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•
विनामल्ू य वििरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले िाचनू झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडड करू िकिा.
•
िे ई पस्ु िक िेबसाईटिर ठे िण्यापिु ी वकंिा िाचनाव्यविररक्त
कोणिािी िापर करण्यापिु ी ई-सावित्य प्रविष्ठानची लेखी परिानगी घेणे
आिश्यक आिे.
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अल्प पररचय
मी मिक
ु ि नव. सोिवणे.
वयाच्या आठव्या वषी श्री ज्ञािेश्विी
हा आमच्या पणजोबाांिी १९०५ ला
घेतलेला श्री ज्ञािेश्विीचा ग्रांथ हाती
लागला. ि समजताही वाचू लागलो.
सदु वै ािे बालपणापासिू अिेक
महिीय व अभ्यासू व्यक्ती जीविात
आल्या. माझ्या आजींच्या बिोबि देवळात कीतति/े प्रवचिे ऐकू लागलो.
श्री किपात्री स्वामी { अध्यक्ष – िाम िाज्य परिषद } याांची मिाठी
चवथीत असताांिा भेट झाली त्याांिी ज्ञािेश्विी िसु ती वाचू िकोस त्याांत
अनिक खोल जा. अडले ति माऊलीलाच नवचाि असे साांनगतले. वाचि
सरुु झाले.
ज्ञािेश्विी वाचीत असताांिा अध्याय १६ मध्ये माऊलीिे ‘वेद प्रनतपाद्य’
अशा ईश्विाला गोचि किायचे असेल ति श्रतु ींचा अभ्यास किा, असे सनू चत
के ले ते वाचिात आले. माऊलीचे दशति स्वप्िात २-३ वेळा झाले. त्याांची
कृ पा अिभु तू होत आहे.
श्रनु त म्हणजे ऋनष मिु ींिा त्याच्ां या ध्यािावस्थेत नदव्य वाणीचे कािी
पडलेले श्रवण.
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सवत श्रतु ीत ‘माांडुक्य उपनिषद’ हे अनत महत्वपणू त म्हटले गेले आहे.
अवघ्या १२ श्लोकात गहि अथत असलेले. नकतीदा वाचिू आशय िेमका
काय आहे, हे सहजी समजत िाही. िेमके आचायत गौडापाद याांचे कारिका
विील भाष्य २-३ अनिकािी व्यक्तींच्याकडूि नलनहलेले वाचिात आले.
मला झालेला आिांद काव्यमय आशयाद्वािे व्यक्त किण्याचा माऊलीचा
आदेश आला. आनण परिणामी हे कठीण कायत पाि पडले. या कामी
शेगाांवच्या अनभयाांनत्रकी महानवद्यालयाचे से.नि. प्राध्यापक डॉक्टि पद्माकि
पाटील – श्री आि. डी. पाटील याांचे बहुमोल सहाय्य लाभले. व आताही
लाभत आहे. त्यामळ
ु े त्याांचा के वळ कृ तज्ञ उल्लेख किीत आहे.
हा लेखि पसािा चाि खांडात आहे. जसे वाचत जालां, तसे अद्वैताचे पैलू
उलगडले जाऊि एकच एक पिब्रह्म कसे सवतव्यापी आहे, हे उमगू लागते.
अद्वैत हेच ज्ञेय आहे.
माऊलीचा कृ पा प्रसाद म्हणिू ‘ई सानहत्य प्रनतष्ठाि’ या सस्ां थेचे पाठबळ
लाभले. आनण आपले लेखि असख्ां य वाचकाच्ां या पयंत पोचण्याचा मागत
गवां सला. श्री सिु ीळ सामतां व त्याचे सहकािी, तत्वज्ञािाच्या लेखिात
आवड असणािे असल्यािे, त्याचां े सहकायत यािां ी उद्यक्त
ु होऊि लेखिाला
बळ आले.
या उपनिषदा ितां ि इतिही उपनिषदे अभ्यासिू त्याचे काव्यमय भाष्य
प्रकानशत किण्याचे कायत सरुु आहे.
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जीविाचा सयू त ८२ व्या वषातत पनिम नक्षतीज जवळ आल्याचे सनू चत
किीत आहे. माऊलीची इच्छा असेल तेवढे हे कायत होऊि आपल्याला
सादि किणे घडेल.
यातील उणीवा ज्ञात्याांिी साांभाळूि घ्याव्यात व मला निभीड अनभप्राय
कळवावा.
अण्णा
१५/०७/२०२१.
20, कल्पतरू नवजयिगि कॉलिी
िवा आडगाव िाका, पांचवटी –िानशक -३
9422756333
msonavane@hotmail.com
annasonavane02@gmail.com
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अर्पण र्विका
हे लेखन आचार्प गौडर्ाद र्ाांचे चरणी अर्पण करीत आहे.

आपल्या मिान लेखनाचा मराठीि काव्यमय भाष्य िे आपल्याच कृ पेचा
प्रसाद आिे. आपणास विनम्र िंदन. अद्वैिाि असल्याने आपण या
लेखनाला जाणि आिािं . आपलीच कृ िी अनिु ावदि करून ि समजेल
िेथे विस्िार करून आपल्या चरणी अपडण करीि आिे.
माझे अल्पज्ञान िे यािील उणीिांना कारण आिे. त्याबद्दल क्षमायाचना
विनम्र
अण्णा
आषाढ ियनी एकादिी
२०/०७/२१.
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काव्र्मर् म ांडुक्य -क रिक
मनोगत
माांडुक्य उपनिषदाचे श्रेष्ठत्व सवतश्रतु आहे. त्याचे वाचि अिेकदा
करूिही आशय मिी भावेिा. वाचिात आले की, गौडपाद स्वामी याच्ां या
कारिका हे त्याविील नवस्तृत व यथाथत भाष्य आहे. त्याांचा अभ्यास करूि
सल
ु भ भाष्य-िचिा किावी.
सदु वै ािे खालील ग्रांथ उपलब्ि झाल्यािे, या महाि ग्रथां ातील
तत्वज्ञािाचा अभ्यास सल
ु भ झाला. जोडीला गरुु देव ज्ञािेश्वि माऊलीची
प्रेिणा व कृ पा होतीच. गढु ी पाडव्याच्या शभु महु ूतातवि हा अभ्यास सरुु
झाला.
सदां भत ग्रथां - १.कल्याण उपनिषद नवशेषाक
ां २.स्वामी नवद्यािदां याचां े
भाष्य. २००८ ३. स्वामी पिमाथातिांद याांच्या भाष्याचा इग्रां जी अिवु ाद ४.
Essentials of Goudapaada- स्वामी सनच्चदािांद सिस्वती १९९७.
५.स्वामी निखीलािदां याचां े नहदां ी भाष्य १९४९. ६.सत्सगां िािा ७.श्री
ज्ञािेश्विी ८. गौडपादासाि भाग १-२. [महेशािांद नगिी १९९४.] यातील
वाचि आनण भावणािा आशय काव्यमय के ला आहे. कारिकाचां े पनहले
‘आगम’ प्रकिण हे मळ
ू उपनिषद व कारिका या उभयसनहत असल्यािे
गोिळ टळावा या हेतिू े श्लोक/मांत्र याांचे क्रमाांका आिी ‘माां.’ म्हणजे मळ
ू
माडां ु क्य उपनिषदातील क्रमाक
ां व ‘का.’ म्हणजे कारिका असा सदां भत
आगम प्रकिणातच िमदू के लेला आहे.
