्यात्माचा खरा अर्ड विकविला. 

आपण इच्छामरणी िोिा. आवण आपल्यापासून वमळालेल्या ज्ञानाने मला 

मतृ्यचूे बिुमोल ज्ञान झाले. मरणाचे भय िर गेलेच, वििाय आपल्या 

पासनू मतृ्यचूा खरा अर्ड मला उमगला. भौविक दिे सोडल्यािर माझ्या 

स्िप्नाि येऊन मला मतृ्यनंूिरच्या प्रिासाचे आपण मागडदिडन केलेि. 

आज मी जेर्े जसा आिे, िे आपल्यामळेु.   
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आज या विर्षयािर नवचकेिाला यमदिेाने वदलेल्या बिुमोल ज्ञानािर 

आधाररि कठोपवनर्षद काव्यमय भाष्याद्वारा ई सावित्य प्रविष्ठान या 

सपुररवचि प्रवसद्ध माध्यमािनू प्रकािनाचा सयुोग आला आि.े 

िी रचना मी आपल्याच स्मिृीला अपडण करिो.  

अण्णा  

{मधकुर वि.सोनिणे} 
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काव्यमय कठोपवनषद 

मनोगत  

दिा प्रमखु उपवनर्षदािले एक, असे ि ेमित्िपणूड उपवनर्षद आि.े 

त्यािरची अनेक भाष्ये िाचलीि, परंि ु ‘कल्याण’ च्या उपवनर्षद 

अंकािील भाष्य मनाला भािले. या उपवनर्षदाचा आस्िाद सिजी घेिा 

येऊन, मतृ्यचूा खरा अर्ड उमगािा आवण यावच दिेी, आपल्या 

वनजरुपाची अनभुूिी िोणे सलुभ व्िािे, िा रचनाकारांचा पणु्यमय ििे ू

आि.े ि े परम ज्ञान सलुभिेने ग्रिण व्िाि,े यासाठी काव्याि 

उिरविण्याचा िा यत्न आि.े  

ि े परम ज्ञान िोणे, िाच इिलोकी जन्म घेण्याच्या मागचा परम 

दयाळू भगिंिांचा ििे ूआि.े म्िणनू ि ेज्ञान या उपवनर्षदाद्वारा ऋर्षींच्या 

करिी त्या लीलाधराने आपल्याला उपलब्ध करविले. 

याचे काव्यात्मक आकलन सलुभ व्िािे िा प्रयास केलेला आि.े 

माऊलीच्या आिीिाडदाने ि े िक्य झाले. नसुिे िाचन न करिा, 

त्यािील आिय अनभुिणे िाच ििे ू या लेखनामागे आि.े जे र्ोडे 

वदिस उरले आििे, त्यांि िी सेिा माऊलीने मजकारिी करिनू घेिली 

आि.े यािील व्याकरण न बघिा, आिय पिािा, िी विनंिी. 

अण्णा {मधकुर वि. सोनिणे.}  

गढुीपाडिा -१३/०४/२०२१.  

annasonavane02 @gmail.com .   

msonavane@hotmail.com {9422756333} नाविक- 

पंचिटी  

mailto:msonavane@hotmail.com
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श्री कठोपवनर्षद [ कृष्ण यजिुेद} 

नामे िाजश्रिस असे जो, गौिम कुळीचा जन्म असे | 

पतु्र ियाचा र्षोडि िर्षाड, दान वपत्याचे पाििसे || १. 

 

दानी दईे ऐसे गोधन, जे की, िदृ्धवच गाईचंे | 

दिंवििीन वन भाकड साऱ्या, ओझे जण ुघेणाराचे || २. 

 

साऱ्या गाई परुत्या र्कल्या, मंद चालीने चालिसे | 

नवचकेिाला विस्मय िाटे, ऐिा दानी पणु्य कसे ?|| ३. 

 

पसुे वपत्याला सिडस्िाच्या, दानी मीिी िझु्या असे | 

दान कुणाला मजला दणे,े योवजयले िंि मनी कसे?|| ४. 

 

पनु्िा पुन्िा ि ेपसुिा पतु्रे, वचडुनी त्यावस वपिा िदला | 

िजुला दानी दणे्यास्िि मी, योवजयल ेयमदिेाला || ५. 

 

िब्द वनघवुनया गेल ेत्याचे, दुुःखी जािला परी मनी | 

पतु्र सांगिो वनविि पाळीन, परंपरा मी िंि िचनी || ६. 

 

नकोच वचंिा, पाळीन िब्दा, चकेु न कधी िे िोणारे | 

आिीिाडद द्या, यमगिृी जाण्या, नमनुी वनघाला बिु त्िरे || ७. 
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नवचकेिा जािा यमसदनी, समजे गिृी यमराज नसे | 

वनिांि र्ांबे िो बािरेी, कररि प्रविक्षा, िेरं् बसे || ८. 

 

अन्न न पाणी कांिी घेई, कारण माझा मी न असे | 

स्िामी येिील िोिरी वनिल, विचल मनी िो कदा नसे || ९. 

 

यमराजा आले िे सदनी, िीन वदनांनी परिोनी | 

बघवुन अविर्ी, परर उपिािी, दुुःवखि झाले बिु मनी || १०. 

 

जलपानािी करूवन िेधिा, नमस्कार त्यांनी केला | 

वनजडल, आपण िीन वदनाचे, मागा िीन िरास मला || ११. 

 

क्षोभ वपत्याचा जािो ऐसे, मावगिले िे प्रर्म िरे |  

पनु्िा परििा, िात्सल्याने ििाडिे मज स्नेिभरे || १२. 

 

म्िणे िर्ास्ि ुनवचकेिाला, यमराजाने आश्वविले | 

उभयांचिेी सखुमय जीिन, ऐसेिी िरदान वदले || १३. 

 

स्िगड लाभण्या यज्ञविधीचे, विधी विचारी दजु्या िरे | 

पणूड ज्ञान िे ियास वदधले, यमदिेाने िर्षडभरे || १४. 

 

यज्ञ विधी िा िवुझया नामे, जाणिील रे नवचकेिा | 

नाम िझुे त्या रािील वनगडीि, विसरा िर मागी आिा || १५. 
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िंदन करुनी म्िणे यिुक िो, धन्य जािलो, मी दिेा | 

आपलु्या सत्संगेवच लाभला, ज्ञानाचा िा मज ठेिा || १६. 

 

यमा नमवुनया पसुे ियाला, दिेा मजला सांगािे | 

मतृ्य ूदिेिा आिांि आपण, रिस्य उकलवुनया द्यािे || १७. 

 

िंका ऐसी जनी मानसी, मतृ्य ूकुणाला िो येिा | 

आत्मा जािो वकंिा रािी, सांगािे ि ेमज आिा || १८. 

 

सोडुवन दिेाला जािांना, काय िोिसे आत्म्याचे | 

कुणी म्िणिी िा दिे सोवडला, मरण नसे अवस्ित्िाचे || १९. 

 

परर कुणी म्िणिी, सिड सपंले, येणे जाणे ना त्याच े| 

मतृ्य ूिा िर परुिा िेिट, िोईल येणे त्या कैचे ?|| २०. 

 

संभ्रम ऐसा असे मानसी, आपण ज्ञािे विर्षयाचे | 

आत्मित्ि िे समजनु सांगा, वमटेल िम अज्ञानाचे || २१. 

