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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 नि.सोनिणे. 

रेल्िेत ३६ िष े नोकरी करून 

१९९७ मध्य े नोव्हेंबरमध्ये कोंकण 

रेल्िेतनू डेप्यटुी चीफ इनंिननअर 

म्हणनू सेिाननितृ्त. 

लहानपणी ियाचे आठव्या 

िषी ज्ञानेश्वरी िीिनात आली. 

करपात्री स्िामी, बाळकोबा भाि े

आनदनंी गीता ि ज्ञानेश्वरी यांच्यात खोल िाण्याचा उपदशे केला. सदुिैान े

अनेक महनीय व्यक्ती िीिनात आल्या आनण आता प्रभ ुलेखनाला आपणा 

पयंत पोचानिणारे ननष्काम ‘ई सानहत्य प्रनतष्ठान’ यांचे पाठबळ लाभल.े ही 

सिथ अनकुुलता लाभण्याची कृपा माऊलीची आह ेत्यांना निनम्र िंदन.  

ज्ञानेश्वरीचा अभ्यास करीत असतांना १६ व्या अध्यायात श्रतुींचा 

अभ्यास होणे ह ेभगिंताच्या गोचर होण्यासाठी आिश्यक सांनगतल्याची 

ओिी िाचल्यािर उपननषदांच्या अभ्यासाकडे ओढले गेलो. आि श्री 

ज्ञानदिे ि भगिान कृष्णाची पािन ियंती आह.े त्यांना निनम्र नमस्कार. 

उपननषदांच े तत्िज्ञान ह े ज्ञान-मागाथिर आिाररत आह.े ह े तत्िज्ञान 

िीिनाला कल्याणाचा मागथ दाखनिते. निनिि उपननषदांचेिर भाष्य ेिाचनू 

त्यांचा आशय काव्यात उतरनिण्याचा कायथक्रम सरुु आह.े  
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‘ई सानहत्य प्रनतष्ठान’ या प्रख्यात संस्रे्ने यांत रुनच दाखनिल्याने िमेल 

तेिढ्या उपननषदांच्या काव्यमय आशयाचे कायथ सरुु केले आह.े हचे श्रािणी 

सोमिारचे फनलत आह.े 

या उपननषदात ह ेअंतबाथह्य िीिन कस ेसाकारले िाते ह ेछान सांनगतले 

आह.े 

यातील उपयकु्त लेखन ही स्िामींची कृपा ि माऊलीच ेपाठबळ यामळेु 

झालेले आह.े यातील उणीिा हा माझ्या अल्प ज्ञानाने झालेल्या आहते. 

त्यािाद्दल क्षमायाचना 

आपणा सिांना या उपननषदाने िीिनात ज्ञानाचा लाभ होिो ि िीिन 

उज्िल होिो. हीच भगिंताला प्रार्थना  

अण्णा  

{मिकुर नि. सोनिणे} 

३०/०८/२०२१. श्रािणी चतरु्थ सोमिार (श्रीकृष्ण ि गरुुदिे श्री ज्ञानदिे 

ियंती)  
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अपपण पनिका 

हे लेखन माझे जीवन घडनवणारे गुरुदेव ज्ञानेश्वर माऊली व 

भगवान श्रीकृष्ण यांना सादर समनपपत. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज श्रावण वद्य अष्टमी. श्रीकृष्ण जयंती आनण ज्ञानदेवांचीही 

जयंती. श्री गीता हे श्रीकृष्ण यांची व ज्ञानेश्वरी ही ज्ञानदेवांची 

वाङ्मयीन मूती. सुदैवाने आज श्रावणातील सोमवार आनण हा 

जयंती पावन नदवस एकाच नदवशी आलेत. 

माझ्या स्वप्नात माऊली येऊन गेल्याने व ननत्य माझ्या हृदयी 

असल्याने, माझे जीवन पावन झाले. माझ्या सवप अध्यानत्मक 

लेखनाचा बोलनवता धनी तेच आहेत.  

हृदयी बसलेल्या गुरुदेवांच्या सहवासाने मी तृप्त आहे. आहे ते 

जीवन माउलीच्या हाती सोपवून मी ननधापस्त झालो आहे.  

पुनश्च पूणप जीवन व हे लेखन समनपपत. 

अण्णा {श्रावण वद्य अष्टमी} .३०/०८/२०२१  
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केनोपननषद – काव्यमय भाष्य 

आधार- 

१.  स्वामी परमार्ापनंद यांचे भाष्य  

२.  स्वामी नवद्यानंद भाष्य [२००७]  

३.  कल्याण उपननषद अंक  

४. श्री शरद यांची उपननषदे ही नमपा. तील लेखमाला   
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केनोपननषद - मनोगत 

 

केनोपननषद ह ेसामिेदातील 'तलिकार ब्राह्मण’ याचे अंतगथत ि 

अनत प्राचीन असे आह.े  

या उपननषदात आलेल्या शंका या सािकाच्या मनात सहिी 

येणाऱ्या अशा आहते.  

पनहल्या दोन खंडात आत्मबोिाची उकल करून पढुच्या दोन 

खंडात एका सचूक गोष्टीन ेअनिक खलुासा होतो.  

पणूथ उपननषद िाचतांना आपल्या अनेक शंका सहिी दरू होत 

िातात.  

ह ेकाव्यमय भाष्य आपणास परमसत्यप्रत नेिो नह अपेक्षा  

हरर ॐ || 

अण्णा 

(मिकुर नि.सोनिणे) 

नानशक-पंचिटी  

३०/०८/२०२१.. 

श्रािण िद्य अष्टमी { भगिान श्रीकृष्ण आनण गरुुदिे ज्ञानेश्वर 

यांच्या ियंतीचा पािन नदिस} 
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केनोपननषद काव्यमय भाष्य 

शांतीमंि 

 

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्ुुः श्रोत्रमथो 

बलनमनन्ियानण च सवाानण। 

सवं ब्रह्मौपनिषद,ं माऽहं ब्रह्म निराकुयां मा मा ब्रह्म 

निराकारोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्ततु। 

तदा्मनि निरते य उपनिष्सु धमाास्तते मनय सन्तु ते मनय सन्तु॥ 

ॐ शांनत:, शांनत:, शांती: || 

 

हे भगवंता, वाणी, प्राण नन, नेि कणप मम, पुष्ठ असो | 

सकल इनंिये, देह पूणपनच, न्यून कशातनह कांही नसो || १ 

सक्षम देहे, श्रवण-मनननह, ननत्यनच उत्तम ते होई | 

सुयोग्य तेणे नननदध्यासन नन, आकलना ना बाधाही || २. 

श्रुनत करवी मज ब्रह्म समजता, स्वीकार व्हावा पूणपपणे | 

ब्रह्मानेही स्वीकार माझा, ननत्य असाची तो करणे || ३. 
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कैसे तुजला, मी जाणावे?, नसेच कधी ती अनुभूती | 

यर्ार्प व्हावी जाण मला ती, हेच नवनवी मी अल्पमती || ४ 

यर्ामती मी तुला जाणता, जैसा मजला वाटतसे | 

सत्य मला ते नवनदत करावे, सुयोग्य मागप जये गवसे || ५. 

श्रुनत दानवतील, त्या सन्मागे, जाणे सहजी मम व्हावे | 

नववेक-दीपनह ननत्य प्रज्वनलत, आदशाां ना सोडावे || ६. 

म्हणती श्रुनत त्या, सकल ब्रह्म हे, दै्वत सोडीना परर मजला | 

ज्ञान दृष्टी करी प्रदान ऐसी, अनुभूनत योग्यनच होत मला || ७. 

व्यवहारी या जगात असता, पूणप नवरक्ती ती यावी | 

हृदयमंनदरी, राहुनन माझ्या, ननत्य पे्ररणा ती द्यावी || ८. 

मोह, दे्वष आसक्ती, असुया, काम-क्रोध  हे सकल टळो | 

ननत्यनच ननमपळ, अंतःकरणे, पनवि तंव सहवास  नमळो || ९. 

जीवनपर्ी ने सांभाळुननया, प्राप्त कशीही असो नस्र्ती | 

निनवध तापनह दूरची राहो, मनी असावी ननत शांती || १०. 

॥ ॐ शांनत:, शांनत:, शांती: ||  
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केनोपननषद प्रारंभ   

प्रर्मः खण्डः 

 

ॐ केिेनषतं पतनत रेनषतं मिुः, केि राणुः रथमुः रैनत युक्तुः। 

केिेनषतां वाचं इमां वदनन्त चक्ुुः, श्रोतं्र क उ देवो युिनक्त ॥१॥ 

 

नवनम्र भावे नशष्य पुसतसे, पृच्छा आपुली ती गुरूला | 

जीवन माझे कैसे चाले?, सुबोध याचा ना झाला || १. 

नवशाल नवश्व नन नवषयनह अगनणत, सागर भवती दृशयांचा | 

जेही अनुभवे मन त्या त्या क्षणी, तैसा प्रवाह जीवनाचा || २. 

ननत्य बदलत्या, नवश्वामाजी, सुचनवतसेनच ते कोण मना ?| 

कोणत्या क्षणी बाह्य जगती या, कसे वतपणे या सुचना ?|| ३. 

धावे मन ते सदैव चंचल, क्षणभरनह ते स्तब्ध नसे | 

ज्ञान इनंियाद्वारे मानसी, बुद्धी कृतीला करनवतसे || ४. 

कोण ननयामक वसे अंतरी, दानवतसे तो पर् आपणा? | 

जेणे धावे मन नतकडेनच, बदली जीवन प्रनत-क्षणा || ५. 
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अफाट जगतामाजी अचानक, अकनल्पत कुणी सहजेची नमळे | 

बदले खेळनच, जीवन पर्ीचा, कोण करनवते हे सगळे ?|| ६. 