माझे सस्ां कृ तचे अल्प ज्ञाि आनण इग्रां जीशी नवशेष सख्य िसल्यािे हा
उपक्रम नकतपत सयु ोग्य झाला आहे, हे मी ज्ञात्याांचे वि सोपनवतो. हे
नशवििष्ु य नकतपत पेलले आहे, याचा खल
ु ासा ज्ञाते कितील, ही अपेक्षा.
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माऊलीच्या कृ पेिे हे कायत हाती घेतले आहे. उणीवा माझ्या आनण
सयु ोग्यता त्याच्ां या कृ पेची.
आज चैत्री पौनणतमा, ही हिमु ाि उडी व माता िे णक
ु े चे आशीवातद
याद्वािे येथवि आलो आहे. आपल्या सहकायातची अपेक्षा.
या मगां ल उपक्रमाला वटसानवत्री पौनणतमेला सपां न्िता यावी, ही
भगवांताची कृ पा
अध्यात्माचे बीज माडां ु क्य उपनिषदातील अवघ्या बािा श्लोकात
आहे. त्याच्या कािीकाद्वािा महा वटवृक्षात रुपाांति भगवाि आचायत
गौडपाद याांिी २१५ कािीकाद्वािा के ले.
याचा सखोल आशय जाणिू घेण्याच्या कायातत अिेक भाष्ये
उपयोगी झाली, आनण हे काव्य-भाष्य चािही प्रकिणात गांफ
ु ता आले ही
माऊलीची कृ पा आनण आचायत गौडपाद याचां े आशीवातद.
त्याांिा व जगद्गरू
ु शांकिाचायत याांिा नविम्र वांदिा

|| हिी ॐ || – अण्णा
मिक
ु ि नव.सोिवणे िानशक-पचां वटी
२७/०४/२०२१./
२४/०६/२०२१.
annasonavane02@gmail.com .
msonavane@hotmail.com {9422756333} नाविक- पचं िटी
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माांडुक्र् उर्वनषद ि काररका
काव्र्मर् भाष्र् – िांदना
नविम्र वांदि गुरु म ऊली, हृदय मांनदिी तां असशी |
लेखणी म झी, तुझी प्रेिण , वदां ि तुनझय चिण शी || १.
ज्ञ िदेव श्री सद्गुरू म झे, जीवि बद्ध
ु ी च लनवती |
आदेश तय ांच आदरुिी मी, क व्य िनचयले अल्पमती || २.
ि ि भ ष्य ांच्य आध िे, मि ठीत क व्य ध िे |
जैसे आकलि झ ले मजल , आशय ह शब्द ध िे || ३.
उपनिषद ांतील अनत लह ि हे, परि मह ि नि गहि असे |
अथवववेद च्य अांती हे, मनहम ॐ च स ांगतसे || ४.

11

स मवेदी य म्हणती उद्गीथ, यजुवेदी परि प्रणव म्हणे |
अथवववेदी मह मांत्र ह , ज नणयल ॐ ि म िे || ५.
कांठ तुनि तो ‘अ’ क ि उपजे, ‘उ’ उपजे ओष्ठ द्व ि |
आनण अांती ध्विी होत ांि , ि नसके तुिी होत पिु || ६.
उत्तम ांनगच्य नवशुद्ध चक्री, जेथां निव से सिस्वती |
ॐक ि ची उगमे गांग , गती घेत ज ई पढु ती || ७.
’उ’ ये ओठी मुध्िी स्पशवुिी, येथे झ ली मध्यगती |
गोचि प्र णस्थ िी नवस वे, व्य य प्रणव सुलभ गती || ८.
ॐ मांत्र ह बहु बलश ली, ब्रह्म नि आतम सेत बिे |
मांत्र आधी तय ल नवत , अिुभती एक ग्र मिे || ९.
ॐक ि चे वैभव आनण, िहस्य श्रुती ही वणीतसे |
ब ि मांत्री सक्ष्म ज्ञ ि हे, सकल श्रतु ींच स ि असे || १०.
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ग्रांथ र्ररचर्
श्रनु त अभ्य सी म ांडुक्य ची, महती शब्दी ि येत असे |
य सम ि हे एकनच के वळ, गहि आशय जरि गांवसे || १.
आकलि के वळ य नच श्रुतीचे, नवद्य ब्रह्म ची उमजे |
सनहत क रिक , आचिी जीविी, सहजी उच्च पदी स जे || २.
श्रीि म म्हणनत, मौनिकोपनिषदी, “िको व चण्य अन्य श्रतु ी |
म ांडुक्यनच हे एक पुिेसे”, जरि पिब्रह्म ची आसिी || ३.
ब्रह्म ची ही मह ि नवद्य , प्रतीनत श्रतु ीिे येत असे |
शब्द शब्द उकल व तेंव्ह , गनभवत आशय तो गांवसे || ४.
स िे नवश्वनच हे ॐक िी, नवश्ले षण ही श्रुती किी |
गीत ज्ञ िेश्विीही महती, ॐक ि ची नशिी धिी || ५.
ब्रह्मदेवही सष्टृ ी सजनवती, जप करुिी ॐक ि च |
सकल चि चि प्रतयय तय च , नवक स ह नच प्रणव च || ६.
स ांगे ज्ञ िेश्विी ॐ असे, स ऱ्य मांत्र ांच ि ज |
शब्दब्रह्म हे नविटे नवश्वी, ॐ नवि ि भ व दुज || ७.
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आतमदशवि होई सह यक, ठे नवत श्रद्ध ॐक िे |
म गव द नवल ‘आगम ’त तो, क रिक ांनचये द्व िे || ८.
द्व दश मांत्री लघु श्रुती ही, प्रक श नतनचय तेज च |
जणु आनदतयनच मह ि तेजे, आशय स ांगती ब्रह्म च || ९.
गौडप द स्व मींिी के ल , िचुनि क रिक नवस्त ि |
पि तपिनच गुरू आच य ांचे, मनहम तय ांच अनत थोि || १०.
आनद गुरु श्री ि ि यणनच, ब्रह्मदेव हे नशष्य प्रीनत |
वनशष्ट शिी पि शिनह ते, व्य सदेव हेही पुढती || ११.
पिांपि शुक मुनि तेथुिी, गौडप दनच नशष्य तय |
पुढती गोनवदां ांिी नवद्य , स्वयेनच नदधली आच य व || १२.
मह ि तेजोदीप अस ह , उजनळत ब्रह्मज्ञ ि शी |
भ ग्य आपुले क ल प्रव ही, नटकुिी ल भे आम्ह शी || १३.
ब ि जरि ते श्लोक श्रुतीचे, दोि-शे नि पांधि फुले |
म ल क िीक ांची नवलसे, आशय पदीच तो उकले || १४.
ज्ञ िवतां हे व चस्पतीनच, नविम्र वदां ि तय चिण |
अल्पमती मी धज प हतो, क व्यी मि ठीत िचि || १५.
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मह ि भ ष सांस्कृत असत , म झी के वळ ब ल मती |
इति ांच्य आध िे िचि , मजवरि म ऊलीची प्रीनत || १६.