 

विस्मय यमदिेाला िाटे, बालक यौिनी िा असिा | 

ना मागे िा विलास अर्िा, भोग बिु या जगी असिा || २२. 
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िर विसरा िा असा मागिा, उत्तरले यमराज असे | 

गढू नाकळे दिेांनािी, दसुरे कांिी माग कसे || २३. 

 

नम्र िोऊवन बालक िदला, दजुे नको मजला कांिी | 

आपणाविना अवधकारी ना, ज्ञान दजु्या ठाऊक नािी || २४.  

 

दिेांनािी असिा संभ्रम, दजुा न कुणी या अवधकारी | 

दिैे प्रसन्न आपण असिा, कृपया दिेा, बोध करी || २५. 

 

नवचकेिाचे िळविण्यास मन, यमदिेाने सांवगिले | 

बाळा ऐके, िेिटचा िर, भौविक कांिी माग भले || २६. 

 

ज्ञान जाणवुन किास ऐसे?, दीघाडयषु्या िजु दिेो | 

राज्य पथृ्िीचे, यिुिी सुंदर, िैभििाली िजु कररिो || २७. 

 

मतृ्यलुोकी जे दलुडभ िाटे, माग पाविजे िे दिेो | 

खिुाल दईेन सारे िजुला, ना मागी परर िूं िर िो || २८.  
 

विनम्र िोऊवन नवचकेिा िो, िंदन करी यमराजाला | 

भोग भोगनुी सखुी ना कोणी, दुुःखवच अंिी िाट्याला || २९. 
 

भोग भोवगिा क्षवणक सखुाचे, िपृ्ती कुणाला ना झाली | 

िेज जािसे, धमड िरिसे, िांिेची झोळी खाली || ३०. 
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जेिी लाभे या इिलोकी, कवध ना कधी िे जाि असे | 

भोगानंदी सखु िे क्षवणकवच, अंिी दुुःख परर त्यांि िसे ||३१ 

 

भाग्यवच माझे संग आपलुा, वदव्यची दिडन मज झाले | 

वनविंिची मी िये जीिनी, सत्संगे मम मन भरले || ३२.  

 

मतृ्यिूरिी िासन आपलुे, मरणाची मज ना वचंिा | 

अवस्ित्िाचे गहु्य ऐकूद,े िीच विनंिी िजु आिा || ३३. 

 

दिे लाभिा, जरा व्याधी त्या, येिी त्यावचया संगे | 

विर्षयी दुुःखवच सदा ठेविले, जोिी त्यामाजी दगें || ३४.  

 

म्िणनुी प्रावर्डिो आत्मज्ञान वच आपलु्या िदने ऐकािे | 

भाग्ये अवधकारीवच त्यांिले, घेईन श्रिणी मी भािे || ३५. 
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वितीय िल्ली  

मनी यमाच्या ये संिषु्टी, म्िणे पात्र िा ऐकाया | 

क्षवणक भोग िे त्याज्यवच याला, जाण ेिी सारी माया || ३६. 

 

ऐक बालका, मतृ्यलुोकी या, दलुडभ नरदिेाची प्राप्ती | 

जया कळे ि ेमकु्ती द्वारवच, लोभी िया ना आसक्ती || ३७. 

 

मानि जन्म न भोगासाठी, िांि नको फल लाभाची | 

शे्रयस आवण प्रेयस ऐसी, दोन साधने सौख्याची || ३८. 

 

शे्रयस्कर ि ेऐसे साधन, दुुःख सिडदा दरू करी | 

कल्याणाच्या पंर्ी सदा िो, मोिािे दरूची सारी || ३९. 

 

मागी असे या पणूड विरक्ती, भौविक सौख्या िो टाळी | 

लक्ष एकची, िरीप्राप्तीचे, संयम परुिा िो पाळी || ४०. 

 

आिश्यक िे दिेा दईे, लाड ियाचे ना परुिी | 

नसे कामना कांिी अंिरी, िदु्ध मनाला िो ठेिी || ४१. 

 

परर ज्या आिड वप्रय गोष्टींची, स्त्री पतु्र धन मानाची | 

इि-लोकी वन स्िगाडमध्ये, इच्छा विर्षयानंदाची || ४२. 
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ि ेलाभे मज, िेिी ििेची, संग्रि वन स्िावमत्िाची | 

एक लाभिा, धाि दजु्यास्िि, गळकी झोळी िांिेची ||४३. 

 

प्रेयस ज्याला सदा आिडे, बंधनाि िो िये पडे | 

िन्िी सम िो सदा भकेुला, धािे त्यास्िि चोिीकडे || ४४. 

 

या जन्मी जो यईे िो िर, द्वारी प्रभचू्या उभा असे | 

एक बाजलूा विपलु भोग जे, क्षणाि विरिी आपैसे || ४५. 

 

दजु्या बाजलूा पणूड विरक्ती, नसे कामना कांिी मनी |  

क्षण आिाचा वनणडय घेण्या, पढेु आिडी या दोन्िी || ४६. 

 

पढुल्या श्वासाची ना खात्री, पात्र न माविि कधी फुटे | 

म्िणनुी सत्िर वनणडय घेणे, दिेा अिधी असे कुठे ?|| ४७. 

 

बिुिांिी परर प्रेयस इच्छी, शे्रयस विरळािी आिडे | 

प्रेयस आिडे बंधनाि िो, भिचक्रची येणे वनिडे || ४८. 
 

मी दिेा िजु अमाप िैभि, दीघड असे आयषु्य िलुा | 

भौविक सारी सखेु िराने, परी न भलुलािी त्याला || ४९. 
 

सुंदर िरुणी, ित्ती घोडे, धन वन संपदा यापढुिी | 

वदव्य ज्ञान िू,ं शे्रष्ठवच गवणले, असे वििेकी िझुी मिी || ५०. 
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अवधकारी िूं ज्ञान स्िीकारा, म्िणनुी कवर्ि असे िुजला | 

शे्रष्ठ ज्ञान ि ेपारखल्याविण, नयेवच द्यािे कोणाला || ५१. 

 

विद्या आवण अविद्या ऐिा, दोन ख्याि जगिाि असे | 

फल उभयांचे असे िेगळे, जैिी वनिड फलवि िसे || ५२. 

 

भौविक भोगांची आसक्ती, जय ेअविद्या पर् धररला | 

पणूड विरक्ती विद्यामागी, अंिी िाश्वि सौख्याला || ५३. 

 

भलुवििी अंधवच विर्षय सखुािी, अन्य अंध त्या अनसुरिी | 

जमीन, जमुला, कीविड, मान या, मावज गुंिवुनया जािी || ५४. 

 

जगी लाभले उत्तम पद वन, मान प्रविष्ठा ि ेसारे | 

िररिी धाििी अजवुन वमळाया, लाभ ियांना वनि अपरेु || ५५. 

 

जेिी त्या अवधकार लाभले, करुनी दरुुपयोग त्यांचा | 

किडव्याला विसरुवन जािी, स्िार्ाड िापर सत्तेचा || ५६. 

 

जनविि सोडुवन, बेलगाम िे, असरुी संपदा जोवडयिी | 

नीच कमड वि सिजी कररिी, नसे िया लज्जा, भीवि || ५७. 
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माझी करणी कुणी न पाििे, िाढे दषु्कमाांची गिी | 

विरोध मजला कुणा िक्य ना, ऐसी िोई भ्रष्ट मिी || ५८. 