कोणत्या क्षणी कैसे करणे?, देत पे्ररणा, कोण तया ?| 

मनाचेही मन, देव कोणता? सांगे मजला गुरुराया || ७. 

वाणी येते ओठावरती, काय नन कैसे बोलावे? 

भाव-भावना शब्दामधनुी, कुणामुळे जुळुनी यावे ?|| ८. 

देह चालतो जगतामाजी, जोवरी प्राणनच संचारी | 

कोण ननयामक असे तयाचा?, क्षणात घालवी बाहेरी || ९. 

आनंद शोक नन सुख-दुख योगे, जीवन रर् चालत राही | 

आनण अचानक जात प्राण तो, आताच होता, तो नाही || १०. 

प्राणाचा त्या कोण प्राणनच, देव कोणचा त्या ननयमी?| 

कें व्हा जावे सोडुनन देहा, ऐसा कोण करवी स्वामी ?|| ११. 

कान ऐकती, नेि पाहती, ज्ञान त्यांतुनन जे ननपजे | 

कोण जोनडते, त्या ज्ञानाला? नवषय जये मना उमजे ?||१२. 
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श्रोत्रस्तय श्रोतं्र मिसो मिो यत,् वाचो ह वाचं स उ राणस्तय राणुः।  

चकु्षश्चकु्रनतमुच्य धीराुः,रे्यास्तमाल्लोकात ्अमृता भवनन्त॥२॥ 

 

 

उत्तरती आचायप त्यावरी, देह, मन नन जग जडनच असे | 

ते सारेनच नश्वर-क्षनणक नन, इनंिय-गम्य नक, भासतसे || १३. 

साधनेची ती, आकलनास्तव, तेजे उसन्या प्रकाशती | 

शक्तीची भांडारनच जाणीव, अनस्तत्वे भारवी शक्ती || १४. 

ननराकार नन ननगुपण ननश्चल, जाणीव व्यापी सकलाशी | 

सहजी संपकेनच पे्ररक, जड नमळते चैतन्याशी || १५. 

िव्य नन उजाप, गुणा बदलती, जाणीव स्पशे होताची | 

शक्ती प्रगटे देवरुपेची, नकमया सारी ब्रह्माची || १६. 

जाणीव चक्षूचीनह चक्षु ती, असे श्रवणनह श्रवणाची | 

जाणीव प्रगटे, हृदय मंनदरी, सुप्त शक्ती ती ब्रह्माची || १७. 

जाणीव ही जी अनस्तत्वाची, तीच ‘मी’ असे शाश्वत जी | 

प्रारब्धे ज्या देहा आश्रय, प्रगटे सहजी तयामाजी || १८. 
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ननयमन करी ती गुप्तनच जाणीवे, अनस्तत्वाने जी स्फुरते | 

जया जसे प्रारब्ध रेनखले, वृत्ती सहजी ती होते || १९. 

इिंीयाशी जे काम नेनमले, त्या कायापस्तव जी शक्ती | 

ती ती त्याची, रूपे प्रवेशे, तशीच पे्ररणा होई ती || २०. 

सवपव्यापी जी जाणीव आत्मा, देही असे, परर देह नसे | 

नतच्या मुळेनच देह चळतसे, ती केवळ साक्षीच असे || २१. 

देहाचे हे वस्त्र बदलता, मुक्तनच ती ना पररणामे | 

देहाच्याही अतीत ननत्य ती, जाणतसे सारी कमे || २२. 

जाणीव जाणवते ती केवळ, जेंव्हा होई अनुभूती | 

दैवी तत्व ते परब्रह्माचे, अनुभव येता ती शांती || २३. 

देह मनाच्या योगे करवी, वाटचाल आयुष्याची | 

नववेक वैराग्ये व्यवहारी, काये करणे जगताची || २४. 

मी ना देह नन नसेनच मन नह, हे न कदानप नवसरावे | 

मुनक्त ननत्यची ती साधावी, ब्रह्मी ऐक्य न सोडावे || २५. 

ननत्य कमपयोगाचे आचरण, स्वधमप पालन धैयापने | 

तृतीयाध्यायी गीतेत कनर्ले, यर्ार्प तैसे आचरणे || २६. 
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गीतेत आठव्या नवव्यातही जी, उपासना ती भगवंते | 

आचरुनी नतजला श्रदे्धने, नमळवावे ते ब्रह्माते || २७. 

तेरावे गीता अध्यायी, कनर्ले ननराकार ध्याने | 

आकाश आनण प्रकाश उभया, अदै्वतीची अनुभवणे || २८. 

तेणे शाश्वत ननराकारनच, जाणीव अनुभूत ती होई | 

अनंत ननत्यनच ननगुपण ननश्चल, जाणीव ध्यानी ती येई || २९. 

अहंकार नन स्वामी-भावही, मन-देहासह त्यागावे | 

ममत्व संग्रही नन पररवारी पुणपत्वेनच सोडावे || ३०. 

स्वानमत्वाच्या दृढनच भावना, खोलनच ज्या रुजल्यात मनी | 

तया सोडण्या धैयप नवरक्ती, साधे तो धन्यनच जनी || ३१. 

साधे अंतरीच्या संन्यासे, गहन नचंतने अनुभव तो | 

स्वामी-भाव ना उपयोगीपण, व्यवहाराला घडनवतो || ३२. 

आपण केवळ ते सहभागी, हाती ननयंिण ना कसले | 

म्हणुनी स्वामी-भाव, ननयंिण, उभय सहजी ते नच आपुले || ३३. 

भोक्ता आनण सहयोगीनच, वृर्ा भाव ते सोडावे | 

सहजी आले जे वाट्याला, ननष्कामे करीतनच जावे || ३४. 
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ऐशा अंतरीच्या संन्यासा, श्रुनत नेहमी अपेनक्षती | 

वतपमान तो ननत्य जाणणे, भनवष्याची नसे खंती || ३५. 

गीता चौदावे अध्यायी, चोवीस श्लोकी हे कनर्ले | 

ननत्यनच समदृष्टी ती असता, सारे नप्रयनच ते झाले || ३६. 

कठीण समस्या, मागप नदसेना, म्हणे “मरण ते देई हरी “| 

प्रयास वाढनवण्याशी जीवन, दशपवी अहंकार उरी || ३७.  

जणु देहावरी स्वानमत्व माझे, कें व्हा त्याने ते जावे | 

त्यासाठीनच धडपड करणे, अहंकारनच समजावे || ३८. 

देह न माझा, साधन मजशी, मृत्यू प्रारब्धे येई | 

नको अपेक्षा, जीवनकाला, कदानप हे, माझे नाही || ३९. 

जन्म-मरण ते जये ननयोनजत, त्याशी ननयंनित कुणी न करी | 

सहजी स्वीकारी, जे ही घडते, पूणप नवरक्ती हवी उरी || ४०. 

मरणकाळ तो येता देहा, पूणप नवरक्ती साधावी | 

देह नसे हा माझा, समजुनी, मनी शांतता पूणप हवी || ४१. 

अलग बफप रुप, जैसे नवतळे, नहमनग नसंधुत तो सहजी | 

तैसे सहजी जीवे नवरावे, ज्ञाने परमात्म्यामाजी || ४२. 
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अशा आंतररक संन्यासे ती, लाभे माननसक शांती | 

 शे्रष्ठ साधना जेणे साधे, सहजी ती जीवनमुक्ती || ४३. 

ऐसे सदु्गरू सांगे नशष्या, दैवी तत्व हे चालनवते | 

असे शुद्धची जाणीव ती तर, जेणे सकला व्यानपयले || ४४. 

प्राणांचीही असे प्राण ती, देहा कें व्हा सोडावे ?| 

हे नच प्राणाचेही हाती, जाणीवनच ती हे ठरवे || ४५. 

दैवी तत्त्व हे जाणुनन घ्यावे, तेनच ननयंता सकलांचा | 

अहंकार नन मम-भावनह तो, सहजी जाई तो त्याचा || ४६. 

तेणे समाधान, ननभपयता, आनण शांती लाभतसे | 

अनस्तत्वनह ते जीवन-मुक्तनच, नचरंजीव तो होत असे || ४७. 
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ि तत्र चक्ुगाच्छनत ि वाक् गच्छनत िो मिुः । 

 ि नवद्मो ि नवजािीमो यथ एतत ्अिुनशष्यात ्। 

अन्यदेव तत ्नवनदतात ्अथो अनवनदतादनध । 

 इनत शुश्रुम पूवेषां ये िस्ततद््याचचनक्रे ॥ ३ ॥ 

 

 

सवपव्यापी जरर परब्रह्म ते, नेि न पाहू त्या शकती | 

शक्य न वणपन त्या वाणीने, मनाचीही खंुटते गती || ४८. 

नवषय नसे तो जाणुनन घेण्या, नसे प्रमाणनह त्या कांही | 

ज्यांनी अनुभवलेनह त्याला, सांगू शकती ते नाही || ४९.. 

जया जाणणे, तोनच ज्ञाता, घडे जाणणे मग कैसे ?| 

अनुभूती नह ननजरुपाची, म्हणुनन शब्दी येत नसे || ५०. 

मी न देह-मन, न वा इनंिये, ठामनच ठेऊनी ऐशी मती | 

मी ती जाणीव, ऐसे स्मरूनी, घ्यावी नतयेची अनुभूती || ५१. 

जाणणेनच हे जाणायाचे, म्हणुनन ज्ञात ना अज्ञात | 

अनंत व्यापक ननराकारनह, असुनन न नदसणे हे ख्यात || ५२.. 
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नतज अनस्तत्वे ज्ञान इनंिया, होई त्या त्या नवषयांचे | 

परर न नवषय ती, आनण इनंिये, ज्ञान न होई ते तीचे || ५३. 