छांद ि ज णे, तसे व्य किण, पिी कृप ती श्री गुरूांची |
कुबड्य अन्य ांच्य आध िे, एक एक मी पांिी िची || १७.
ज्ञ ते आपण क्षम नच उणीव , हेत सुलभनच होण्य च |
थोडे नलनहले, अनधक ज णणे, हेत प्रस ि ज्ञ ि च || १८.
वांदि म झे गुरु म ऊली, हृदयी म झ्य नितय वसे |
तुझी प्रेिण , शब्द नलनहतसे, ज्ञ ि म नझये अल्प असे || १९.
समज विु ी तां मल स ांगत , नलनहले स िे धैय विे |
मनत नवस्त िी, सुलभ शब्दनच, असे नितयनच हो नलनहणे || २०.
अण्णा- मधुकर वि. सोनिणे
लेखन सरुु िात १३-एविल २०२१.- गुढीर्ाडिा चैि शुद्ध
िवतर्दा प्लि सांित्सर १९४३.
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शाांती मांि –िाथपना
ॐ भद्रं कर्णेभभिः शर्ण
ृ ुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभभययजत्ािः ।
भथिरैरंगैथतुष्टुवांसथतनभू भर्वययशेम देवभितं यदायुिः ॥

हे देव ांिो िम्र प्र थवि , जीविी स िे शुभ व्ह वे |
तांव कृपेिे स िे मांगल, कृप छत्रची ल भ वे || १.
सदैव शुभनच आनण नहतकि, बोलनच ते क िी य वे |
िेत्र ांिी ते शुभनच पह वे, अशुभ नितयनच ट ळ वे || २.
सुनस्थि सक्षम ि हो अवयव, कृती तय किवी शुभ व्ह वी |
कृतज्ञत आपुले कृपेची, व णीिे तांव स्तुती व्ह वी || ३.
निि मयनच नि क यवक्षम ते, आयुष्य आम्ह ल भ वे |
जीवि त श्रेयस्कि ल भो, शुभनच मि िे नचांत वे || ४
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|| ॐ श्री माांडुक्र् उर्वनषद िारांभ ||
मांत्र- ॐ ओनमतयेतदक्षिनमदां सवां तस्योपव्य ख्य िम् ।
भतां भवत् भनवष्यनदती सववमोंक ि एव । यच्च न्यत् नत्रक ल तीतां
तदप्योंक ि एव ॥ म ां.१ ॥

ॐ असे हे ऐसे अक्षि, क्षि ि जय च होत असे |
स िे नवश्वनच तेच असे नि, नत्रक ल तही तेच वसे || ५.
मुनि पतांजली म्हणती सत्री, ॐ ि म हे ब्रह्म चे |
पणवब्रह्म श श्वत पिम तम , स्वरूपनच हे ॐक ि चे || ६.
ॐक िनच तो प्रथम ि द नि, प्रक श पनहल तोच असे |
तोनच प्रनतक य पिम तम्य चे, ॐक िी हरि नितय वसे || ७.
स गि ल ट , ब लक मुखी व , ऐक येई ॐक ि |
व य वृक्ष मधुिी ध वे, ॐ नच श्रवणी स च ि || ८.
तृप्ती होत सहजी निघतो, कांठ तिी जो हुक
ां ि |
तीच अिमु ती ॐक ि ची, स ि एकची ॐक ि || ९.
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पशु, पक्षी व सजीव स िे, आरुष बोल तय वदती |
स िे स िे ॐक िनच ते, अभांगी ज्ञ िदेव म्हणती || १०.
प्रपांच दुुःखे नशणत प्र णी, आतव जीव तय ह ांक िी |
ॐक ि िे स द घ नलत , ध वे घेत ततक्षणी हिी || ११.
िीिव श ांती ब्र ह्ममुहूती, मौिे श्रवणी ॐक ि |
नितय सष्टृ ी हे किी उच्च िण, जण ब्रह्मनच स च ि || १२.
उभय श्रवण परि ि द एकनच, नचद क शी तो जेथां नमळे |
आज्ञ चक्री नशवची तेथे, दुजेपण जेथे नवतळे || १३.
हृदय मांनदिी ॐ निव से, स िे व्य प्त तये के ले |
व्यि होत तो अांति वदे, उनचत म गवदशवि बोले || १४.
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मांत्र- सवां येतद् ब्रह्म यम तम ब्रह्म ।
सोऽयम तम चतुष्प द् ॥ म ां २ ॥
हे जे स िे अिुभुत होते, स िेची हे ब्रह्म असे |
प्रथम जय ल ‘ते’ सबां ोधि, मुनि म्हणती तय ‘हे’ कै से? || १५
गौडप द सक
ां े ते वदती, दि ि ते ति, अनत जवळी |
तांनह तय तुिी अलग असेि , ॐ ति तही असे मुळी || १६.
नवश्व म जी जेही आहे, हे स िेनच ब्रह्म असे |
आतम -तय व-ब्रह्म तय ल , चतुष्प द म्हणती ऐसे || १७.
च ि चिण हे िसती वेगळे , अनभन्ि अांगनच ब्रह्म चे |
अ उ म आनण अधवचांद्रही, नमळुनि स्वरूप हो तय चे || १८.
चतुम वत्री ह श्री गणेशची, अक ि प वि चिण असे |
उदि नवश ल नि मस्तकमांडली, अांनतम म त्र म नच वसे || १९.
दोन्ही नमळत ओठ सुचवी हे, सपां ली द्वैत ची सीम |
िीिव श ांती, निव स हिीचे, अनद्वतीय ज्य ि उपम || २०.
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ि द सांपत कांपिी श ांती, मलस्थ िनच ते हिीचे |
पणव श ांती नच अिभ
ु वी तुय व, अधवचांद्र हे स्वरूप नतचे || २१.
सक्ष्म स्वरूप ॐक ि चे, आकलिी य वे म्हणुिी |
शब्दे समज वे य स ठी, म्हणती च ि प वल ांिी || २२.
मांत्र- ज गरितस्थ िो बनहुः प्रज्ञुः सप्त ङ्ग एकोिनवश
ां नतमुखुः
स्थलभुक् वैश्व ििुः प्रथमुः प दुः ॥ म ां. ३ ॥
च ि अवस्थ ज्य देह ांच्य , प द तेनच ॐ ब्रह्म चे |
उकल तय ची के ली ऋषींिी, एक एक अवस्थ ांचे || २३.
प्रथम प द ि मे वैश्व िि, स्थ ि ज गतृ ी हे तय चे |
ओढ तय ची ब य स िखी, स्वरूप स ती अांग ांचे || २४.
एकोणीस तय मुखे वनणवली, स्थल भोग ते घेण्य ल |
एवां ध्य िी प्रथम प द तो, य व तो अिभ
ु तील || २५.
असे ज गृती सांस ि ची, निज भ ि ल ते नवसिे |
इनां द्रयस्पशे बोध होतसे, आकलि व टे तेनच खिे || २६.
श्रुनत छ ांदोग्यही देत दुजोि , वैश्व िि नवद्येम जी |
स्थल बोध ह ब यप्रज्ञनच, बोध देत ज गतृ ीम जी || २७.
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सदैव ज गतृ ब यनवषयीची, देह स ठी सवव किी |
भ ि िसे आतम्य चे ऐसी, बनह:प्रज्ञ नवसिेनच हिी || २८.