 

परुिे विसरुवन जािी ईश्वरा, चराचरी जो व्यावपयला | 

सकलांचा आधार असे जो, सिजी विसरिी िे त्याला || ५९. 

 

अस ेनराधम िरुनी सभ्य िे, नवचकेिा रे बिु जगिी | 

कुठे र्ांबणे िया कळेना, नरकािर त्यांची प्रीवि || ६०. 

  

पनु्िापनु्िा िे विर्षय सखुवच, लाभाया िे धडपडिी | 

आसक्ती वन कमडफलांच्या, योगे नरजन्मा व्यवििी || ६१. 

 

अिपृ्ती वन फल भोगांच्या, साठी घेिी जन्म पनु्िा | 

पनु्िा त्यावच त्या चक्री अडकिा, भोग भोवगिी िे नाना || ६२. 

 

दलुडभ ऐसा जन्म मानिी, िाश्वि जेणे सौख्य वमळे | 

भोगे मािीमोलवच जीिन, ि ेभोग्यांना मवुळ न कळे || ६३. 

 

जरर स्िगीचे भोग लाभले, जोिरी पणु्याचा साठा | 

पणु्य संपिा पनु्िा चालणे, मतृ्यलुोवकच्याची िाटा || ६४. 

 

अवनत्य कैसे वनत्य लाभिी?, लाभिसे िेवि फसिे | 

इर्ले सारे मिाल वन धन, सोडुवनया लागे जािे || ६५. 
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िरुनी मानि अंिरी पि ुिे, जेंव्िा काळवच वफरि असे | 

एक एक िे पाप ियांचे, जगिाच्या दृष्टीस वदसे || ६६. 

 

दषु्कमाांना फुटिे िाचा, सािलीिी परकी िोई | 

इरे्च नरका िे अनभुििी, क्षण क्षण दुुःखािची जाई || ६७. 

 

प्रेयस ऐस ेटावळिी विरळा, िूं परर त्या भलुला नािी | 

पणूड पात्र िूं ज्ञान ऐकण्या, िाश्वि सौख्या जे दईे || ६८. 

 

या जगिी गोळा जे केले, खोपे जण ुिे िाळूचे | 

मायािी भोगाच्या साठी, अमलु्य जीिन कां िेचे ?|| ६९. 

 

वििेक अंिरी सदा उजळ िे, शे्रयस्कर वमळण्यासाठी | 

क्षदु्र भोग ना भलुवििी त्यांना, साह्य त्या करी जगजठेी || ७०. 

 

अिी न जागा जेरं् ना िरी, हृदयी सिाांच्यावच असे | 

दिे प्रेरणा अंिरािवुन, ज्ञानी िैसा ििडिसे || ७१. 

 

िदु्ध मिीचे जेिी वििेकी, त्यास न गोडी प्रेयसची | 

पणूड विरक्ती त्यांचे ठायी, ओढ असे त्या शे्रयसची || ७२. 
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अध्यात्माचे वििकर ऐसे, ज्ञान लाभिा ऐकािे | 

वचंिन त्याचे खोल करुवनया, जगी सपंुरे् आचरािे || ७३. 

 

उघडिी द्वारे परमधामची, ऐिास्िि िी नवचकेिा | 

जन्मा येउनी धन्यवच केले, समाधान श्री िरी वचत्ता || ७४. 

 

नवचकेिा विनिी यमदिेा, पणु्ययोग सत्संगाचा | 

िाश्वि धमाड आपण जाणिा, मागडिी िो कैिल्याचा || ७५. 

 

त्या मागाडिर कैस ेजािे, दिेा मजला सांगािे | 

धमड-अधमाडच्यावि पैल िे, ज्ञान प्रभ ूश्रिणी यािे || ७६.  

 

यमदिेाला आनंद झाला, सपुात्र श्रिणािी श्रोिा | 

ब्रह्मप्राप्ती ि ेलक्ष एकची, मानि जन्मी, नवचकेिा || ७७. 

 

ब्रह्मप्राप्तीस्िि ॐकाराचे, नाद वन कंपन अनभुवििा | 

सिजी नीरि िांिी लाभे, स्िये ब्रह्मवच ये िािा || ७८. 

 

नच अक्षर ॐकार म्िणािे, आिािन ि ेब्रह्माला | 

गढू अगम्यवच ित्ि असे जे, सिजी प्रविसादी त्याला || ७९. 

 

िदु्ध मनाने ि ेउच्चारण, जागिृ कररिे श्री िरीला | 

अंिरीचा गोविंद स्ियेवच, िेणे येई प्रिीिीला || ८०. 
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नवचकेिा, मी अमकु ऐिी, स्फुरणा अंिरी िोि असे | 

िीच जाण त्या परब्रह्माची, गीिेि दिेची सांगिसे || ८१. 

 

िोणे-जाणे नसेची त्याला, किाि कधी ना गुंििसे ||  

त्याच्या संकल्पेवच नसुत्या, अवखल विश्व ि ेभ्रामिसे || ८२. 

 

लोिचुंबकी सिजी प्रेरणा, लोिी स्फुरदु्रप िोि जसे | 

ब्रह्माच्या केिळ अवस्ित्िे, सकल विश्व चळे िैसे || ८३. 

 

सयूड चंद्र वन इिली मुंगी, आपआपलुे काये करी | 

सारी िी त्याचीच प्रेरणा, कणाकणा व्यावपिो िरी || ८४.  

 

त्याला नािी ित्र ूवमत्रिा, कुणासिी िे ना मारी | 

िैसे त्या कुवण मारु िकेना, िाश्वि वनत्यवच असे िरी || ८५.  

 

वनराकार, वन वनगुडण ब्रह्मवच, स्िय ेिूंवच िे नवचकेिा | 

ज्ञानदृष्टीने वनजरूप पािी, जेणे जीिन सार्डकिा || ८६.  

 

िूं दिेाला आधार केिळ, करण्या काय ेजगिाची | 

िूं न दिे परर, नकोच गुंि,ू ठेिी आठिण स्ि- रुपाची || ८७. 

 

दोन वदनांचा इरे् पािुणा, किाि ना कधी गुंिािे | 

किाचीवि जरर िोि आसक्ती, वनविि बंधन िे व्िािे || ८८.  
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अवलप्त रािुवन, करर वनष्ठेने, वनत्यवच या वनयमा पाळी | 

मायाजाली कधी न गुंििा, जन्म मरण ना ये भाळी || ८९.  

 

िसे ब्रह्म िे सकलांच्यािी, गुंफे माजी हृदयाच्या | 

सकू्ष्मािूनवि अवि सकू्ष्म िे, उिरे जाणीिी प्रिीिीच्या || ९०. 

 

परमात्मा िो अवचंत्य िक्ती, उमजिी ना त्यावचया लीला | 

त्याची करणी िोवच जाणे, िाि न िेरे् िकाडला || ९१. 

 

कधी कुणाला बनिी राजा, सारी ऐश्वये दईे | 

क्षणाि येई कुणी रस्त्यािर, नसे भरिसा कोणािी || ९२.  