ती जाणीव ना अन्य कुणीही, मीनच नतजला धारीतसे | 

देहे व्यानपता, फुका अहंता, वाटे देहा मीनच असे || ५४.  

ज्ञान-शक्ती ती ज्ञान-इनंिया, माझ्या संपकेनच नमळे | 

दृशय उमगते जाणीव योगे, गती नवश्वाला नतच्यामुळे || ५५. 

सवपव्यापी ती जाणीव मीनच, अवयव नानच देहाचा | 

पूणपनच स्वाधीन, देह-प्राण मन, चारही आनण त्या वाचा || ५६. 

या सकलांची ज्ञान-शक्ती मी, पूणप शक्तीचे भांडार | 

चलन वलन तैसे आकलन, पूणपनच माझा आधार || ५७. 

असीम जाणीव सवपव्यापी ती, शाश्वत अनस्तत्वनच माझे | 

देह जाई परर, जाणीव ननत्यनच, ऐसे ज्ञाता मज उमजे || ५८. 

देह सोनडता, अलगनच जाणीव, स्पशे ना ती कायापला | 

र्बकती म्हणुनन जग व्यवहारनह, मी न सहाय्या नक त्याला ||५९. 

अनस्तत्वाची आपुल्या जाणीव, देही सहजी, होत असे | 

आत्म-अनुभूती स्वये अनुभवी, स्वयेनच हे जाणणे तसे || ६०. 
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माझे असणे, सहजी उमगे, अनस्तत्वाची जाणीव ती | 

स्व-संवेद्य ते म्हणुनन म्हणती, माझीच मजला अनुभूती || ६१. 

आम्ही ऐनकयले ते ऐसे, ज्ञात नन अज्ञाता पुढती | 

आत्मवस्तू ती असे नवलक्षण, खंुटे सांगायास  मनत || ६२. 
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यद्वाचाऽिभ्युनदतं येि वाक् अभ्युद्यते । 

 तदेव ब्रह्म ्वं नवनि ि इद ंयत ्इद ंउपासते ॥ ४ ॥ 

 

 

वाणी न समर्प त्याशी वणपने, शब्दनच परतुननया जाती | 

वाणीस शक्ती वणापयाची, त्याजमुळेनच लाभे ती || ६३. 

 देही दैवी तत्व असे जे, देत ज्ञान-ग्रहणशक्ती | 

जे न नदसे परर त्या अनस्तत्वे, इनंियास लाभे शक्ती || ६४. 

त्या तत्वे जाणीव होतसे, तोची आत्मा, वा ब्रह्म असे | 

ज्याची जाणीव, इनंियास ना, कारण त्याशी न गवसे || ६५ 

श्रद्धा, नवश्वासे ते उमगे, प्रमाण त्याज नसे कांही | 

जाणीवेची ती जाणीव कैची? व्यक्ताया मागपनच नाही || ६६. 

त्या अनस्तत्वे अनस्तत्व आपणा, जाणीव नह अनस्तत्वाची | 

अदृशया ते असे जाणणे, ओळख अन्य न मागेची || ६७. 

ब्रह्म असे ते ननराकारनच, नवनशष्ट आकारे न भजे | 

‘अमुक’ अशी ना ओळख त्याची, ऐसेनच त्याशी उमजे || ६८. 
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त्याची मूती अर्वा प्रनतमा, सगुणनच प्रारंभी पुजणे | 

अदै्वतानवण नसे अनुभूती, पूजन भजनी ती नेणे || ६९. 

ननराकार साकारे पुनजता, केवळ अज्ञानी तृप्ती | 

भलत्या वाटे नकतीही जाता, कैशी ध्येयाची प्राप्ती ?|| ७०. 

कमपकांड ते शुद्धी करवी, शुद्धाचरणा वाढनवती | 

ब्रह्मप्राप्ती परर नच ती तेणे, ननत्यनच ती तर अदै्वती || ७१.  

ज्ञानकांडनच ब्रह्म अनुभवी, नच कमे नन उपासना | 

होत प्रार्पना सहाय्यकारी, प्रपंच प्रश्ना सोडनवण्या || ७२. 

येरे् नाही कांही लाभणे, केवळ नवसरची घालनवणे | 

आपुलेनच ननज-रूप जाणणे, जे साधे केवळ ज्ञाने || ७३. 

ब्रह्म न लाभे ध्यान पूजने, लाभे ननजरुपी अनुभनवता | 

चैतन्यात्मक आत्मा अवगत, पंचकोश उल्लंघुनन जाता || ७४. 

ते आपलेपण ननत्य जपावे, जाणीवेस त्या अनुभवुनी | 

स्र्ल कालाच्या अतीत जावे, देह भाव तो नवसरोनी || ७५. 

शुद्धनच ऐशी जाण ठाम ती, अनंत जाणीव मी नच असे | 

तीनच ब्रह्म ते, सत्य एकले, अन्य त्यानवणा कांही नसे || ७६. 
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जीव-जगत-नन ईश्वर नामे, केवळ व्यवहारासाठी | 

अलग नाम नन कनल्पत रूपे, ही सारी खेळासाठी || ७७. 

त्याला मानुनी ब्रह्म असे ते, पूजन व्यर्पनच ना करणे | 

जाणीवेशी ते ननत्य जाणणे, ज्ञानी भक्तनच ते होणे || ७८. 
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यन्मिसा ि मिुते येि आह ुः मिो मतम ्।   

तदेव ब्रह्म ्वं नवनि ि इद ंयत ्इद ंउपासते ॥५॥ 

 

मन जे नचंतन करू शके ते, ब्रह्म कदा त्या म्हणू नये | 

तेनच असे परर समर्प ब्रह्मनच, लाभे नचंतन शक्ती जये || ७९. 

दीप प्रकाशे नदसते सारे, दीप न, दीपा तये नदसे | 

ऐसे नच ते ब्रह्म जाणणे, मनोनचंतने ना गवसे || ८०. 

त्या ब्रह्माची करर उपासना, ना जे नचंती मनाद्वारे | 

नवषय नसे ते मुळी मनाचा, म्हणुनन मन ना समर्प रे || ८१. 
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यच्चक्ुषा ि पश्यनत येि चक्ूंनष पश्यनत ।  

तदेव ब्रह्म ्व ंनवनि ि इद ंयत ्इद ंउपासते ॥ ६ ॥  

 

नेि न पाहू शकती ब्रह्माशी, घडे पाहणे त्यानचमुळे | 

देई ते शक्ती बघण्याची, सक्षम जेणे नक, डोळे || ८२. 

म्हणुनी बघनवणारी जी शक्ती, ब्रह्म त्यानसची जाणावे | 

नच ते जे डोळ्यास वाटते, ब्रह्म म्हणुनन न उपासावे || ८३. 
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यच्रोते्रण ि श्रृणोनत येि श्रोत्रनमद ंश्रुतम ्। 

 तदेव ब्रह्म ्वं नवनि ि इद ंयत ्इद ंउपासते ॥ ७ ॥ 

 

जयानचया पे्ररक शक्तीने, श्रवणा श्रवणाची शक्ती | 

परर श्रवणे ज्या ब्रह्म समजशी, नाही मुळी रे जाणीव ती || ८४. 

नवषय नसे हा श्रवणांचाही, ऐकुनी उपासतोशी जया | 

नसे ब्रह्म ते, उपासनेस्तव,  वृर्ानच श्रम ते कां वाया ?|| ८५. 

ऐकुनन प्रनतमा जीही मानसी, कल्पनानच ती  ब्रह्म नसे | 

कारण ज्यांनी त्या अनुभनवले, ते न कदानप वणीतसे || ८६. 
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य्राणेि ि रानणनत येि राणुः रणीयते ।  

तदेव ब्रह्म ्वं नवनि ि इद ंयत ्इद ंउपासते ॥ ८ ॥ 

 

प्राण शक्ती जी श्वासाद्वारे, लाभे ज्यानचया योगाने | 

तेनच ब्रह्म जे देत पे्ररणा, जीवन चाले श्वासाने || ८७. 

प्राणाचाही असे प्राण ते, ब्रह्म तेनच ना अन्य असे | 

नसे उपाधी त्या ब्रह्माशी, अन्य कांही ते ब्रह्म नसे || ८८. 

करर उपासना त्या ब्रह्माची, उपाधी नाम नन रूप नसे | 

ब्रह्म समजुनी, उपासना ना, जे अनात्म्यची असे || ८९. 

सवपव्यापी तो समर्प आत्मा, देत जडा पे्ररक शक्ती | 

ब्रह्मशक्ती ती चालवी जीवन, सुयोग्य सकला या जगती || ९०. 

मी न देह मन आनण इनंिये, मी नच नचरंजीव ब्रह्म असे | 

देह मन नह ते साधन केवळ, कल्पनेनवणा अन्य नसे || ९१. 

 

प्रर्म खंड समाप्त  
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नद्वतीय खंड प्रारंभ  

 

यनद मन्यसे सुवेदेनत दभ्रमेवानप िूि ं्वं वे्थ ब्रह्मणो रूपम ्। 

यदस्तय ्वं यदस्तय  देवेश्वथ िु मीमांस्तयमेव ते मन्ये नवनदतम॥्१॥ 

 

आचायप म्हणती नशष्याला नक, स्वरूप ब्रह्माचे जैसे ?| 

उत्तम ऐसे मला समजले, ऐसे तुजला वाटतसे || ९२. 

ध्वननत ऐसे नननश्चत होई, अल्प उमगले असे तुला | 

पुन्हा नीट घे करूनन ज्ञान ते, यर्ार्प जाणुनन घे त्याला || ९३. 

अनत शे्रष्ठ हे ज्ञान असे जे, पूणप यर्ार्पनच जाणावे | 

अंश-ज्ञान ते ना उपयोगी, पूणप ज्ञाननच ते व्हावे || ९४. 