मस्तक, िेत्र, नवसजविस्थ िे, हृदय क श नि प्र ण असे |
ह त प य ही स ती अांगे, सप्त ांगी म्हणती ऐसे || २९.
नवक ि आनण नवच ि सज
ृ ि , कें द्रस्थ िी मस्तक ते |
ब यनच गुांतती सदैव आनण, कमी देह गुांतनवते || ३०.
िेत्र प हती य सांस िी, मि प्रेिण ते देती |
ब य सष्टृ ीचे दशवि जैसे, मि नस तैसे गुांतनवती || ३१.
देह अिनु चत, तेनच तय नगती, उनचतनच ठे नवती ते देही |
हृदय चे ति क यवची मोठे , तयेची जीवि हे ि ही || ३२.
प्र ण च लवी सवव तिल , यांत्रण ही स िी च ले |
जीव च्य ची स मर्थय विे, प्र णनच स ांभ ळी सगळे || ३३.
ह तनच किनवती, कृती योनजयल्य , हवे तेथां प यची िेती |
वैश्व िि जो प्रथम प द तय , असती अांगे ही स ती || ३४.
ब्रह्मसत्रीच्य प्रथम ध्य यी कनथले, ब्रह्म नि आतम्य ल |
वैश्व िि नह तय ची सांज्ञ , जेही ि म ते अग्िील || ३५.
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ईश व स्य नह श्रुती स ांगते,’ ि कमव नलप्यते ििे’ |
कमव किी परि भोग सिी, जो ‘िि’ तय ठ यी ि उिे || ३६.
असुनि चेति -स्वरूप नि जगती, स्वयेनच कमवफलीद त |
ज गतृ ी म जी नविि ि ही, वैश्व िि सज्ञां येत || ३७.
अग्िी हीनच असे चेति , आनण मळ ते ज्ञ ि चे |
गुप्तरूप िे सुप्त ि हुिी, स मर्थयव देई शिीचे || ३८.
कुणी म्हणती नवद्व िनह ऐसे, स त लोक हे सप्त ांगे |
ब्रह्म ांड चे सकल आकलि, नवि ट पुरुष तय योगे || ३९.
अहक
ु ी नचत्तनह, प ांच प्र ण, इनां द्रये दह |
ां ि मि बद्ध
एकोणीस ही मुखे तय ची, भोग ब यनच च ले ह || ४०.
सांज्ञ ‘स्थुलभक्’ ही तय क िण, नवषय भोग हे बनहमवुखी |
नवषय स्पशे ती उत्तेनजत, भोगे लटक्य होत सख
ु ी || ४१.
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मांत्र- स्वप्िस्थ िोऽन्तुः प्रज्ञुः । सप्त ङ्ग एकोिनवांशनतमुखुः ।
प्रनवनविभि
ु ै जसो नद्वतीयुः प दुः ॥ म ां.४ ॥
स्वप्ि वस्थ दुज प द तो, स्तब्ध इनां द्रये ती होती |
प्रबळ व सि मि खेळवी, स्वयेची ि ट्य ल करिती || ४२.
ब्रह्मसत्री जी ज्योती तेज व , ‘ज्योनतश्चिण’ पदे उमगे |
व चक तेही ब्रह्म असेही, श्रतु ीतनह अन्यनच िलगे || ४३.
तैतिेय नि छ ांदोग्यही ते, ‘तेजस’ भगवांत वदती |
म्हणुनि जीव तम दुसिे प दे, म ांडुक्यी वणवि करिती || ४४.
जगतस्व मी जो नहिण्यगभवनच, तेजस ज्ञ िी नवकसतसे |
ज्ञ िस्वरुप ही दुसिी म त्र , दुज प दनच शोभतसे || ४५.
स्वप्िी इनां द्रये मि त नविती, झोप येई ती पुरुष ल |
ज गेपणी जे श्रवण नि दशवि, नवनवध िांगनवती तय ल || ४६.
‘प्रश्नश्रुती’ सौय यवण पुसत , नपप्पल द तय उत्तिती |
मिी एकनत्रत सवव इनां द्रये, पुरुष झोपल नच वदती || ४७.
िवल असे हे सस्ां क ि ांचे, व्य प िनह ते सक्ष्म मिे |
कल्पिेतली दृश्ये निमवुिी, िसत अिभ
ु वी ती स्वप्िे || ४८.
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क िभ ि ह अांत:प्रज्ञनच, लटके स िे अिुभवती |
प हण्य स जो प्रक श ल गे, तोही तेनच निनमवयती || ४९.
प्रसांग मोठे व देख व , जेंव्ह ही तो अिुभवत |
सांकोनचत तय रूप देऊिी, सक्ष्मनचत्र मनि आठनवत || ५०.
पुिश्च जेही तय स भ वले, खनजन्य मधुिी मि क ढी |
सक्ष्मरूप िे उपभोग स्तव, स्वप्िी द नवतसे आवडी || ५१ .
सहजी आतम्य च्य अनस्ततवे, प्रक श ‘तेजस’् त तपुित |
प्रक श असतो जरि म य वी, तरि तेणे येई बघत || ५२.
सप्त ांगे नि मुखे ही तीनच, क य वनन्वत जी सक्ष्मरूपे |
कल्पिेतल असे खेळ ह , जरि क यवनच प्रतयक्ष लपे || ५३.
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मांत्र- यत्र सुप्तो ि कांचि क मां क मयते ि कांचि स्वप्िां पश्यनत
ततसषु प्तु म् ।
सुषुप्तस्थ ि एकीभतुः प्रज्ञ िघि एव िन्दमयुः ।
य िन्दभुक् चेतोमुखुः प्र ज्ञुः । तृतीयुः प दुः ॥ म ां.५ ॥
ग ढ अवस्थ निद्रेम जी, स्वप्ि ज गृती उभय िसे |
ि म ‘सषु प्तु ी’ असे नतयेचे, आिदां मय जी पणव असे || ५४.
मुख तय चे चैतन्य असे ते, तृनतयप द ॐक ि च |
सवव इनां द्रये, मिही स्तब्धनच, अिुभव िीिव श ांतीच || ५५
िसे द्वैत व अद्वैतही ते, जसे प हणे अांध िी |
ज्ञ िनह होई सुप्तची तेंव्ह , सुस्त सुप्तत मि विी || ५६.
नवषय सुप्त ते म्हणुिी तेंव्ह , ब्रह्म जरि जवळीच असे |
सख
ु -दुुःख च अभ व जरि तो, ब्रह्मनस्थती ही म त्र िसे || ५७.
जरि असते ती ब्रह्मनस्थतीनच, पुिश्च ज गृती असेनच ती |
आिांद आहे ह अज्ञ िी, म्हणुनि सम धी ि म्हणती || ५८.
सुषुप्तीम जी ज्ञ त -ज्ञेय नह, िसे उभयत कोणीही |
के वळ ज्ञ िची मी आिदां ी, जीव स्मतृ ी म्हणुिी ि ही || ५९.
25

के वळ प्र णनच ज गृत तेंव्ह , जीव भोनगतो आिांद |
शन्य उप धी, ज्ञ िव िनच, प्र ज्ञ तय ल नच सज्ञां || ६०.
बृहत् अिण्यक श्रुनतत प्र ज्ञनच, पिम तम ि मे नवलसे |
ह च उप धीशन्य भोगी जो, नवज्ञ ि तम परुु ष असे || ६१.