 

अज्ञान्याला दरू िाटिो, परर भक्ताला अवि जिळी |  

एक प्रार्डना त्याची स्फुरिा, ित्क्षणी ये विपररि काळी || ९३.  

 

भक्त जाणिो, आज असे िे, नसेवच वदसणे कधी पनु्िा | 

अंधाराची रात्र संपिे, भास्कर येिा िो गगना || ९४. 

 

भक्ताला ना कसली वचंिा, िरी अंिरी वनत्य असे | 

जगन्नार् पाठीिी असिा, िाटे भय िे त्या कैसे ?|| ९५. 
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श्रीिरी अनभुुिी कदा न िोई, प्रिचन अर्िा िकाडने | 

येर्े पोपट ज्ञान फोल ि,े ना बदु्धी िा श्रिणाने || ९६.  

 

आंि वन बािरेीवि िदु्ध जो, श्रद्धािंिवच िैरागी | 

स्िये त्यासी ये प्रिीिीला जो, अंि:संगी बविस्त्यागी || ९७. 

 

जो न गुंिला भोगामाजी, स्िधमड आचरी वनष्ठेने | 

त्यास सिजी िोई अनभुिूी, वदसे न िो, त्या अनभुिणे || ९८. 

 

कमडकांड िा बाह्य साधने, नच क्लेििी िे दिेाला | 

कीविडस्िि कुणी करी दखेािा, ििे ूसमजे श्री िरीला || ९९. 

 

मन बदु्धी करर िरीला अपडण, िाि ियाचा ना सोडी | 

वनत्यवच जीिनी, आश्रय त्याचा, संसाराची ना गोडी || १००. 
 

जेिी जैसे िाट्या यईे, इच्छा िीवच श्रीिरीची | 

श्रदे्धने सारेवच स्िीकारी, नसेवच वचंिा दिेाची || १०१.  
 

जीिन रर् भगिंिा िािी, सारी काळजी िी त्याला | 

पणूड ियाचा पाठीराखा, कधी न सोडी दिेाला || १०२.  
 

त्याचा योगके्षम चालिी, स्िये श्रीिरी प्रेमाने | 

भक्त असा िो वनि संिोर्षी, जीिनांि त्या कवध न उणे || १०३. 
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लोभ आसरुी संपत्तीचा, दिे धमड जो ना मानी | 

पेरी बाभळू येिा कांटे, िरण िरर ना िरीचरणी || १०४. 
 

ऐसे अिनि जीिन ज्यांचे, जगजेठी त्या कवध न कळे | 

जन्म जन्मी िो भ्रमिची रािी, सौख्य ियाला कस ेवमळे?|| १०५.  

 

वदसिे जगिी, आसरुी ितृ्ती, कवध न कधी िी फळ दईे | 

गेले मोठे आवण सानिी, िािी न घेउवनया कांिी || १०६.  

 

जगा वजंकुनी शे्रष्ठ असे जे, आवण वभकारीिी गेले |  

ज्ञानी अज्ञानीिी गेले, वचरंजीि ना कुणी झाले || १०७. 

 

मोठे मोठे जेिी जगिी, खाि काळ त्या जिी चटणी | 

िेळ जयाची भरली िेंव्िां, दिे जािसे त्याच क्षणी || १०८. 
 

म्िणनुी त्याचे स्मरण वनत्यची, सन्मागाड न सोडािे | 

जे िोईल िे सखेु पिािे, अविचल कधीिी ना व्िािे || १०९. 
 

म्िणवुन धाििी िे अज्ञानी, भक्ता ना त्याची वचंिा | 

जेंव्िा येईल मरण समोरी, दिे त्यागी खेद न वचत्ता ||११०. 
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तृतीय िल्ली  

निीन देिी जीि वन विि िी, संगे आवणिी कमड फले | 

बदु्धी गिुिेवच िया ठेिनुी, भोगास्िि त्या योवजयल े|| १११. 

 

जे दिेाने भोगायाचे, जीि िोिसे सिभागी | 

विि पािी िे सारे दरुुनी, अवलप्त रािी वन:संगी || ११२. 

 

जीि मग्न िो फळे भोगण्या, विि सदु्बद्धीने पाििसे | 

विि िी प्रेरणा हृदय गफेुिील, सदिै सत्पर् दावििसे || ११३. 

 

संसाराच्या वसंध ूमधनुी, झडकरी आम्िा पार करी | 

परब्रह्म परुुर्षोत्तम यांिी, समरसण्या व्िा साह्यकरी || ११४. 

 

सत्कमाडस्िि सिजी िोिो, ओढ आमचु्या अंिरीची | 

वनत्य प्रार्डना िीवच िरीला, िाटचाल कैिल्याची || ११५. 

 

साधभुाि वन सद्भािाने स्िकमड यज्ञा आचरणे | 

िावच िोईल सेि ूनवचकेिा, स्िय ेआपणा उद्धरणे || ११६. 

 

या उपदिेा, यमराजाने, मनािरी िे वबंबविले | 

उजळे अंिमडन िे त्याचे, यमास िंदन िे केले || ११७. 
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जीि रूपाने आत्मारामवच, दिेाच्या या रर्ी बसला | 

लगाम मनीचे बदु्धी िािी, ियार िी सारथ्याला || ११८. 

 

दिा इवंद्रयांचेवच अश्व िे, विर्षयपर्ािरी रर् धािे | 

जीिात्मा िो प्रिास कररिो, सारे त्याने भोगािे || ११९. 

 

भगिंिा द ेउवचि प्रेरणा, बदु्धीला सारथ्याची |  

सदिै सन्मागे रर् जािो, चरणी प्रार्डना िी आमचुी || १२०. 

 

वििेकीच िी बदु्धी सारर्ी, आज्ञाकारी स्िामींची | 

संयमाि िे अश्वची ठेिी, नसे चटक िी विर्षयांची || १२१. 

 

विर्षयांचे बिु गिि बाजूला, आवण खड्डे मोिाचे | 

अश्व वनयंवत्रि, मागड सयुोवजि, उत्तम वनयमन बदु्धीचे || १२२. 

 

आवण अश्ववि उनाड नसिा, उत्तम गिीने रर् जाई | 

सखेु जीिात्मा कैिल्याच्या, जाई वनिासी लिलािी || १२३. 
 

बदु्धीला जरर वििेक नसिा, आवण इवंद्रय ेस्िैर अिी | 

लगाम सटुिा, िे िािीचे, अिनिीविण िी गिी कैिी ?|| १२४. 
 

रर्ाि ऐिा बसे जीिात्मा, पणूड गलुामी मायेची | 

चक्री संसाराच्या वफरिी, िािाड नािी मकु्तीची || १२५. 
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मनी असािा संयम परुिा, वििेक बदु्धीि मरुलेला | 

अश्व वनयंवत्रि, असिा रर् िो, वनत्य जाि सन्मागाडला || १२६. 

 

दलुडभ ऐिा नरजन्मी या, वििेक आवण िैराग्ये | 

कल्याणवच िो अिा जीिाचे, लाभे, श्रीिरी िो भाग्ये || १२७. 

 

भाग्यिान जो जीि असा िो, काये करर जरर दिेाची | 

कमी न गुंिे, सदा विरागी, सार् न सोडी वििेकाची || १२८. 