‘ज्ञान जाहले मज ब्रह्माचे’, ऐसे म्हणणे अज्ञान | 

जाणायाचा नवषय नसे तो, अदै्वतात नसे दोन || ९५. 
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िाहं मन्ये सुवेद् इनत िो ि वेदेनत वेद च । यो िस्ततत ्वेद तत ्

वेद िो ि वेदेनत वेद च ॥२॥ 

 

नशष्य म्हणे तो नवनम्र होऊनन, यर्ार्प मज ते ज्ञान नसे | 

जे नह उमगले, ऐसे वाटे, ते तर अल्पनच ज्ञान असे || ९६. 

आधी नव्हते ज्ञान तयाचे, उकलु लागले गुह्यनच ते | 

प्रवचन आपुले नीट ऐकता, आता मजला जाणवते || ९७. 

आधी नवपररत वा नक, योग्यनह, जाण ती ब्रह्माची आली | 

तया जाणले ऐसे नाही, देऊळ बाहेरुनन पाही || ९८. 

अजुनी गाभाऱ्यात न नशरलो, नवशाल प्रांगणी उभा असे | 

मनी परर नवश्वास दाटला, होईल ज्ञाननह उत्तमसे || ९९. 

ब्रह्मज्ञानी असतील त्यांना, कळेल म्हणणे हे माझे | 

पूणपनच माझे अवधाननच नक, जेणे नननश्चत हे उमजे || १००. 
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यस्तयामतं तस्तय मतं मतं यस्तय ि वेद सुः ।  

अनवज्ञातं नवजाितां नवज्ञातं अनवजािताम ्॥३॥ 

 

ब्रह्म समजले नाही म्हणे जो, नननश्चत समजे ते त्याला | 

ज्याशी वाटले, जानणयले मी, बोध तयाला नच झाला || १०१ 

समजणे नन ते नाही समजणे, याही पैल ते ब्रह्म असे | 

मलाच आहे मीच जाणणे, ब्रह्म मजनवना अन्य नसे || १०२. 

नवलक्षणनच हे ज्ञान असे जे, जाणे तो तर ना बोले | 

आनण जाणता म्हणुनन सांगे, ज्ञान तयाला ना झाले || १०३. 

कुणी म्हणे मी ध्यानी असता, ब्रह्म पानहले तेजस्वी | 

सत्य नसे हे असे जाणणे, समजूत तैशी ती फसवी || १०४. 

ध्यानी असता, जो जो अनुभव, तो तोनच टाकुनन द्यावा | 

कांही नुरता, जेही जाणवे, ब्रह्म-भाव तो जाणावा || १०५. 

केवळ अनस्तत्वाची जाणीव, सोडुननया वेगळेपणा | 

असे ननजत्वाशी समरसणे, करनवतसे ब्रह्मज्ञाना || १०६. 

  



 

32 

रनतबोध नवनदतं मतं अमृत्व ंनह नवन्दते ।  

आ्मिा नवन्दते वीयं नवद्यया नवन्दतेऽमृतम ्॥ ४ ॥ 

आपुल्या अनस्तत्वाची जाणीव, ननत्य असे जी सुनस्र्रनच | 

नजनचया योगे, ज्ञात होतसे, अनुभुनत आनण ज्ञानाची || १०७. 

बोध होतसे अनुभवातून, याला कारण जाणीव ते | 

ज्ञाता पाही ब्रह्मालाची, व्यापक जाण तया येते || १०८. 

दृशय जरी ते तेनच असले, नाम-रूपे असता कांही | 

चैतन्यनच ते उपाधीमाजी, गुप्त तयाला तो पाही || १०९. 

आत्मा म्हणजे शुद्धची जाणीव, प्रकाशवी ती दृशयाला | 

ननराकार दाखवी साकारा, ज्ञाता अनुभवी ब्रह्माला || ११०. 

उपाधी मधले चैतन्यची जे, गुप्त रूपे खेळवी सकला | 

ब्रह्मनवद्या जो नह जाणतो, सहजी प्राप्ती आत्मबला || १११. 

ज्ञान दृष्टीने पाही पृथ्वी-जल, आनण नंतर अग्नीला | 

पुढती वायू, गुप्त सदा तो, परर जाणवे देहाला || ११२. 

प्रगत ध्यान करी आकाशावरी, ननराकार नन ननगुपण ते | 

व्यापक ऐसे ध्याननह होता, ब्रह्म-जाण क्षमता येते || ११३. 



 

33 

ऐशी क्षमता ब्रह्म जाणवी, ब्रह्मत्वनच लाभते स्वये | 

ननत्य नन शाश्वत नचरंजीनवता ब्रह्मी नमळता सहजी ये || ११४. 

स्र्ायी जाणीव नवचारानवना, ब्रह्मरूप ते हेची असे | 

ननश्चल ननगुपण सहजी शांती, तेंव्हा सवपव्यापी नवलसे || ११५. 

जीव-भाव तो पूणप जातसे ब्रह्म-भावनच नचत्ती ठसे | 

सवपिनच तो अनुभवी ब्रह्मा, तयानवना कांहीच नसे || ११६. 

नसे सौख्य वा दुःख तेधवा, केवळ जाणीव शुद्धची ती | 

तेंव्हा नवरती दै्वती अनुभव, सारे एकनच अदै्वती || ११७. 

जरी जाणले ब्रह्म तयाने, उपासना नन कमप करी | 

देश काल यानुरूप वागुनी, अनलप्त राही व्यवहारी || ११८. 

बदले देह नन नस्र्ती तयाची, मरण जीणपनह तो होता | 

ज्ञात्याला सुख-दु:ख न त्याचे, कारण तो देहनच नसता || ११९. 
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इह चेत ्अवेदीदथ स्यमनस्तत ि चेत ्इह अवेदीत ्महती 

नविनटुः । 

भूतेषु भूतेषु नवनच्य धीराुः रे्यास्तमाल्लोकात ्अमृता भवनन्त 

॥ ५ ॥ 

 

तीन गोष्टी या दुलपभ जगती, देह मानवी हा नमळणे | 

मोक्षाची ती तीव्रनच इच्छा, संग महात्म्यांचा होणे || १२०. 

भाग्याने या नतन्ही लाभता, सफल करी नरदेहाला | 

जोनह मागाप या अनुसरतो, जाई कदा ना दुगपतीला || १२१ 

गीतेमाजी आश्वासन ते, प्रगत पर्ावरी जो जाई | 

जरर ब्रह्मज्ञान न पुरते झाले, दैव सार् तया देई || १२२. 

योगभ्रष्ट तो जन्मे सुकुळी, पुढली प्रगती ती होई | 

अल्प श्रमे नमळवी कैवल्या, सहजे सत्पंर्ी जाई || १२३. 

म्हणुनी कृतज्ञ होई ईश्वरा, नर-देही जन्मा आलो | 

मुक्तीनचनह तीव्रनच इच्छा, पाि कृपेला तंव झालो || १२४. 

ननत्यनच देई सज्जन संगा, सुयोग्य मागाप जाण्याला | 

व्यर्प न जावो माझे जीवन, भेटवी मजला ब्रह्माला || १२५. 
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ज्ञान लाभ या जन्मीनच होई, सुयोग्य ज्ञाना, दे मजला | 

कृती सुयोग्यनच ननत्य असावी, टाळी ननत्यनच मोहाला || १२६. 

नको नाद मज तो नवषयांचा, धन मानास्तव ना धावे | 

परनहत सानधत सत्कमेनच, ननस्वार्ी जीवन जावे || १२७. 

ज्ञान दृष्टी ती अशीच लाभो, चैतन्यनच सकली पाहो | 

नको आसक्ती आनण कामना, समाधान हृदयी राहो || १२८. 

अनत सूक्ष्मता मना आणुनी, पैल जडाच्या ते पाही | 

शाश्वत चैतन्यास अनुभवी, समरस त्यातची ते होई || १२९. 

नाम-रूपे ती ननत्य बदलती, अनस्तत्वनच परर ना बदले | 

हे असणेनच मना जाणवे, कांही माझे ना इर्ले || १३०. 

सवप व्यापी ती शुद्धनच जाणीव, ज्ञान नतयेचे हो पुरते | 

नववेक आनण वैराग्याने, नमळवी सहजी ब्रह्माते || १३१ 

या इहलोकी जे-जे आहे, नननश्चत कायाप उपयोगी | 

कायप नननमते्त ये संपके, धरी ममत्व न तो योगी || १३२. 

व्यक्ती आनण पदार्प ननत्यनच, जीवनात येती जाती | 

तेवढानच संबंध तयाचा, ममत्व दूर ठेवी मुक्ती || १३३. 
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सारे इर्ले भगवंताचे, एक-दुज्याशी सहकाये | 

कायप संपता दुज्या मागी ते, ममत्व त्याशी ठेऊ नये || १३४. 

कतपव्याचे पुरते पालन, अनलप्तता परर राखावी | 

नवरह न गंुतवी मायाजाली, आठवण याची ठेवावी || १३५. 

जीवन आपुले प्रारब्धेनच, प्रसंग कैसा तो यावा ?| 

नको अपेक्षा कधी मानसी, प्राप्ता स्वीकार तो व्हावा || १३६. 

अहं नन ममता राग-दे्वषही सदा दूर ते ठेवावे | 

जैसे येतील भोग समोरी, स्वीकारीत त्यांशी जावे || १३७. 

आयुष्य जैसे नाटक चाले, त्यांत गंुतणे व्यर्प असे | 

ननत्यनच बदले आपुली भुनमका, करणे कायपनह ते तैसे || १३८. 

मृत्यू येता देह गळे परर, अनस्तत्वा बाधा नाही | 

नचरंजीव तो सदाची ज्ञाता, नवराट होऊननया राही || १३९. 