सुषुप्तीच्य य नतसऱ्य प दी, जीव नशव च्य जवळी असे |
स्वयेनच आतम हो स्व िांदी, नवषय ांच व्य प ि िसे || ६२.
सुषुप्तीत जीव नवि उप धी, नतथे ज णणे क ांही िसे |
ज गृतीम जी येई तेंव्ह , सांज्ञ ‘प्र ज्ञ’ नह तय स असे || ६३.
‘प्रश्नश्रतु ी’तही नपप्पल द ते, स ांगत ती सौय वयणील |
देही प्र ण ग्िीनच ज गतृ , सुषुप्तीत तय समय ल || ६४.
जिी उप धीशन्य भोगी तो, स्पशे, ऐके , व स चवी |
नचांति करितो ज्ञ िही स िे, आिांद ते अिभवी || ६५.
सुषुप्तीत ि कसली क मि , िसे रूप नि देख व |
ज गतृ ी स्वप्िीच्य ज्ञ ि ल , ि येथे कसल ठ व || ६६.
चेतोमुख हे द्व िनच य चे, आिदां के वळ अिुभती |
ॐक ि च्य नतसऱ्य म त्री, येथां जीव ची हो प्रगती || ६७ .
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सुषुप्ती मधुनि ज णे स्वप्िी, नकांव ज गृतनच होणे |
य ांसी क िण असे चेति , ‘चेतोमुख’नच तय म्हणणे || ६८.
अिुभती ॐक ि नवण जेंव्ह , सुषुप्तीत ये जीव ल |
शबल ब्रह्म तो तद अिभ
ु वी, सोनडले ि अज्ञ ि ल || ६९.
चतुष्प द य ॐ च्य द्व िे, अज्ञ ि ि क ांही उिते |
पणवब्रह्मनच पिम तम तो, उांच िेई तय प्रगतीते || ७०.
पुरुष तेधव आतम्य म जी, सुनस्थि ऐस होत असे |
द्वैत मधिु ी अद्वैत ची प्रगती येथे स्पष्ट नदसे || ७१.

27

मांत्र- एष सवेश्वि एष सववज्ञ एषोऽन्तय वम्येषयोनिुः ।
सववस्य प्रभ व प्ययौ नह भत ि म् ॥ म ां.६ ॥
तीि प द हे पिब्रह्म चे, क िणची य नवश्व चे |
स्थ वि जांगमी असीम सत्त , उतपत्ती, नस्थती प्रलय चे || ७२.
सववज्ञ नि तो अांतय वमी, नत्रक ल ज्ञ िी तोनच वसे |
तोनच च लक य नवश्व च , ॐक िे जो प्रतीत असे || ७३.
‘नवश्वनश्रयेच मी भत व’ हे, िव-अध्य यी तोनच म्हणे |
पांचभत विी आज्ञ तय ची, देई चेति तो प्र णे || ७४.
सकल ांच्य नच हृदय देशी, बद्ध
ु ी स्फुिे जी अहनिवशी |
ज ण वी ‘ती’ वस्त मीच ग , बुद्धी मी ‘अमुक ’ ऐसी || ७५.
दशम ध्य यी हिी स ांगती, जळीच जळ जैसे खेळे |
तैस मीनच य सांस िी, ज्ञ निय सी हेच कळे || ७६.
तीिही प द ांच्य भ ग य , गौडप द ‘आगम’ म्हणती |
ॐक ि च जेथे निणवय, आनण प्र पांनचक व्य प्ती || ७७.
पनहल्य य तील िऊ क रिक , पववभ गी य कनथयेल्य |
यथ मती नवश्ले षण तय ांचे, आशयी तेथे व्यिनवल्य || ७८.
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पज्यप द श्री गौडप द च यव य ांच्य सबां नां धत क रिक –
पनहले प्रकिण- आगम [२९ पैकी पनहल्य िऊ]
श्लोक- बनहष्प्रज्ञो नवभुनववश्वो यन्तुःप्रज्ञस्तु तैजसुः ।
घिप्रज्ञस्तथ प्र ज्ञ एक एव नत्रध स्मृतुः ॥ क .१ ॥
तीि प्रक िे अिुभुत होई, एकरूप जरि असे हिी |
बनहष्प्रज्ञनच जेंव्ह ज्ञ त , ि म ‘नवश्व’ हे तो ध िी || ७९.
‘तेजस’् स्वप्िी तय सबां ोनधती, व सि नदक तो ज्ञ त |
अांतब वयनह उभय ि ज णे, म्हणती ‘प्र ज्ञ’ नच भगवांत || ८०.
ज गतृ ीत तो नवश्व म्हणोनि, ब यदृष्यीची अिभ
ु ती |
स्वप्िी व नचांतिी सक्ष्मनच, तेजस् ि मे ओळखती || ८१.
घिप्रज्ञ ती सुषुप्ती असत , ‘प्र ज्ञ’ अिुभवी, आिांद |
अांतब वयनह उभय ि ज णे, पणव भोनगतो सख
ु नच सद || ८२.
निलेपनच नित आतमदेव तो, उप नध आिोप घेई |
ज्ञ त अिुभवी, नवि उप धी, पिम तम नच तय हृदयी || ८३.
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भोनगतसे तो देह उप धी, तेंव्ह म्हणती देह तम |
जीव म्हणुनि ती ज णीव होत , तद उप धी जीव तम || ८४.
दीप तेज ते, गव क्ष भेदे, कनध व टोळे , चौकोिी |
निि क ि परि तेज दीप चे, नवचनलत ि तो भेद ांिी || ८५.
तैस आतम घट घट तुनि, नवनवध ि म नि नवनवध रूपे |
तय स नक्षतवे स िे घडते, ज णत नच तय नवश्व लपे || ८६.
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श्लोक- दनक्षण नक्षमुखे नवश्वो मिस्यन्तस्तु तैजसुः ।
आक शे च हृनद प्र ज्ञनिध देहे व्यवनस्थतुः ॥ क .२ ॥
‘नवश्व’ निव से उजव्य िेत्री, मि अांतिी ‘तेजस’् ते |
हृदय क शी ‘प्र ज्ञ’ निव सी, ऐस आतम प्रतीतीते || ८७.
िेत्र जोविी असती उघडे, नवषय सेनवती ज गतृ ी ते |
मतृ य येत , व म िेत्रीचे, तेज आधीनच ते ज ते || ८८.
दनक्षण िेत्र ‘इध
ां ’ ि म ते, अनधक नवस व प्र ण शी |
बृहद िण्यी श्रुती कनथतसे, नवश्व ि म तय स्थ ि शी || ८९.
अिभ
ु व सक्ष्ु मीच घेत ांि , तेजस् मिीचे ते नवकसे |
सुषुप्तीत परि हृदय क शी, प्र ज्ञ तद ते सुखी असे || ९०.
श्लोक- नवश्वोनह स्थलभुङ्नितयां तैजसुः प्रनवनविभुक् ।
आिन्दभुिथ प्र ज्ञनिध भोग निबोधत ॥ क .३ ॥
ज गृतीत ते नवषय स्थलनच, नवश्व ब यनच अिुभवती |
तेंव्ह इनां द्रयेनह ध वती, नवषय म जी मि प्रीनत || ९१.