 

त्यािी चकुल्या या भिफेऱ्या, जन्म मरण त्या कदा नसे | 

िदु्ध ब्रह्मी िो विलीन झाला, इिलोकी यणेे कैस े? || १२९. 

 

दिे, विर्षय वन भोगवि सारे, क्षवणक वन नश्वर दखुदायी | 

नवचकेिा या कधी न भलुािे, सारे केिळ मायािी || १३०. 

 

विर्षय इवन्द्रयािुनी बलिाली, बवलष्ठ त्यािून मनवच परी | 

मनािुवन बलिाली बदु्धी, म्िणवुन वििेकी बदु्धी करी || १३१. 

 

या साऱ्यािुवन शे्रष्ठ जीिात्मा, त्यािुवनिी बलिान असे |  

आत्मिक्तीला परेु अनभुिी, िरीच दृष्टीस ब्रह्म वदसे || १३२. 
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अव्यक्तवच जी वत्रगणुी माया, सदा जीिाला भलुवििसे |  

अवि दसु्िर िी रे नवचकेिा, दरू िरीला ठेवििसे || १३३. 

 

प्रलोभने वन मोिजालवच, जीिवि विसरे स्िरूपाला | 

वििेक सटुिा, िो अंिरीचा, दरू ठेिी िी ब्रह्माला || १३४. 

 

क्षदु्र भोग िे विर्षयांचे जरर, विरक्तासी अनासक्ती | 

सिडश्रेष्ठ िरी वनत्य वचंवििा, मायेची दबुळी िक्ती || १३५. 

 

िरण िरीला जािा जीिन, सारेची िे सलुभ असे | 

िोवच दिेसे योग्य प्रेरणा, जगिी ििाडिे कैसे ?|| १३६. 

 

हृदयमंवदरी िरी सकलांच्या, गपु्त रूपाने वनत्य िसे | 

िोिा त्याची वनि अनुभिूी, भक्ता वचंिा कांिी नसे || १३७. 

 

विर्षय सिडिी नीट वनरखनुी, िळिािे अंियाडमी | 

 मनाि त्यांना विलीन कररिा, िोईल त्यांचा िो स्िामी || १३८. 
 

बदु्धी व्िािी ज्ञानस्िरुपा, विलीन िीिवच मन व्िािे | 

आिा सारे वनणडय वनिय, केिळ बदु्धीने घ्यािे. || १३९. 
 

वक्रया कदावप मने न करणे, सारे वनणडय बदु्धीचे | 

ऐसी बदु्धी पणूड वििेकी, िोिा राज्य वििेकाचे || १४०. 



 

30 

 

ि ेसारे परर सिजची व्िािे, िळण इवंद्रया लागािे | 

त्याज्य सिजी िे टाळू लागिा, िरीिी िल्लीन िे व्िािे || १४१. 

 

सारे कांिी िया समपडण, वनररच्छ आपण िे व्िािे | 

करणे वकंिा नािी करण,े ि ेिरीनेची ठरिािे || १४२. 

 

अस ेसमपडण सिजी िोिा, द्वार उघडिे ब्रह्माचे | 

जीिन िोिे सारे िररमय, उमगे सारे ि ेत्याचे || १४३. 

 

दलुडभ िा नरदिे लाभला, क्षण क्षण कारणी लागािा | 

शे्रयस्कर िे सिजी आिडो, कुसंग वनत्यवच टाळािा || १४४. 

 

वकविक जन्मीच्या वकिीक योनी, भोग भोवगले िे नाना | 

दिैे िा नरजन्म लाभला, टाळी भौविक मोिांना || १४५. 

 

अरे पििुी, विर्षायानंवद, वििेक त्यासी परर नािी | 

भोगा त्यागी, ओळख वनजरूप, प्रेयस अनसुरी लिलािी || १४६. 

 

ऊठ-ऊठ िूं झणी मानिा, वनद्रा सोडी मोिाची | 

सािधान िो, करर सत्संगा, िाट जाण कैिल्याची || १४७. 
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पैल विराला जेिी पोचले, ऐिा वसद्धांचेपािी | 

विनम्र िोऊवन करी प्रार्डना, सांगा आत्मज्ञानािी || १४८. 

 

अनभुि अमिृ ज्यांनी प्राविले, पजू्य असे जे वसद्ध कुणी | 

श्रिण कराया करी प्रार्डना, िया कृपेने िो ज्ञानी || १४९.  

 

इदं्रीयावंचया असे पैल िे, परित्ि जंि ये िािा | 

वचरंजीि िजु िे ज्ञानामिृ, खवचिवच बनविल नवचकेिा || १५०.  

 

वनत्य प्राप्त िे आत्मित्ि रे, पडदा िटिी मायेचा | 

आनंदमय वन वनत्य सौख्यमय अनभुि घेई िांिीचा || १५१.  

 

िब्दरविि वन स्पिडरवििवि, नसे रूपवि कांिी िया | 

अनंि, िाश्वि, नसे गंध िा, नसेची रस िी असे जया || १५२. 
 

इवंद्रये न मन, बदु्धी त्यासी, िके न जाण ूनवचकेिा | 

त्याची सत्ता सिडव्यापी िी, िो एकवच पालनकिाड || १५३.  
 

असा अनावद परमात्मा जो, जीिािूनवि शे्रष्ठ असे | 

त्यासी परुिे जाणनू घेिा, जन्म-मरण िे कदा नसे || १५४. 
 

गहु्य ििेी जे नवचकेिाला, यमदिेाने सांवगिले | 

सारे िणडन ऐकुनी, िाचनुी, आवण अंिरी वचंिीयले || १५५. 
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सािधान वन िदु्ध मनाने, ममुकु्षसू िी कवर्येले | 

ब्रह्मपदी त्या िोई प्रविष्ठा, जीिन सार्डकवच झाले || १५६. 

 

ज्ञान गहु्य ि ेअिीि शे्रष्ठवच पात्र ब्राह्मणा सांगािे | 

त्या अनसुरुनी, करी उन्निी, परम पदाला िो पािे || १५७. 

प्रथम अध्याय-  तृतीय िल्ली समाप्त  {०१/०४/२१} 
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वितीय अध्याय – प्रथम िल्ली 

बविमुडख िी सिड इवंद्रये, स्पविडिािी िी विर्षयांना | 

ियावस अंिमुडखवच िळिी, सोड क्षवणक त्या भोगांना || १५८. 

 

विर्षय स्पविडिील, परर न गुंििील, असे िळण लािी त्यांना | 

शे्रयस्करवच आिय सेिनुी, दिेील जाणीि ििी मना || १५९. 

 

वनसगड करर त्या, बाह्यमखुीवच, जीिनी िभुची िोण्याला | 

जेणे मन सोपिी बदु्धीला, कमे वििेकी करण्याला || १६०. 

इवंद्रये न अंिमुडख िोिा, ितृ्ती धाििी बािरेी | 

विरळा जनवच कुणी जाणिी, हृदयासनी जो असे िरी || १६१. 

 

बाह्यबदु्धीचे बाल्यितृ्ती जन, विर्षयभोगी रमनुी जािी | 

सिजी विर्षयानंदी गुंििी, मतृ्यचूे सािज िोिी || १६२, 

 

जेिी वििेकी, वििकर मागे, वनत्यवच अंिमुडख िोिी | 

िया आिडे िदु्ध भक्ती िी, िररलावच िे अनभुवििी || १६३. 