भंगतानच घट, व्याप्त पोकळी, सहजी नमळते आकाशी | 

पंचत्वी तो देहनह नवरता, जीव नमळे परमात्म्याशी || १४०. 

दोननह खंडामाजी येर्वरी, उपननषदे जे कनर्येले | 

आत्मज्ञान जे सूक्ष्मबुद्धीचे, त्वररत ग्रहण ज्यांनी केले || १४१. 
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देह-भाव पुरता सोडोनन, ब्रह्मी समरस जे झाले | 

त्यांचेसाठी श्रुतीने सारे, आत्मज्ञान ते उकनलले || १४२. 

परंतु ज्यांना केवळ समजे, दै्वत न परर ज्यांचे सुटले | 

त्यांच्यासाठी पुढील खंडी हे, प्रयासनच श्रुतीने केले || १४३. 

॥ इनत केनोपननषद नद्वतीयः खण्डः ॥ 
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खंड नतसरा  

 

परब्रह्म प्राप्तीस्तव ज्यांची, अजुनन तयारी ना झाली |  

श्रुनत उपदेशी त्यांना आता, जये अचुक नदशा कळली || १४४. 

दैवे हा नरदेह लाभला, पूणप सार्पकी लावावा | 

ननजस्वरुपाला पुरते जाणोनी, ननवास हरीमाजी व्हावा || १४५. 

देह असे हा ध्यानासाठी, नचंतन मननाच्यासाठी | 

ज्ञान साधना सत्यशोध नह, कोण मी? या बोधासाठी || १४६. 

नश्वर देहे ब्रह्म अनुभुती, येता देहा सोडावे | 

चढुनी जाता नशडी सोडणे, वृर्ा नशडीत कां रंगावे ?|| १४७. 

कायपकाळ तो नकती देहाचा, कुणासही ते ना  ठावे | 

म्हणुनी क्षण क्षण हा मोलाचा, वेगे ब्रह्मा शोधावे || १४८. 

पुढला जन्म न आपुल्या हाती, याच जन्मी ते लाभावे | 

आत्मबोधनच जे्ञय आपुले, श्रुनत द्वारे जाणुनी घ्यावे || १४९. 

म्हणुनी ज्ञानेश्वरी सांगते, ईश्वरास गोचर करण्या | 

श्रुनत अभ्यासुनी, जाई सुपंरे्, सत्वर बोधाशी होण्या || १५०.  
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ब्रह्म ह देवेभ्यो नवनजग्ये तस्तय ह ब्रह्मणो नवजये देवा 

अमहीयन्त ॥  

त ऐक्न्ता अस्तमाकं एवायं नवजयोऽअस्तमाकं एव अयं मनहमा 

इनत ॥१॥ 

 

ज्ञात्याला ते सहाय्य करण्या, होत पे्ररणा ब्रह्माची | 

दीप प्रज्वनलत, होता नुरते, वातापही काळोखाची || १५१. 

सुयश लाभता जेंव्हा जीवनी, ऋण देवाचे आठवावे | 

कृतज्ञ भावे नवनयी राहुनन, अहंकारी ते ना व्हावे || १५२. 

जेही घडते तया कृपेने, नननमत्तमािची आपण ते | 

ननत्य ध्यानी ते सदा असावे, कमपनच आपण करणे ते || १५३. 

कैसे त्याचे फल ते लाभे, अनधकार तो नच आपुला | 

ननष्कामे पुरत्या क्षमतेने, ननत्य करावे कायापला || १५४. 

मजनचस्तव जाहले असे हे, परर मी नच हे केले | 

सदैव ऐशी वृत्ती असावी, ब्रह्मज्ञान जरी झाले || १५५. 

श्रुनत समजावी हेनच आपणा, गोष्ट सांगुनी स्वगीची | 

गवपहरण देवांचे कैसे, समजुनी उमजनह होण्याची || १५६. 
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देवांची त्या असुरांसंगे, एक लढाई ती झाली | 

ईश्वरी शक्ती देवांपाठी, असुरांची सेना हरली || १५७. 

सारे देवनह ते आनंदी, कर्ा सांगती शौयापच्या | 

जो तो सांगे कसा वीर मी, गोष्टी ननजकतृपत्वाच्या || १५८. 

नवजयोत्सव तो ननज कीतीचा, देवे आयोनजत केला | 

एक एकनह सांगू लागले, वेळ पुरेना कर्नाला || १५९. 

असुनी जवळी दैवी संपदा, गवी रंगुननया गेले | 

नवनय आनण अमाननत्वानह, नवसरुनी मोहे ते फसले || १६०. 

फुशारकीने मारुनी प्रौढी, म्हणती हा आमुचा मनहमा | 

दुदपम्यनच ती शक्ती आमुची, असुरांची ती काय तमा ?|| १६१. 

हा गवापचा फोल बुडबुडा, भगवंता वाटे नचंता | 

म्हणुनन योनजला प्रसंग अदु्भत, स्मरणी यावी कृतज्ञता || १६२.  
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तदै्वषां नवजज्ञौ तेभ्यो ह रादुबाभूव तन्ि ्यजाित नकं इद ं

यक्नमनत ॥ २ ॥  

 

भगवंताला वाटे ननत्यनच, प्रगती व्हावी, संततीची | 

जेंव्हा मोहे अवनती समजे, करी योजना घटनांची || १६३. 

जेणे अंतमुपखता येई, उमज येत ननज दोषांची | 

भगवंताची कृपा साऊली, सांवरी भक्ता वेळीची || १६४. 

जाणुननया अनभमान शक्तीचा, नवजयाने देवा झाला | 

परब्रह्म करी धारण देहा, प्रगट यक्षरूपे नदसला || १६५. 

नदव्य देह नन तेज नवलक्षण, कुणा कळेना, कोण असे ?| 

देव नवचाररती एक दुज्याला, परर कुणा ठाऊक नसे || १६६. 

नवल वाटले तेंव्हा देवा, सवपज्ञनच आम्ही असुनी | 

कोण असे हे ?आम्ही न जाणतो, हे आश्चयप तया मनी || १६७. 
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तेऽनग्िं अब्रुवि ्जातवेद एतत ्नवजािीनह नकं एतत ्यज्षं इनत 

तथा इनत ॥३॥ 

 

अग्नी देव जो तेजनच केवळ, मूळ असे ते ज्ञानाचे | 

देव नवचाररती अग्नीला की, ज्ञान तुला तर सकलांचे || १६८. 

तूनच तेज-रूप सकली असता, करवी ज्ञान या नवभूतीचे | 

जातवेद हे अनग्नदेवता, पूज्य कोण तंव ओळखीचे ?|| १६९. 

अग्नी वदला, अनस्तत्वनच हे, समोर आपुल्या अवतरले | 

पूज्य भाव सहजी तो उमटे, परर मी नच त्या ओळनखले || १७०. 

अनग्न हा प्रनतननधी देवांचा, जाण तयाची तेजस्वी | 

“आपण जवळी जाऊनन जाणा”, इिं तया ऐसे नवनवी || १७१. 
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तत ्अभ्यिवत ्तं अभ्यवदत ्कोऽनस इनत । 

अनग्िवाा अहं अनस्तम इनत अब्रवीत ्जातवेदा वा अहमनस्तम इनत 

॥ ४ ॥ 

 

त्या दैवी अनस्तत्वापाशी, अग्नी पुसण्यास्तव गेला | 

सकलही मजला ओळखतीनच, सरळ नवचारी यक्षाला || १७२. 

नदसता पूजनीय मज आपण, कोण नन कोठुननया आला ?| 

नवल आज हे काय वतपले, मी न ओळखे आपणाला || १७३. 

यक्ष म्हणे त्या, मज जाणाया, युगे युगे ती नकती गेली | 

मला जाणण्याआधी द्यावी, ओळख ती नक मज आपुली ||१७४. 

काय जाणतो तंू आपणाला?, ओळख दे आपुली करुनी | 

अग्नी म्हणे मज सवप जाणती, प्रनसद्ध ऐसा मी अनग्न || १७५. 

नवश्वी जेही तेज असे ती, मम रूपे जाणती सारे | 

जातवेद ते मलाची म्हणती, तेज ज्ञाननह मजद्वारे || १७६. 

  



 

44 

तनस्तमिँस्त्वनय नकं वीयं इनत अनप इदिँ सवं दहेयं यनदद ंपृनथ्यां 

इनत ॥ ५॥ 

 

यक्ष पुसे त्या, मी न जानणले, कवण के्षिीनह समर्प ते ?|  

अग्नी म्हणे हे नवलनच मजला, नसे कुणी न मज जाणे ते || १७७. 

सामथ्यपनह मम सकला ठाऊक, प्रखर नन दाहक असेनच मी | 

स्पशे माझ्या सहजी दहन ते, तेजोमय मी आसामी || १७८. 
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तस्तमै तृणं निदधावेतद् दह इनत । तत ्उपरेयाय सवाजवेि तन्ि 

शशाक दग्धंु 

स तत एव निववृते ि एतत ्अशकं नवज्ञातंु यत ्एतद् यक्ं इनत 

॥ ६॥ 

 

ऐकुनी हे यक्षाने सहजी, रूक्षनच गवताची काडी | 

अग्नीपुढे ठेऊनी वदे त्या, नहजला जाळुननया काढी || १७९. 

नहला जाळीता, पटेल मजला, सांनगतले त्या तथ्य नकती | 

वापरी आपुल्या सामथ्यापला, दहन करीनच काडी ती || १८०. 

अग्नीने प्रौढीने काडीला, स्पशे उष्णतानच नदधली | 

परीणाम परर कांही नदसेना, जरर दाहकता वाढनवली || १८१. 

वाणी देवता ती अग्नीची, ब्रह्म परर त्या पैलनच ते | 

नुसत्या पांनडत्ये शास्त्रांची, नच ब्रह्मनह ते कळते || १८२. 