होत इनां द्रयेची निद्र नधि, स्वप्ि-नवश्व ते अवतिते |
सक्ष्मरूप िे स्वये सववची, तेजस् म्हणुनि मि िमते || ९२.
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ज गृतीत व नवसि जग च , स्तब्ध इनां द्रये ती होत |
मिोि ज्यी ते स्वये िांगुिी, मि जेंव्ह नचांति करित || ९३.
आनण ग ढनच येत निद्र , ज गृती स्वप्िनह ि उिती |
प्र ज्ञ होऊनि सुख वतो जीव, असुनि िसे तो य जगती || ९४.
अश तीि य भोग अवस्थ , प्र ज्ञी सुख ची ती व्य प्ती |
तीि अवस्थ तुिी ज त य , वेगळीच ती अिभ
ु ती || ९५.
श्लोक- स्थलां तपांयते नवश्वां प्रनवनविां तु तैजसम् । आिन्दश्च तथ
प्र ज्ञां नत्रध तृनप्तां निबोधत ॥ क .४ ॥
स्थल नवषय नवश्व दे तप्तृ ी, सक्ष्म नवषयी मि सांतोषे |
प्र ज्ञ सुख वे, सुषुप्तीत ते, तृप्ती ऐसी होत असे || ९६.
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श्लोक-नत्रषु ध मसु यद्भोज्यां भोि यश्च प्रकीनतवतुः ।
वेदैतदुभयां यस्तु स भुञ्ज िो ि नलप्यते ॥ क .५ ॥
तीि अवस्थ , भोज्य वस्तही, तीिनह तैसे तय भोिे |
भोज्य नि भोिे ज्ञ त जय ल , ज णे अनलप्त भोग ते || ९७.
भोज्य नि भोिे , नदसती वेगळे , उप धीच हे द्वैत किी |
द्वैत सांपत , स िे ब्रह्मनच, अनलप्त भोि ि ही दुिी || ९८.
भोि भोज्यनह व्यिनच होती, पांच भुत च्य आध िे |
स िी भुते आक श ति, वेगवेगळे ि म धिे || ९९.
रूप ि म ते जरि वेगळी, भोि आनण भोज्य ची |
व स्तनवक ते उभय एकनच, जैसी लेणी सोन्य ची || १००.
पद थव जरि ते एकनच असत , ओळख दृष्ट्य गणी बदले |
भोग भोगत , प्रतयेक चे, अिुभव वेगळे नच झ ले || १०१.
ज गृत असत , जेनह भोगे, ते स िे ति नमर्थय ची |
स्वप्िी भोग ति स िे कनल्पत, ओळख ि तय सतय ची || १०२.
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सुषुप्तीत ति भोग नि भोि , स िेची नवलय ज ती |
नतन्ही ध मी य भोग नि भोि , दोन्ही ते एकनच असती||१०३.
पक्षी जीव च प्र ज्ञ ब ांनधतो, जणु ब्रह्म च्य दोिील |
जीव नवहितो आिांद िे, पित येत तो देह ल || १०४.
भोि ज णे ओळख आपुली, सोय पद थी ि क्षमतेनच |
अिभ
ु व भोक्तय च ही जस तो, परिचय बदले तैस ची || १०५.
श्रुती म्हणतसे जो बघण ि , सतय सद नच अन्य िसे |
परि भोज्य ते असे पि नधि, म्हणुिी ते नमर्थय नच असे || १०६.
ज्ञ त ज णे पिमसतय मी, नितय शुद्धनच ि हतसे |
पांच इनां द्रये अिुभव देती, भोग तय िे होत असे || १०७.
परि सतय तो भोग िसेनच, परिण मनह तो होत िसे |
ब हेिी मी प णी फेनकत , िभ ओले होईल कै से? || १०८.
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श्लोक- प्रभवुः सववभ व ि ां सत नमनत नवनिश्चयुः ।
सवां जियनत प्र णश्चेतोंशि् परुु षुः पथ
ृ क् ॥ क .६ ॥

पुरुष म्हणते ‘प्र ण’ श्रतु ी ही, तो सकल ांच निम वत |
ज्ञ िरूप नकिणे स क िी, तो सकलची य जगत || १०९.
य जगती ि िनवि निनमवती, ि िवीि ते जन्म ल |
सुप्त असे ते प्रगट होतसे, तय तय निनश्चत समय ल ||११०
जे जे येई व्यिदशेल , पवी असते अव्यिी |
य म्हणती ‘सतक िव द’नच, य ि मे श िे ख्य ती || १११.
अि तम्य घेई सह य्य स ते आतम प्रगनट किण्य शी |
म्हणुिी अद्वैती द्वैतनह नदसते, गम्य इनां द्रय होण्य शी || ११२.
आज नदसे ते उद्य ही असते, ि म तेनच परि, रुप बदले |
ि श कश च ि होई, रूप धमव िवे झ ले || ११३.
प्रव ह क ळ च नित बदले, तय सगां ेनच बदल वे |
आपुली भनमक उत्तम किणे, नचत्त ब्रह्मी परि नितय हवे ||११४.
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जिी जगी य नमर्थय सगळे , सतय समजुिी वत ववे |
व्यवह ि इहलोकी करित , अलौनकक ते ि व्ह वे || ११५.
नठणग्य निघती वन्ही मधुिी, प्रतयेकनह ती अलग असे |
असो नठणगी ती लह ि मोठी, वन्हीगुण नवण अन्य िसे ||११६.
प्र णनच निमी सकल वस्त तय , ि म रूपे ती नवनवध जिी |
आपल्ु य ज्ञ िरूप नकिण ांिी, सष्टृ ी सनृ जवी चि चिी || ११७.
जिी तुयेच अिुभव आल , जगत दृश्य हे ि नविते |
असेल नमर्थय अध्य नतम ते, व्यवह िी परि सतयनच ते || ११८.
पणव िनसकत , नचत्ती अस वी, आनण भ ि िीनत-नियम ांचे |
ज्य स ठी आलो य जगती, भ ि ि सोडी क य वचे || ११९.
एक सयवनच नववीध प त्री, आक ि जली ते नवनवध नकती |
एक अनग्ि परि अिेक नठणग्य , अग्िील ि तये नक्षती || १२०.
ि म रूपे ती नवनवध नवश्वी य , सकल व्य नपत एक हिी |
जीव अांश ह भगवांत च , देही नवनवधत असे जिी || १२१
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श्लोक- नवभनतां प्रसवां तवन्ये मन्यन्ते सनृ ष्टनचन्तक ुः ।
स्वप्िम य सरूपेनत सनृ ष्टन्यैनववकनल्पत ॥ क .७ ॥
कुणी नचांतिी म िी ऐसे, सष्टृ ी जी जगती भ से |
भगवांत च्य ऐश्वय वच , नवस्त िनच ह सवव असे || १२२.
कुणी ज्ञ ते परि असे म निती, ही म य वीची िगिी |
क ल्पनिक नि असेच नमर्थय , िसे कद नप परि खिी || १२३.
पनहले असती सनृ ष्टनचांतक, नवषयी जीवनच सस
ां िी |
देह विण सतय म निती, जय स व टे सष्टृ ी खिी || १२४.
निद्रेम जी मढ प्र णी ते, म येल म निती खिे |
भवचक्र च्य फेिी अडकले, जन्म मृतय तय कनध ि सिे ||१२५.