 

दिे, बवुद्ध, मन नसेवच माझे, केिळ मी उजाड दािा | 

मी िरीचा वन िरीवि माझा, चरणी ठेवियला मार्ा || १६४. 

 

क्षवणक भोगवच िे विर्षयांचे, अिनिीला िे घडवििी | 

दिेा त्याचे कायड करू द,े भगिंिी मम िरणगिी || १६५. 
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अनासक्तवच बवुद्धमंि िे, विर्षय वचखली त्या ना प्रीवि | 

अमिृाचीवच ओढ जयाला, कैसी िोईल आसक्ती ?|| १६६. 

 

आसक्तीवच कारण िोिे, करण्या भिचक्री फेरे | 

जन्म-मरण िे दरू ियाला, िचु्छ िरीविना त्या सारे || १६७. 

 

िाश्वि िैभि, सखुानभुूिी, वनत्य िास िरीच्या ठायी | 

कदा नािडे भोगासक्ती, प्रेयस आिड िी नािी || १६८. 

 

जेिी लाभिे या इिलोकी, कवध न कधी सोडून जािी | 

परम सत्य िे वनत्यवच िाश्वि, करर त्यािरीवच िूं प्रीवि || १६९. 

 

जयावचयावच अनगु्रिाने, आनंद वमळिो विर्षयांचा | 

परर त्यावचया ज्ञान िक्तीने, उमगे पर् िा नरकाचा || १७०. 

 

वििेक लाभे जया कृपेने, कळे काय िे त्यागािे | 

िो परुुर्षोत्तम जाणनू घेणे, ज्ञान िवेच िजुलागी ििे || १७१. 

 

ज्या प्रश्नाचे उत्तर वमळण्या, ििुा विनविले मज िोिे | 

िोवच एकरस असे श्रीिरी, जाणवुन घे सिडज्ञािे || १७२. 
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ब्रह्मित्ि िे अंविम सत्यवच, जी सकलांची परमगिी | 

भाग्यिान िू ंओढ ियाची, वनविि िजुला िी प्राप्ती || १७३. 

 

त्याचे द्वारे, ये अनभुिूी, स्िप्नी-जागवृि वन भोगांची | 

वस्र्िप्रज्ञ िे जाणवुन त्याला, िािाड ना सखुद:ुखाची || १७४. 

 

अनकूुल, प्रविकुल कांिी घडेना, भक्त कदावप विचवलि ना | 

िररचरणा िो कदा न सोडी, येिो विपत्ती त्या नाना || १७५. 

 

माझ्या पाठी अनंि असिा, क्षदु्र गोष्टी ना वभिवििी | 

दृढवच भािना असे ियाची, सखु-दुुःखे येिी जािी || १७६. 

 

जसे कमड िे िसेची फल िे, योवजिसे श्री परमात्मा | 

िो सकलांचा जीिनदािा, अंि ियाचा जीिात्मा || १७७. 

 

ज्या प्रश्नाचे उत्तर वमळण्या, ििुा विनविले मज िोिे | 

िोवच एकरस असे श्रीिरी, जाणवुन घे सिडज्ञािे || १७८. 

 

जयास उमगे सकल िरीमय, अिीि कालाच्यावि असे | 

सकला ठायी त्या समबदु्धी, वमत्र वन ित्र ूकुणी नसे || १७९. 

 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे | 

िोवच एकरस असे श्रीिरी, जाणवुन घे सिडज्ञािे || १८०. 
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भक्त सदा िो असेवच वनभडय, हृदय मंवदरी भगिंि | 

त्याचा मविमा सदा आठिे, कदा न त्यावस रे खंि || १८१. 

 

आपलु्या संकल्पेवच दवेि करर, जीिात्म्यासि िासािे | 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || १८२. 

 

पिूी पंचभुिांच्या योगे, विरण्यगभाडवचये रूपे | 

हृदय मंवदरी िोवच िसिो, श्रीिरी जीिात्मारूपे || १८३. 

 

सकला ठायी हृदयी िसे िो, सिडव्यापी िो परमात्मा | 

सारे जगची मविमा त्याचा, अंि ियाचा जीिात्मा || १८४. 

 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे | 

िोवच एकरस असे श्रीिरी, जाणवुन घे सिडज्ञािे || १८५. 
 

सिडदिेिामयी भगििी, संकल्पाने श्री िरीच्या | 

िी अवदिीवच जीिनिक्ती, स्र्ायी प्रावणमात्रांच्या || १८६. 
 

नसे वभन्न िी भगिंिािुवन, रुपवच िरीचे जाण वििे | 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || १८७. 

 

काष्ठी जैिी गपु्त रूपाने, अवग्नदिेिा िसि असे | 

िा मािेच्या उदरी पालन, गभड असे िो परर न वदसे || १८८. 
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िैसे हृदयी प्रत्येकाच्या, िसे िरी जाणे त्यांिे | 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || १८९. 

 

जया प्रभािे, उदय अस्ििी, वनत्य भानचुा िोि असे | 

आवण दिेिा, प्रिीष्ठ रािुनी, िया वनयमने ििडिसे || १९०. 

 

वनयमन आवण िये व्यिस्र्ा, ििडिािी या ब्रह्मांडी | 

अनुिासन त्याचेवच असे िे, कुणी मयाडदा ना िोडी || १९१.  

 

सिडश्रेष्ठ वच त्याचा मविमा, कुणी ना उल्लंवघि त्यांिे | 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || १९२. 

 

इिलोका जे ब्रह्म व्यावपिे, परलोकीिी िेच असे | 

जे न जाणिी सकल िरीची, जन्म-मतृ्यचू्या चक्री फसे || १९३. 

 

ज्ञात्याने ि ेजाणवुन घ्यािे, सकला ठायी िरीवच िसे | 

नर जन्मी ि ेज्ञान िोिसे, सटुिी मायेचे फांसे || १९४.  

 

उपाधीिल्या गुप्तरुपाचे,  परमित्ि  जाणवुन घ्यािे, | 

अंिबाडह्यिी िदु्धवच िोिा, सिजी अनभुूवि िी पािे || १९५. 
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नाना नामे रुपे जगिी या, सिाडठायी एक िरी | 

अवस्ित्िा त्या समरस िोिा, जन्म-मरण िे वनत्य दरुी || १९६.  

 

हृदयी अंगषु्ठावच इिकुा, िुिा अनभुिी श्रीिरीिे |  

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || १९७. 

 

सारे उमगे िरीवच केिळ, मत्सर-वनंदा नावच करी | 

विरस्कार िा नसे कुबदु्धी, दे्वर्ष कुणाचा मनी न धरी || १९८. 

 

ज्ञान दृष्टीने ब्रह्म उमगिे जाणनुी घेई िूं त्यांिे |  

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || १९९. 

 

ब्रह्म असे अंगुष्ठमात्रवच, सकलांच्या हृदयस्र्ानी | 

वदव्य ज्योिी िी विना धमु्रवच, िाश्वि सकला व्यापोनी || २००. 
 

वनत्य िदु्ध वन कालािीिवि, जाण िया परब्रह्मािे | 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || २०१. 
 

िर्षाडधारा वगररविखरािर, विविध रुपाने ओघळिी | 

प्रत्येकाचे रूप िेगळे, िरर केिळ जलची असिी || २०२.  