म्लान मुखे नन नन:शब्दे तो, परतनच गेला माघारी | 

देवसभा ऐकुनी वृत्त ते, सारेची आश्चयप करी || १८३.  
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अथ वायंु अब्रुवि ्वायव एतत ्नवजािीनह नकं एतत ्यक्ं इनत 

तथा इनत ॥७॥ 

 

इिं तेधवा म्हणे वायुला, समर्प तंू तर रे जगती | 

जावे त्या नवभुतीच्या पाशी, जाण नेमके कोणनच ती?|| १८४. 

वायू मनाशी म्हणे अग्नीला, जे न जमे ते, करीन मी | 

कोण देवता असे ओळखीन, मी तर गतीचाही स्वामी || १८५. 
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तत ्अभ्यिवत ्तं अभ्यवदत ्कोऽनस इनत । 

वायुवाा अहं अनस्तम इनत अब्रवीत ्मातररश्वा वा अहं अनस्तम 

इनत ॥ ८ ॥ 

तनस्तमि ्स्त्वनय नकं वीयं इनत अपीद ंसवं आददीयं यनदद ं

पृनथ्यां इनत ॥ ९ ॥ 

 

जवळी जाता यक्षापाशी, यक्ष नवचारी कोण असे?| 

मी ना ओळनखले आपणाला, पररचय द्यावा, वायू हंसे || १८६. 

‘मातररश्वा’ मज म्हणती सारे, मी वायू ! जाणत नाही?| 

ममसम गती ती नसे कुणाला, उडनवत क्षणात पवपत ही || १८७. 
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तस्तमै तृणं निदधावेतत ्आद्स्तव इनत । तत ्उपरेयाय सवाजवेि 

तन्ि शशाक आदातंु स तत एव 

निववृते ि एतत ्अशकं नवज्ञातंु यत ्एतत ्यक्ं इनत ॥ १० ॥ 

 

यक्ष म्हणे त्या, नकोच पवपत, आपण ही काडी उडवा | 

कळेल मजला, तंव सामथ्याप, मजला प्रतीनत ती दावा || १८८. 

तुच्छपणे वायू ती पाही, क्षुल्लक काडी गवताची | 

हळू फंुनकता क्षणी उडेल ती, चुणूक दावी ती स्पशापची || १८९. 

परर तृण काडी, नस्र्र तेरे्ची, जोर वायुने वाढनवला | 

जोरे वारा, तुफान होता, फरक न कांही काडीला || १९०. 

वायू देवता ती स्पशापची, ज्ञान-इनंिये संकेती | 

पैल इनंिया ब्रह्म असे ते, सांगेनच यातुनी श्रुनत || १९१. 

अधोमुखनच तेंव्हाच होऊनन, देवाजवळी तो गेला | 

मंद वाणीने, घडले सांगे, क्षीण सुरे वृत्तांताला || १९२. 

म्लान मुखाने वायू अग्नी, नन:शब्दे जवळी बसती | 

शब्द न कांही भाव मुखीचे, एक-दुज्याला जाणवती || १९३. 



 

49 

जगातल्या त्या प्रमुख शक्ती, प्रकाश आनण दुजी गती | 

भौनतक लाभास्तव उपयोगी, तेणे नच ब्रह्मप्राप्ती || १९४. 

महाभारती गोष्ट नभमाची, वृद्ध कनपरूपे हनुमंत | 

लांब पृच्छ मागापत पसरुनी, असे बैसला तो शांत || १९५. 

भीम म्हणे हे उचली शेपूट, म्हणे मारुती अशक्त मी | 

तूनच करी ते बाजूला रे, सशक्त तंू तर आसामी || १९६. 

गवप शक्तीचा होता भीमा, परर ते शेपूट उचलेना | 

नवरे गवप तैशीच कर्ा ही, गवे शक्ती चालेना || १९७. 
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अथ इन्िं अब्रुवि ्मघवि ्एतत ्नवजािीनह नकं एतत ्यक्ं इनत 

तथा इनत 

तत ्अभ्यिवत ्तस्तमात ्नतरोदधे ॥ ११ ॥ 

 

देव म्हणती मग इिंालागी, आपण स्वामी ते आमुचे | 

जावे नदव्यनच यक्षापाशी, जाणा स्वरूपची त्याचे || १९८. 

मुकुट नशरीचा सावरुननया, उत्तरीय ते नीट करी | 

क्षणी इिं तो येता जवळी, अव्यक्ती गेलाच हरी || १९९. 

ज्ञान-गुण कलानह जवळी, अहंकारी तो जीवात्मा | 

ब्रह्म तयाशी कदा नदसेना, ना घालवी अज्ञान तमा || २००. 

आधी ज्यानह दोन देवता, गेल्या त्या यक्षापाशी | 

त्याशी झाले संभाषण तरी, परर संपकप  न इिंाशी || २०१. 
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स तनस्तमि ्एव आकाशे नियं आजगाम बह शोभमािां 

उमां हैमवतीं तां होवाच नकं एतत ्यक्ं इनत ॥ १२ ॥ 

 

सत्वगुणाने नवचार करी तो, गवपनच आम्हासी नडला | 

शक्ती जी वाटेनच आमुची, स्वामी ब्रह्म असे त्याला || २०२. 

अशी नदव्य शक्ती न पानहली, नदसता हृदयी मंगलता | 

मी गेलो देवेंि म्हणोनी, अहंकार मज तो नडला || २०३. 

मनोमनी तो नवनम्र भावे, वंदन करी त्या शक्तीला | 

रज-तम गेले नवनम्रता ये, सत्वगुणे मौननच झाला || २०४. 

अहंकार नन प्रौढी जोवरी, ब्रह्म तयाला ना प्रगटे | 

करुनी समपपण मौने सारे, ज्ञान तयाशीनच भेटे || २०५. 

अशी नम्रता मनी दाटता, उमा नदव्य ती अवतरली | 

सुवणप कांती, सुनस्मत वदनी, जगदबंा दृष्टीस पडली || २०६. 

वंदन करुनी, पुसे इिं नतज, आता येरु्नी जे गेले | 

पूजनीय ते परब्रह्मनच, कां होते ते अवतरले ?|| २०७. 

तृतीय खंड समाप्त  
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चतुर्प खंड प्रारंभ  

 

 

सा ब्रह्मा इनत होवाच ब्रह्मणो वा एतत ्नवजये महीयध्व ंइनत 

ततो नह एव हैव नवदाञ्चकार ब्रह्मा इनत ॥ १ ॥ 

 

पावन ब्रह्म-नवद्या ती प्रगटे, उमारूपाने सामोरी | 

ईश्वराशी ते जाणायाशी, तीच मागप तो सुलभ करी || २०८. 

व्यक्त रूपाने परम सत्य ते, उमारूपाने या जगती | 

आनण महेश्वर तो अव्यके्त, ऐसी ब्रह्माची महती || २०९. 

मी न जानणले ते ब्रह्माला, परर जाणण्या उत्सुकता | 

ऐशी जोवरी नसेच वृत्ती, ब्रह्मज्ञान न ये हाता || २१०. 

उमा सांगते गुरुरूपाने, स्वये ब्रह्मनच ते होते | 

त्याच्या शक्तीबळेनच तुम्ही, नजंनकयले ते असुराते || २११. 

उमा शब्दी ॐकार असे तो, श्रुनत संकेती आपणाला | 

ध्वनी, नाद कंपने, समरसे, जाणण्यास त्या ब्रह्माला || २१२. 
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जरर हरर कताप, ‘मीनच कताप, घडे सकल मानझया बळे’ | 

त्याच्या दैवी सामथ्यापनवण, समर्प ना ते तुम्ही दुबळे || २१३.  

असुराशी युद्धी नवजयी ते, कृतज्ञ व्हावे भगवंता | 

शक्ती प्रभूची सफल जाहली, नवजयश्री आली हाता || २१४. 

परर अज्ञाने तुम्हास वाटे, नवजय आमुच्या शक्तीचा | 

अहंकार तो झटका पुरता, प्रभाव सारा ब्रह्माचा || २१५. 

कृतज्ञ भावे त्याशी नमुनी, शे्रयनच ते भगवंताचे | 

परर आपुल्या वृर्ानभमाने, नवसरलानच ऋण ते त्याचे || २१६. 

आपण केवळ साधन असता, अहंकार कतृपत्वाचा | 

देव असोनी असुर संपदा, केला आश्रय तो नतचा || २१७. 

हेनच अंतरी पूणप ठसावे, म्हणुनी प्रसंग दाखनवला | 

इिंा कळली चूक तयाची, नवनम्र वंदी उमेला || २१८. 

उमा देवीच्या उपदेशे त्या, आनंद इिंाशी झाला | 

सगुण नन ननगुपण उभय रूपे त्या, अनुभनवले मी ब्रह्माला || २१९. 

जीवन काली, असाध्य ऐसे, जेही लाभे आपणाला | 

कृतज्ञ भावे नमी ईश्वरा, तुझ्यामुळेनच नवजय मला || २२०. 
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पैलवान नजंकी ज्या शक्तीने, त्या शक्तीला वदंावे | 

बळे त्यानचया नवजय होतसे, ननत्यनच हे ध्यानी घ्यावे || २२१. 

इिं जाहला अंतमुपख नन, देवा समीप तो गेला | 

उपदेशी तो जेही नशकला, अहंकार पुरता गेला || २२२. 
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तस्तमाद्वा एते देवा अनततरां इव अन्याि ्देवाि ्यत ्अनग्िुः 

वायुुः इन्िुः ते 

नह एित ्िेनदष्ठ ंपस्तपृशुुः ते नह एित ्रथमो नवदाञ्चकार ब्रहे्मनत 

॥ २ ॥ 

तस्तमात ्वा इन्िुः अनततरां इव अन्याि ्देवाि ्स नह एित ्िेनदष्ठ ं

पस्तपशा 

स नह एित ्रथमो नवदाञ्चकार ब्रह्मा इनत ॥ ३ ॥ 

 

वायु-अग्नी शे्रष्ठ देवता, ज्यांनी संभाषण केले | 

परर इिं तो शे्रष्ठ त्याहुनन, ब्रह्म तयाने जानणयले || २२३. 