परि दुसिे मत ते ज्ञ तय ांचे, म निती ही ईश्वि म य |
म येच्य ते पैल ज ऊिी, ईशप्र प्तीचे ध्येय तय || १२६.
ज गृती-स्वप्ि नि सुषुप्ती असती, नतन्ही अवस्थ म य वी |
स क्षी के वळ तो पिम तम , ज ण हीच ती नित य वी || १२७.
ब्रह्म सतय नि नमर्थय नच जग, ज णुिी हे पुिते घ्य वे |
देह किवी अनलप्त कमे, हिील क्षण ि नवसि वे || १२८.
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श्लोक-इच्छ म त्रां प्रभोुः सनृ ष्टरिनत सष्टृ ौ नवनिनश्चत ुः ।
क ल तप्रसनतां भत ि ां मन्यन्ते क लनचन्तक ुः ॥क .८ ॥
सष्टृ ीनचांतक असे म निती, सष्टृ ी-सज
ृ ि ईश सांकल्पे |
कमव जसे ते फलनह तैसे, म्हणुनि येथे नवनवध रूपे || १२९.
स िे इथले नितय बदलते, नियम येथल ह असत |
हरिम िस परि िसेनच चांचल, ि सक
ां ल्प य द त || १३०.
म्हणुनि ज्ञ ते ऐसे म्हणती, सष्टृ ी सज
ृ ि हे क ल िे |
क ले उद्भव, तय ांत ि हणे, लय ांत क ल तची ज णे || १३१.
श्लोक- भोग थां सनृ ष्टरितयन्ये क्रीड थवनमनत च पिे । देवस्यैष
स्वभ वोऽयम प्तक मस्य क स्पृह ॥ क . ९ ॥
कुण व टते, सष्टृ ी निनमवती, म िव भोग च्य स ठी |
कुण व टते, स िे सज
ृ ि, के वळ हे क्रीडेस ठी || १३२.
सतयबुद्धीिे नवच ि करित , सष्टृ ीसज
ृ ि ह स्वभ वनच ||
पणवक म तो असत ईश्वि, तय मिी इच्छ ती कै ची ? || १३३.
िसत इच्छ , ि सक
ृ ि ि सक
ां ल्पनह, सष्टृ ी सज
ां ल्पे |
स गि नतिी नकिणे नशांपेवि, चमकद ि भ सेनच रूपे || १३४.
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ह आभ सनच मोठी म य , नतन्ही अवस्थ तय होती |
ज गतृ ी, स्वप्ि नि ग ढ सषु प्तु ी, जीव अिभ
ु व येती || १३५.
कुण व टते, सष्टृ ी पद थवही, भोगमयनच अवघेनह असे |
म िव जन्मी घ्य व्य भोग , ईश्वि स हे व टतसे || १३६.
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मांत्र- ि न्तुःप्रज्ञां ि बनहष्प्रज्ञां िोभयतुः प्रज्ञां ि प्रज्ञ िघिां ि प्रज्ञां ि प्रज्ञम् ।
अदृष्टमव्यह यवमग्र यमलक्षणमनचन्तयमव्यपेदशमेक तमप्रतययस िम् ।

प्रपञ्चोपशमां श न्तां नशवमद्वैतम् चतुथां मन्यन्ते स आतम स नवज्ञेयुः
॥ म ां. ७ ॥
तुय वनच पिब्रह्म असे हे, तय व होऊिी ज ण वे |
सववव्य पी सववज्ञ अवस्थ , मीनच अिभ
ु वी हे य वे || १३७.
जरि सांबोधि प द म्हणोिी, ‘अमक’ ओळख तय िसे |
ज ण तय ल ि अांतिीची, ब य ज्ञ ि ही ि ही तसे || १३८.
परि ि ज णे, ऐसे ि ही, ज णे ऐसेही ि ही |
ज णण्य चीच ि ज णीव तय शी, तैशी िेणीव ि क ांही||१३९.
ज णीव िेणीव असण्य स ठी, अहांत नच ि ही तय सी |
नित स्व िदां ी नि अद्वैती, ज्ञ िमयनच ही नस्थती अशी || १४०.
जो समिसल तयेम जी, अभ व तय शी दुुःख च |
नित अद्वैती नि आिांदी, अिुभव ब्रह्म िदां च || १४१
तो कै स ? हे तोची ज णे, वणवि शब्द -पलीकडले |
जो ज णे तो तय सी समिस, म्हणुिी वणविी ि बोले || १४२.
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अांत:प्रज्ञ ि , बनहश्प्र ज्ञ ि , उभयप्र ज्ञनह िसे तस |
प्रज्ञ िसे, ि प्रज्ञ िघि, अप्रज्ञ ि तय , म्हणु कै स || १४३.
िसे कद तो अव्यवह यवही, अग्र य अनचांतयनह ि असे |
लक्षणशन्य ि तय सी म्हण वे, अदृष्टनह तो कद िसे || १४४.
एकरूपत दशवि तय चे, मांगलमय नि श ांत सद |
प्रपांच नििसि तेणे होई, तय स िख कुणी ि कद || १४५.
निगवुण निि क ि पिम तम , निनववशेष ते स्वरूप असे |
श्रुनत सांबोनधत चवर्थय प दे, सववज्ञनच ज्य सीम िसे || १४६.
ब हेिील ि , अांतिीची ि , िसेच दोहीनह कडली |
सववज्ञनच ते असे स्वयांभ, ज णीव िेणीव ि कसली || १४७.
तय चे ियिे िसेच दशवि, व्यवह िी तो येईि |
ग्रहण ि तय चे येई कित , नचांति तही गांवसेि || १४८.
ज्य ल येई अिुभुती तय ची, वणवु ि ज णे तय कसे |
कोणतेही ि लक्षण तय चे, प्रपच
ां त तो ि गवां से || १४९.
पिी तोनच तो स िे क ांही, तय च नच आध ि असे |
सत्त तय ची प्रम ण हेनच, अिुभुनतनवण ि तो गांवसे || १५०.
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तुिीय म्हणुनि ॐक ि च , चवथ प द ि शब्द ांिी |
येई वनणवत , निखळ सतय ते, प्रतीनत होई समिसुिी || १५१.
इति प द जे तीि वनणवले, स िे वणवि म येचे |
अिभ
ु ुत होत चवर्थय प द , कळे मळ हे सकल ांचे || १५२.
श्रुती ि स ांगती ‘तुय व’ ह नच चतुथव पद उल्लेख िे |
परि योनजती ‘असे म िती’, ‘मन्यते’नच य शब्द िे || १५३
तोनच एक सववत्रची असत , चवथ मोजुनिय ि कळे |
क िण तो जरि असे नतघ तनह, पणव वेगळ , तो सगळे || १५४.
तीि प द जे आधी वनणवले, जण भनमक ि टकीच्य |
स िे किणेनच समिसुिी, नितय अनलप्तनच परि तय ांच्य || १५५.
ि टक सांपे, भनमक नवसिे, प्रसांग जेही ि टकीचे |
तय ांच ि सांबांध ि नहल , मळ रुप हे तुयेचे || १५६.
जीही भुनमक जग त किणे, कि पणव ती समिसुिी |
घ्य आिदां नच जीवि क यी, परि तय ांत ि गुांतोिी || १५७.