 

परर िर्षाडजल िदु्ध जलाियी, वमळिा सिजी समरसिे | 

ना विकार ना िया विविधिा, िैसा जाणी ब्रह्मािे || २०३. 
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िसे ब्रह्म घे विविध उपाधी, परी एकवच वनत्य असे | 

द्वैि रूपे ि ेविश्व पाििा, िरीिी जाणिील कैसे ?|| २०४.  

 

अदै्विाच्या वलला चालिी, द्वैिरुपाने िे भासे | 

अनभुवि द्वैिी अद्वैिािे, स्िये िेवच िूं िोि असे || २०५.  

 

अिी एकरस अनभुूिी ज्या, सिजी िरीिी िदू्रपिा | 

िोई िो सिडज्ञ सदावच परब्रह्म स्िये िोिा || २०६. 

 

प्रर्म िल्ली समाप्त  

०५/०४/२१  
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वितीय िल्ली  

नाक कान मखु लोचन विश्न वन, ब्रह्मरंध्र नाभीिी ििी | 

गदुा,असे अकरा दरिाजे, असिी या नरदिेािी || २०७. 

 

या नगरीच्या आंि पिुडला, अनंि ऐसा भगिंि | 

सिडव्यापी वन ज्ञानस्िरूपी, आवद अनावद ना अंि || २०८. 

 

वनत्य िया नवचकेिा स्मरुनी, वन:संगे करर कायाडिे || 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || २०९. 

 

िरणागिी िी पणूड िरीप्रवि, वनजहृदयी त्या िंदािे | 

सटुिा संसाराचे बंधन, वनत्य मकु्तवच िे व्िािे || २१०.  

 

अंिररक्षी िस ुविचरण करर िो, अविर्ी या नगरी आला | 

ज्योविमडय अग्नी, िो यज्ञी, ‘िोिा’ िोवच ििनाला || २११. 

 

जल पथृ्िी वन आकािासि, साऱ्या सषृ्टीस व्यापिस े| 

िोवच श्रीिरी परम ित्िवच, शे्रष्ठ त्यािुवन कुणी नसे || २१२. 

 

अवस्ििाचा िोवच दािा, सकल िरीरी िोवच िसे | 

िूंिी ना त्यािुवन िेगळा, जो जाणे िो मकु्त असे || २१३. 
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प्राणाला करर ऊध्िडगामी वन, अपानासी अधोगामी | 

मध्यािरिी स्िये बैसिो, दिे-दिेिा त्याज नमी ||२१४. 

 

जीिात्मा या लोकी येई, साधन त्याला दिेाचे | 

मतृ्य ूिोिा, जीणड िरीरा, टाकुवन कायड करी पढुचे || २१५. 

 

पंचभिुांनी दिे बनविला, जीिाच्या कायाडसाठी | 

दिे त्यावगिा, परुिे विघटन, िोई जीिाचे पाठी || २१६.  

 

जीिनी जीिी केली कमे, त्यांची फळे िी भोगाया | 

निीन कायाडस्िि जीिात्मा, घेि असे दसुरी काया || २१७.  

 

जीि वन दिे वि विभक्त िोिा, िेगिेगळया त्या िाटा | 

िचे जाणणे िजुला िोिे, परुविन मी िंि उत्कंठा || २१८.  

 

जीिन िक्ती न प्राण अपाने, आश्रय त्यांना जीिाचा | 

जीिची जगिी या दिेाला, नच संबंधवि इिरांचा || २१९. 

लोिचुंबकाच्या अवस्ित्िे, जैसे सिजी लोि चळे | 

चैिन्यवच जो असे जीिात्मा, त्या संपके िक्ती वमळे || २२०. 

 

दिे सोवडिा, प्रारब्धाला, जीि संगिी नेि असे | 

जेिी पेररले मागील जन्मी, उदडं फळ त्यावस िैसे || २२१. 
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िे भोगाया निीन काया, मानि पि ुिा अन्याची | 

दिे सोवडिा, जैसी मवि िी, िैसी व्यिस्र्ा भोगाची || २२२. 

 

पणूड न्यायी िो परमेश्वरवच, आश्रय दईे सकलािे | 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || २२३. 

 

जैसा अवग्न गपु्त रूपाने, ब्रह्मांडी या वनत्य िसे | 

ज्यास स्पिी िो त्याच रूपाने, व्यक्त जािल्या िरी वदसे || २२४.  

 

िैसा ईश्वर सकलाठायी, दिेी विचरिा, िसा वदसे | 

परर अवलप्त िो, कायाडमधनुी, कायड संपिा जाि असे || २२५. 

 

एकवच िाय ूचराचरी या, सकल दिेी िो खेळिसे | 

जयािी स्पिे, त्याच रूपाने, कायडचालना दिे असे || २२६. 

 

वकंिा भास्कर नभाि येिा, प्रकाि दईे जगिाला | 

काये सकलिी कररिी आपलुी, भास्कर वलप्त नसे त्याला || २२७. 

 

सकलांचे अंिरी परमात्मा, दिे चालिी चैिन्ये | 

त्याचे अवस्ित्िािी उमगुनी, भक्त उमगिी त्या ज्ञाने || २२८. 
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िो परुुर्षोत्तम अनुभिु ज्यासी, सकलाठायी िोवच वदसे | 

लाभे त्यावसची नीरि िांिी, कृिार्ड जीिन िोि असे || २२९. 

 

भाग्यिानची िो नवचकेिा, प्रभचूा मविमा ज्यासी कळे | 

मवूिडमंि आनंद वन िांिी, बदु्धी मनाला जो नकळे || २३०.  

 

सकल सखुांचे आगर जोकी, कैसा अनभुिु िो िोई |  

उत्कंठा समजे यमदिेा, सांगे त्यासी लिलािी || २३१. 

 

ऐक बालका, भगिंिाला, चंद्र रिी ना प्रगट करी | 

प्रकािमय िो असे स्ियंभ,ू जगिा आश्रय एक िरी || २३२. 

 

चंद्र सयूड िा अन्यिी ज्योिी, अंिे एका झगमगिी | 

अन्य कुणी त्या करर न प्रकाविि, विश्वा आश्रय िो जगिी || २३३.  
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तृतीय िल्ली  

िरी मळू वन खाली िाखा, िकृ्ष असा अश्वत्र् असे | 

िेवच सनािन जगि असे ि,े अनावद िकृ्षासम भासे || २३४.  

 

अमिृमय जे ब्रह्म ित्ि िे, मलूाधारवच जगिािे | 

ज्ञान जयाचे िोण्यास्ििवच, ििुा विनविले मज िोिे || २३५. 

 

परब्रह्म परमेश्वर त्यािवुन, सजृन िोिसे िकृ्षाचे | 

त्या आधारे वििरवि सारे, वनयमन पावळिी िे त्याचे || २३६. 

 

परब्रह्माचे िािी उभविल्या, िज्र असे वनि वनयमांचे | 

जैसी करणी, िैसी भरणी, सकला भयवच असे त्याच े|| २३७. 

 

जगी जे वििरे, लय ियािवच, जळाि खेळे जळ जैसे | 

वनज स्िरूपी जो िया जाणिो, वचरंजीि िो िोि असे || २३८. 