वायु नन अग्नी यांचेसाठी, दै्वतभाव तो नच सरला | 

परर इिंाला ज्ञान होऊनन, जानणयलेनच ब्रह्माला || २२४. 
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तस्तयैष आदेशो यदैतद् नवदु्यतो ्यदु्यतदा इतीनतन्न्यमीनमषदा 

इ्यनधदैवतम ्॥ ४ ॥ 

 

साधक ध्याने जया शोनधती, हृदयाकाशी ब्रह्मासी | 

क्षणैक चमकुनी दशपन देई, अर्प असा हा रुपकाशी || २२५. 

ब्रह्म ना नदसे, अव्यक्तनच ते, व्यक्त होत हृदयाकाशी | 

क्षणैक चमके हृदयमंनदरी, जणु दशपन त्या देण्याशी || २२६. 

ब्रह्म शोनधता, नेि बंद ते, चमके जाणीव तेजस्वी | 

नतचीच तुलना केली श्रुतीने, चमकुनी जात्या ज्ञानाशी || २२७. 

त्या तेजे ते अंतर उजळे, प्रकाशमय जीवन होई | 

दशपन ऐसे देत अनुभूती, दै्वत न उरले ते कांही || २२८. 

  



 

57 

अथ अध्या्मं यत एतत ्गच्छतीव च मिो अिेि च एतत ्

उदुपस्तमरनत अभीक्ष्णं सङ्कल्पुः ॥५॥ 

 

ब्रह्म जाणण्याची ज्या इच्छा, त्याने ननवांत बैसोनी | 

ननराकार ननगुपण मन करणे, नवचारशून्यनच होऊनी || २२९. 

वृत्ती कांही उठु ना द्यावी, नननवपकार मन स्वच्छ असे | 

केवळ ब्रह्माची अनुभूती, नवनशष्ट बघणे त्यांत नसे || २३०. 

अशा स्वच्छ नननवपकार मनी ते, सहजी अनुभूती शून्याची | 

ते कांहीही नसणे देई, अनुभूती ती शांतीची || २३१. 

केवळ अनस्तत्वाची अनुभूती, पूणपतया ती अदै्वती | 

तदाकाररता अनंताशी त्या, नस्र्ती अनुपम सुखमय ती || २३२. 

नस्र्ती अशी ही ननत्य असावी, उलाढाल जरर व्यवहारी | 

देहा गंुतू देत परंतु, अंतरी पूणप नननवपकारी || २३३. 

मन नवचार ते केवळ ब्रह्मी, ध्यास दुजा तो नच कांही | 

नद्वतीय खंडी याचे वणपन, जेणे ब्रह्म अनुभूती येई || २३४. 
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तत ्ह तत््वि ंिाम तद््वि ंइनत उपानसत्यं 

सुः युः एतत ्एवं वेद अनभ ह एिं सवाानण भूतानि संवाञ्छनन्त॥६॥ 

 

जेही नदसते पूजनीय ते, ब्रह्मनच म्हणुनन वतापवे | 

तदाकार हे ननत्य अवस्र्ा, सवपिनच त्या देखावे || २३५. 

अशी उपासना ती कररता, पूज्य होतसे या जगती | 

समभावनच तो ननत्य अंतरी, ब्रह्म एकनच अनुभूती || २३६.. 
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उपनिषद ंभो ब्रूनह इनत उक्ता ते उपनिषद् |  

ब्राह्मीं वाव ते उपनिषद ंअब्रूम इनत ॥ ७॥ 

 

आचायप म्हणती, नशष्यवरा तंू, पुनसली नवद्या ब्रह्माची | 

आधी तत्व नन गोष्टी नंतर, उकल केली त्या गुह्याची || २३७. 

महान या उपननषदाशी, पूणप समजुनीया घ्यावे | 

रहस्य तुजला कळेल पुरते, नचंतुनी त्या श्रद्धाभावे || २३८. 

देव यातले बघशील ननजरुनप, गोष्ट नसे हे कर्न तुझे | 

आनण यक्ष तो परब्रह्म ते, हृदय मंनदरी जो नवरजे || २३९. 

त्याशी जाणण्या केवळ ज्ञाननच, वत्सा असते उपयोगी | 

उपासना नन कमप सहाय्ये, होशील पािनच तंू योगी || २४०. 
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तस्तयै तपो दमुः कमा इनत रनतष्ठा वेदाुः सवााङ्गानि स्यं 

आयतिम ्॥ ८॥ 

 

ही ब्रह्माची नवद्या तुजला, तप, दम, कमे ती लाभे | 

शीत-उष्ण नन सुख-दुःखनह ते, नस्र्रनच हानी आनण लाभे ||२४१. 

मन आनण तंव बाह्य इनंिये, यांचा संयम तो करणे | 

स्वधमप-पालन यज्ञ नेहमी, सदाचरणी जीवन क्रनमणे || २४२. 

मान-प्रनतष्ठा, वृर्ाची लौनकक, हे सारे तंू दूर करी | 

शास्त्राधारे ननत्यनच वतपन, सत्याची ती कांस धरी || २४३. 

शुद्ध मनाने ननत वतापवे, अनलप्त ननत्यनच व्यवहारी | 

दै्वती राहुनन, शुद्धी साधणे, कधी न गंुतणे संसारी || २४४. 
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यो वा एतां एव ंवेद अपह्य पाप्माि ंअिन्ते स्तवगे लोके ज्येये 

रनतनतष्ठनत रनतनतष्ठनत ॥९॥ 

 

फलश्रुनत आचायप सांगती, नशकवण यातील अनुसरता | 

श्रवण-मनन नन नननदध्यासने, जीवनात ती आचररता || २४५. 

कळे साधका पूणप अनुभवे, ब्रह्म सत्य, जगत नमथ्या | 

मीच ब्रह्म ते सहज अनुभवे, कैवल्यनच मग ये हाता || २४६. 

कमे नन पापेही, जळती, अज्ञानाचे नाम नमटे | 

शुद्धनच होई अंत:करणे, बंधन ते तत्काळ सुटे || २४७. 

स्वगपसुखे ती सहजी प्राप्तनच, आचरण शुद्ध नन ननमपल ते | 

या लोकी नन परलोकीनह, सुखमयतानच अनुभवते || २४८. 

केनोपननषनद गुह्य उकलले, आपण आलो ज्यासाठी | 

सीनमत काल या जगती आपुला, प्रसन्न करणे जगजेठी || २४९. 

ननत्य रहावे कृतज्ञ त्याशी, सारी असे  कृपा त्याची | 

स्वधमप पालन उत्तम करणे, परर कताप तो श्रीहरीची || २५०.  

|| हरर ॐ || 

श्री केनोपननषद समाप्त   
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केनोपननषद सार 

 

(श्री शरद यांच्या ‘उपननषद’े या ‘नम.पा’. या नेटिरील मानहती 

आिारे साभार) 

केनोपननषद ह ेदशोपननषदापैकी असनू आद्य शंकराचायांनी त्यािर 

भाष्य नलहले आह.े ह ेसामिेदाच्या तलिकार शाखेचे उपननषद असनू 

या शाखेचा एकमेि उपलब्ि गं्रर् आह ेहा तलिकार ब्राह्मणाचा नििा 

अध्याय आह.े याला ब्राह्मोपननषद असेही नाि आह.े  

पनहल्या मंत्राची सरुिात "केनेनचतम ्पतनत" अशी असल्याने याच े

"केनोपननषद" असे पडले. एकूण ३५ मंत्र असनू चार खंडात निभािन 

केले आह.े क्रमिारीन े९, ५, १२ ि ९ मंत्र असनू पनहल ेदोन खंड पद्यमय 

आनण शेिटचे दोन गद्यमय आहते. 

पनहल्या दोन खंडात नशष्य गरंुूना प्रश्न निचारतो ि गरुू त्याला उत्तर 

दतेात.. उपननषदातील महत्िाच्या तत्िज्ञानाचा भाग इरे् आह.े नतसऱ् या 

ि चौथ्या खडंात ब्रह्माचे महत्ि निशद करणारी एक गोष्ट आह.े ब्रह्मापढेु 

दिेता कशा ननष्प्रभ होतात ते कर्ेत िणथन केले आह.े 
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प्रर्म खंड 

 

िीिनात अचानक कांही घडते. ते कसे कुणामळेु? प्रश्न अनतु्तररत 

राहतो. या मनाला, या इनंियांना, ही प्रेरणा कोण दतेो ? हाच प्रश्न नशष्य 

आचायांना निचारतो. 

ह े मन कोणापासनू प्रेरणा घेऊन, कामनायकु्त होऊन आपल्या 

निषयामाग ेिाते ? कोणाकडून चालना घेऊन प्रर्म प्राणाचे स्पंदन होत े

? िाणी कोणाच्या सत्तेन ेबोलत े ? कोणता दिे डोळयांना ि कानांना 

प्रेरणा दतेो ? 

लक्षात घ्या, नशष्याला या दहेाबाहरेची कोणी तरी शक्ती ह ेकाम 

करत असािी अशी अंिकु कल्पना आह.े आत्मा-ब्रह्म इत्यादीची फार 

मानहती नाही म्हणनू कोणीतरी "दिेता" ही प्रेरणा दते असािी असे 

त्याला िाटते. आचायथ त्याला उत्तर दतेात. 