 

सयूड अवग्न िाय ूवन इदं्रिी, आपआपले कायड करी | 

त्याच्या वनयमे मतृ्यदुिेिी, िरीरािे त्या संिारी || २३९. 

 

आपआपली कररिी कामे, धािि िेगे वनि िेळी | 

भगिंिाचे अमोघ िासन, वनयमाने सारी खेळी || २४०.  
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आपलुे जीिनकाली जयाने, वनजरूप िरीचे ओळवखले | 

सफल जािले जीिन त्याचे, बंधन त्याचे वनि सटुले || २४१.  

 

िया जाणिा, त्यांि विवलनवच, अमरत्िाचा लाभ िया | 

परर अन्यर्ा, जन्म मतृ्यचु्या, चक्री खेळिीिे माया || २४२. 

 

वििदु्ध ऐिा अंिुःकरणी, स्पष्टवच दिडन वनजरूपाचे | 

वनमडल दपडणी यर्ािथ्यवच, स्िरूप जैसे द्रष््टयाच े|| २४३. 

 

दिे सोवडिा, वपिलृोकी त्या, दिडन स्िप्नासमवच असे | 

जीि िासनेमाजी िदा िो, संस्कारासम म्िणवुन वदसे || २४४.  

 

पणूड मकु्त ना भोगापासुनी, असा लोक जो गंधिड | 

अवस्र्र जैसे वबंब जळीचे, वदसे रूप िे जरर सिड || २४५. 

 

म्िणवुन दिेी असिा आत्मा, विर्षय त्यावगिा िदु्ध मने | 

अनभुि येई स्िये ब्रह्म मी, प्रिीि िोई िो समुने || २४६.  

 

अध्यावत्म िी जैिी प्रगिी, विर्षयस्पविड िैसी ितृ्ती | 

ज्ञानी परुुर्षा िोक मोि ना, परुिी वमटिा आसक्ती || २४७. 

 

विर्षयस्पिड ना कररिी विचवलि, अवलप्त त्यािुवन िो साक्षी | 

त्यांची ये-जा नच भंगेवच, केिळ आत्मरूप लक्षी || २४८. 
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जाणे प्रकृिीचेची खेळ ि,े वन:संगा ना ये बाधा | 

िदु्ध मने िो िरीि विरिा, प्रिीवि िररमयवच सदा || २४९. 

 

इवंद्रयािुनी शे्रष्ठ असे मन, त्यािुनी बदु्धी शे्रष्ठ असे | 

शे्रष्ठ विच्यािुनी असे जीिात्मा, परर माया त्या बांवधिसे || २५०. 

 

माया िवक्त िी अव्यक्ता, भगिंिाची दसु्िर िी | 

बंधन मायेचे िे टळण्याला, पणूड िररपदी िरणगिी || २५१. 

 

अनन्य भवक्त, अनन्य आश्रय, समवपडि त्या मन बदु्धी | 

त्यासी जीिन पणूड अवपडिा, वमळिे गंगा जिी जलधी || २५२. 

 

अमिृ स्िरूपी परमानंदी, ब्रह्म िोि िो जीिात्मा | 

अन्य कुणी ना शे्रष्ठ त्यािुनी, सिडव्यापी िो परमात्मा || २५३.  

 

विर्षय इवंद्रयांचा न असे िो, म्िणनुी ियाचे ना वदसणे | 

हृदयस्र्ानी विर्षय विसरुनी, ज्ञानचक्षुने अनुभिणे || २५४. 

 

अनभुवििा िो अनभुिणारा, त्यांिवच विरिा नच उरिो | 

गंगा वमळिा जिी सागरा, िेगळेपणा िो सरिो || २५५. 
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मन आवण पांचिी इवंद्रये, बवुद्धसविि िे वस्र्र िोिी | 

िदाकारीिा ब्रह्म समीप ने, शे्रष्ठवच िी जरर योगवस्र्िी || २५६. 

 

परर नसे िी कदावप िाश्वि, कधीिरी िी संपिसे | 

म्िणनुी विच्यािी पैल जाऊनी, भक्त स्िये िरी िोि असे || २५७. 

 

नवचकेिा, िी ब्राह्मीवस्र्िीवच, जेर्नुी परिवुन ना येणे || 

सदा दगं िो परमानंदी, खुंटलेवच जाणे येण े|| २५८. 

 

िो परमात्मा िवब्द न गंिसे, नेत्रांना िो वदसि नसे | 

मनापवलकडे त्याचे असणे, दजुेपण न त्या साििसे || २५९. 

 

आपलुे अवस्ित्िा त्या समरसणे, िेगळेपणा विरिोनी | 

िरी िोऊवन िरीिी भजणे, दै्विवच परुिे त्यागनूी || २६०. 

 

माझे म्िणनुी कांिी नरुािे, अनभुिी िरीला सारीकडे | 

अनन्यिावच त्याची प्राप्ती, सबाह्य अंिरी चोिीकडे || २६१. 

 

वनत्य प्राप्त िो, नलगे साधन, अनभुि िीवच िररप्राप्ती | 

वनजअवस्ित्िी त्या अनुभिणे, िी नवचकेिा ब्राह्मीवस्र्िी || २६२. 

 

परब्रह्म मी परुिी जाणीि, आपलुे आपणा ओळखणे | 

अनभुूिी येिा, जाणीि-नेणीि, सरिी, उरे केिळ असणे || २६३. 
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प्रत्यक्षवच त्याची िी प्रचीवि, िरी िोऊवनया िरी भजणे | 

वनजस्िरूपी त्यासी अनुभिणे, स्िानंदी रमनुी जाणे || २६४. 

 

िीवच अनभुूिी वदव्यत्िाची, कांिी न करणे मग उरिे | 

वनराकार वन वनगुडण वनिल, असीम भािे अदै्विे || २६५. 

 

समभािाची एक सरु्षमु्ना, प्राण-अपाना समवच करी | 

वचदाकािवि बाह्याकािी, मळू रूपे ये माघारी || २६६. 

 

ऐसे विरिा, एक-दजुेपण, जलाि जलवच समरसिा |  

ना िरंग िा लिरी लाटा, द्वैि भाि िो ना उरिा || २६७. 

 

हृदयमंवदरी त्या अनभुिणे, अंगषु्ठासम िी ज्योिी | 

विवचया िेजी एकरूपाने, वदव्यत्त्िाची वनि प्रिीवि || २६८. 
 

पवित्र आवण शे्रष्ठ ज्ञान ि,े नवचकेिाने ऐवकयले | 

यमदिेाने यर्ार्ड कवर्ले, कृिार्ड जीिन िे झाले || २६९. 
 

नवचकेिाने कररिा श्रिणा, परमिदु्धी िी अनुभविली | 

अिभंाि िो परुिा विरला, ये-जा भ्रांिी िी वमटली || २७०. 

 

नसिा जन्म वन मरणवि नरुले, दिेभािवि नच उरला | 

एकरूप ब्रह्मािी िोिा, स्िानंदी रंगनुी गेला || २७१.  
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जोिी ज्ञान ि ेजीिनी आचरे, विर्षय-विकारांना विसरे | 

जीिन त्याचे सफलवच िोई, भिवसंधिुवुन पणूड िरे || २७२. 

|| िरी ॐ || 

- अण्णा {गढुीपाडिा. १३/०४/२०२१} 

               नाविक-पंचिटी  
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