िो कानाचा कान, मनाच ेमन, िाणीची िाणी आह ेतोच प्राणाचा 

प्राण ि डोळयाचाही डोळा आह.ेअसे िाणनू, िैयथिान परुुष संसारापासनू 

सटूुन हा लोक पार करून अमर होतात 

कानाचा कान असलेले, मनाच ेमन असलेले, चैतन्य हचे प्राणाचा 

प्राण आह.े, हा अंतस्र् आत्माच कानाच्या पाळीला, कानाच्या नछिाला 

ऐकण्याची शक्ती दतेो. ह े चैतन्य, हा आत्मा एकदा िाणला की 
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इनंियांची, दहेाची आसनक्त सोडून , "मी म्हणिे हा दहे," हा भास सोडून, 

िैयथिान माणसे संसारापासनू सटूुन, िन्म-मरणाचा फेरा नसल्यान ेअमर 

होतात. 

िेर् े आत्मा प्रिेश करतो, त्या ब्रह्मात, तेर् े नेत्र पोहोचत नाही, 

िाणीचा नशरकाि होत नाही, मन िात नाही, त्यामळेु कशा प्रकारे 

नशष्याला त्याचा उपदशे करािा ते आम्हाला समित नाही. ते आमच्या 

लक्षात येत नाही. ते माहीत असल्यापेक्षा िेगळे ि अज्ञाताहून पनलकडे 

आह;े असे आम्ही परुातन परुुषांकडून ऐकले आह.े त्यांनीच ते आम्हास 

समिािले होत.े. 

िेर् े िाणी पोचतच नाही, त्या ब्रह्मानिषयी नशष्याला िाणीने 

मानहती दणेार तरी कशी? हा आचायांचा प्रश्न आह.े ते ज्ञात-अज्ञात या 

दोहोंपनलकडचे आह.े आचायांच्या आिीच्या ज्ञानी लोकांनाही तोच 

अनभुि होता ि तसेच त्यांनी सांनगतले होत.े 

िे िाणीन ेप्रकानशत होत नाही, परंत ुिाणी ज्यान ेप्रकानशत होते, 

त्यालाच त ूब्रह्म असे िाण. ज्या यज्ञदिेता ि उपासना दिेतांची लोक 

उपासना कररतात त्या ते ब्रह्म नाही. 

िाणीला चेतना दणेारे ब्रह्म िाणीन ेप्रकानशत होणार नाही, त्याच े

िणथन िाणी करू शकणार नाही ह े कळण्यासारखे आह.े िे िाणीला 

प्रेरणा दतेे ते ब्रह्म. ह े सांगतांना. ते म्हणतात. उपासनादिेता या ब्रह्म 

नव्हते. 
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ज्याचे मनाने मनन कररता येत नाही पण ज्याचेमळेु मनाकडून मनन 

घडते असे म्हणतात, िे डोळयाने पहाता येत नाही पण ज्याचेमळेु डोळे 

पाहू शकतात, िे कानाने ऐकता येत नाही पण ज्याचेमळेु कान ऐकू 

शकतात, ि ेश्वासोच््िास करत नाही पण ज्यामळेु प्राण श्वासोच््िास 

करतो, ते ब्रह्म होय. ज्याची लोक उपासना करतात, ते नव्ह े

उपास्य दिेता या ब्रह्म नव्हते ह ेपनु्हापनु्हा सांगण्याचे कारण सामान्य 

लोकांिर ह्या दिेतांच्या सामथ्याथबद्दल फार प्रभाि होता.. 
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नद्वतीय खंड 

 

िर तलुा "मी ब्रह्म चांगल्या रीतीन ेिाणतो " असे िाटत असेल 

तर,त ूर्ोडेच िाणले आहसे, त्याचे िे रूप त ूिांणतोस(आध्यानत्मक) 

ि िे रूप दिेतांना ठाऊक आह े(अनिदनैिक) तेही अल्पच आह.े म्हणनू 

त ूब्रह्मस्िरूपाचा अनिक निचार केला पानहिेस. 

नशष्य नम्रपणे म्हणतो, 

“नाहं मन्ये सुवेनदनत, नो न वेदेनतवेद च ! 

यो नस्तद् वेद तद् वेद, नो न वेदेनत वेद च  !!२!!” 

आचायथ म्हणतात, िर ते झाल्याची खात्री िाटत नसेल, तर तलुा 

ज्ञान झालेच असे समि. कारण ते ज्ञान झाले असे म्हणण्याच्या पनलकडे 

आह.े 

ब्रह्माबद्दल निचार करताना, त्या बद्दल ज्ञान नमळिण्याचा प्रयत्न 

करतांना एक मोठा िोका ममुकु्षचु्या मागाथत असतो. आचायांनी 

सांनगतलेल े मला समिल े म्हणिे मला ब्रह्माच े ज्ञान झालेच, अशी 

समितु होण ेसहि शक्य असते. आचायथ म्हणतात,. तलुा कळल,े असे 

िाटत असेल तर तलुा कळलेलेच नाही. पण अभ्यास करीत रानहलास 

तर तलुा िाटेल की आपल्याला ज्ञान झालेले नाही. त्या िेळीच तलुा 
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खरे ज्ञान झालेल ेअसेल. ज्ञान होण्याच्य पनलकडे असलेले तेच तलुा 

ज्ञान दईेल. 

ज्या ज्ञात्याला ज्ञान झाले नाही असे िाटत,े त्याला ज्ञान झाले असे 

मानािे. आनण ज्याला ज्ञान प्राप्त झाले असे िाटत,े त्याला ज्ञान प्राप्त झाले 

नाही, असे मानािे. 

संशयरनहत ज्ञान ते ज्ञान होय. त्या ज्ञानान ेमोक्ष नमळतो. ज्ञानामळेु 

सामथ्यथ प्राप्त होत ेि साक्षात्काराने मोक्ष नमळतो. 
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तृतीय खंड आनण चतुर्प खंड 

 

नतसऱ् या खंडात ब्रह्माचे महत्ि सांगणारी एक कर्ा आह.े 

दिे-असरू यदु्धात दिेांचा नििय झाल्यािर दिेांना िाटल ेकी हा 

आपला पराक्रम आह.े तेव्हा ते िाणण्याच्या योगाने आपल्याला 

लाभलेल्या शक्ती ही ब्रह्माची कृपा आह ेह ेमोठ्या खबुीदारपणे गोष्टीद्वारा 

सानगतल ेआह.े नििेप्रमाण ेब्रह्म एकदा प्रगट झाले ि लगेच गपु्त झाले. 

हा अनिदिैत पक्ष आह.े नंतर अध्यात्म पक्ष सांनगतला िातो. मन ब्रह्म 

िाणते. पनु;पनु्हा त्याचे स्मरण करत.े हा अध्यात्म पक्ष आह.े (४. ५.) 

या उपननषदाकररता "तप","दम", "कमथ" ही पाया होत."िेद-िेदांगे" 

ि "सत्य"ह ेत्या ब्रह्मनिद्यचेे स्र्ान होय. 

िो ह ेकेन उपननषद आनण ब्रह्मनिद्या िाणतो, त्याचे पाप दरू होत,े 

तसेच तो स्िगाथत अनंतकाल सखुात राहतो 

तत्वज्ञानाचे सार 

(१) िगाच ेआद्य मळू आत्मा आह.े 

(२) िो स्ित:ला ज्ञान झाले आह ेअसे समितो, तो ज्ञान न झालेला 

असतो. 

(३) ननसगाथतील प्रत्येक घटनेमाग े आनण मानिी हालचालीमाग े

ब्रह्माची शक्ती असते. 
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(४) ह ेसत्य िाणणे म्हणि ेअमतृत्ि नमळिणे होय.     

या उपननषदातील दिेांच्या आपण शनक्तमान असल्याची गोष्ट 

फारच बोलकी आह.े आपल्याला असलेली शक्ती ि क्षमता ही 

भगिंताची कृपा आह,े आि मी आह,े तो त्याच्या कृपचेा भाग आह,े 

आपली श्रीमंती सत्ता बळ ह ेत्याचेमळेु आह,े ह ेसतत ध्यानी ठेऊन िरृ्ा 

अहकंार नसािा ही सिोत्तम  नशकिण त्यातनू घेणे या श्रीकृष्ण ि ज्ञानदिे 

ियंतीला आपण नशकणे आिश्यक आह.े 

ज्ञानेश्वरी सांगनू झाल्यािर ज्ञानदिे म्हणतात, ‘आता उरल े माझे 

केिळ पाईकपण’. श्रीकृष्णाने द्वारकेचा रािा असताही, रािसयू यज्ञात 

उष्ट ेउचलणे, पत्रािळी काढणे ही काम ेघेतली. 

आिकाल सत्तेिर असतांना आपल ेसामथ्यथ िापरून अहकंाराची 

मस्ती िापरून नमिास नमरनिणारे ि सत्तेचा बरुुखा उतरताच केिीलिाणे 

िीिन िगणाऱ्यांनी यातनू नशकाि.े  

‘केन’? कुणामळेु ह े माझे मोठेपण आह?े हा प्रश्न निचारून 

स्ििमाथचे भान ठेिणे फार महत्िाच ेआह े

शेिटची काव्यपंक्ती हाच खरा सार आह.े 

ननत्य रहावे कृतज्ञ त्याशी, सारी असे  कृपा त्याची | 

स्वधमप पालन उत्तम करणे, परर कताप तो श्रीहरीची || २५०.  
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आपणा सिाथस ही ियंती “ तमसो मा ज्योनतगपमय ‘ या प्रार्थनेच े

फनलत लाभ दिेो. िेणे करून  

‘मृत्योमाप अमृतं गमय ‘ याचेही सहिी फनलत लाभो. 

हरर ॐ || 

अण्णा ३०/०८/२०२१. 

{ श्रीकृष्ण व ज्ञानेश्वर जयंती }. 
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