अध्य तम च म गव ि रूक्षनच, पणव िनसकत , व्यवह िी |
नशव नि सुांदि ते अिुभवत , द द देतसे पिोपिी || १५८.
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स िे किणे िसनच घेऊिी, निष्ठेिे नि क्षमतेिे |
नियम एकनच िसे गुांतणे, वतवम िनच अिुभवणे || १५९.
इथले क ांही िसेची म झे, ि ती गोती त तपुिती |
ि टक तले ि टकी अस द्य , िकोच नवचनलत मि श ांती || १६०.
जोविी जे सपां की येती, तोविची नक, जवनळक ती |
व्यिी प्रसगां नह बदलत ज ती, ि आिांद नि ि खांती || १६१.
य प द िे परि गोचि जग, िसतय आध ि सतय च |
जिी असे हे क ांही िसणे, सपव ि अिुभव िज्जच || १६२.
ऐस चवथ प द वनणवती, प्रज्ञ वतां नि ऋषी मुिी |
तोनच आतम ज्ञेय आपुले, ििजन्मी घ्य ज णोिी || १६३.
यथ थव होत निजरुप ओळख, ‘िसणे’ उमगे असण्य िे |
तिांग नदसतो, परि ते जलची, नदधल आध ि तोय िे || १६४.
‘अमक’ ऐसे िसत क ांही, निदेश वे तय कै से ? |
शन्य स ांगण्य , पोकळ नबदां , प टीवि नलनहल जैसे || १६५.
अद्वैत चे भ ि ि सोडी, जरि द्वैत िे व्यवह िी |
पुि िेटक प्रपांच किणे, अनलप्त ि ही नितय पिी || १६६.
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द्वैती नदसे ते, िसते तैसे, वेगळे पण विविल |
स िे शेवटी अद्वैतनच ते, कधी ि नवसिी तां य ल || १६७
अद्वैत चे किण्य वणवि, शनब्द द्वैत ते येत जसे |
चवथ प दनह तसे बोलणे, तय गुण नि आक ि िसे || १६८.
‘ततवमनस’, ‘अयम तम ब्रह्म’नह, श्रुती व क्येही मह ि ती |
सब य भ्यांतिीं एक तो, प्रय स शब्दे किी नकती? || १६९.
ि म रूप तय िसत क ांही, म्हणतो ‘आतम ’ परि तय सी |
सववव्य पी परि म्हणतो तय सी, वसतो हृदय च्य देशी || १७०.
तेजस,् नवश्व नि आिदां च्य , शब्दी वनणवती ज्य सी श्रतु ी |
उप धी िसत , देणे ल गे, जसे रूपे नि ती शुिी || १७१.
अांत:प्रज्ञ नि नवशेषणेही, स िी निदेश स ठी |
तय चे असणे, हेनच सतय की, अन्य आिोपनह तय स ठी || १७२.
पणव ज्ञ ि आम्ह नस होण्य , प्रय स स ि शब्द ांच |
श्रतु ीम ऊली नशकवी ब लक , ध्य स नतल तो प्रगतीच || १७३.
प्रपच
ु शोधीत असत , शोधुनिय नह ते गांवसेि |
ां त सख
होत के वळ आतमबोधनच, सिती स धिे ती ि ि || १७४.
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दह प सुनि अठि ज्य ही, क रिक नच तय ज्य पुढच्य |
स्पष्टीकिण ते यथ थव करिती, कल नवकसती ज्ञ ि च्य || १७५.
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मांत्र- निवृत्तेुः सववदुुःख ि मीश िुः प्रभुिव्ययुः ।
अद्वैतुः सववभ व ि ां देवस्तुयों नवभुुः स्मृतुः ॥ क .१० ॥
स ऱ्य दुुःख ांची निवत्त
ृ ी, एकम त्र तो असे हिी |
सत्त तय ची सववत्रनह तो, सकल एकनच आध िी || १७६.
निजरुप बोधे अिुभुत तुय व, श्रुती ज्य चवथ प द म्हणे |
तय बोध च अभ व सनृ जतो, स िी दुुःखे म येिे || १७७.
चवर्थय प द पणव ज णत , निवत्त
ृ ी तय दुुःख ांची |
सज
ृ ि व्यथ ांचे तीि पदे तय , भ सम ि जी म येची || १७८.
येत दुुःख ची अिभ
ु नत, स्मिण कि वे मी तय व |
होत समिस तुयेशी ते, ज त असे दुुःखनच नवलय || १७९.
अव्यय नितय नि एकरुपी तो, सवव भ व तय चेच असे |
स्थ वि-जांगम सकलनह तोनच, सकल म जी तोनच वसे || १८०.
अद्वैती तो स्वयांप्रक शी, शब्द ांच्य नित पैल असे |
‘तुिीय’ सबां ोनधती म्हणुिीनच, सक्ष्म तय हुनि क ांही िसे || १८१.
स िीकडे अनस्ततवी तुय व, उग म्हणती पद ह चवथ |
म येच जोविती पगड , च ि प द म िणे वृथ || १८२.
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पणव बोध होत ब्रह्म च , द्वैत चे ि मनह िुिे |
नतन्ही अवस्थ ज्य नक दुुःखमय, प्रभ व तय ांच सहजी सिे||१८३.

ध्य िी ठे व बोध अस ह , िसेनच ज णुनि घेण्य च |
शुद्धनच ज णीव अशी मि ची, ‘मीनच ब्रह्म’ अिभ
ु वण्य च ||१८४.

उजेड िसत , िज्ज म गीची, जणु व टे ह सपव असे |
दचकुनि प ऊल नफिते म गे, भयनह अांतिी द टतसे || १८५.
नवश्व नि तैजस प्र ज्ञ जणु ते, प दनच सपी म नियल्य |
िज्जचे ते तुयी ज्ञ िनच, चवर्थय प दी स मवल्य || १८६.
सपव िुिेनच, िज्ज ज णत , िज्ज; के वळ-सपव िसे |
म्हणुनि तीिही वनणवयले पद, शब्द ांच तो खेळ असे || १८७.
ज णण्य स ही तुय व म्हणुनि, प द च ि हे कनल्पयले |
िसे प द व अन्य ि क ांही, ब्रह्मनच सववरुपे िटले || १८८.
भवचक्री य जन्मी येणे, जगणे आनण पुन्ह मिणे |
ऐसे नितयनच सदैव होणे, मोठे दुुःखनच अिभ
ु वणे || १८९.
जशी व सि तसे जन्मही, व सि नच मळ जन्म चे |
िवम सनह ते गनभव उकडणे, जन्मनच क िण दुुःख चे || १९०.
सवव व सि करि कृष्ण पवण, य नच जन्मी तय गांवस वे |
अिन्य भ वे शिण तय ल , दुुःखमुिनच नित व्ह वे || १९१.
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मांत्र- क यवक िणबद्धौ त नवष्येते नवश्वतैजसौ ।
प्र ज्ञुः क िणबद्धस्तु द्वौ तौ तुये ि नसध्यतुः ॥ क . ११ ॥
नवश्व नि तेजस् उभय बध्दनच, क िण आनण क य विे |
पिी प्र ज्ञ तो क िणबध्दनच, नवश्व नि तेजस् ि तेणे || १९२
प्र ज्ञ अशी ही सुप्त वस्थ , अवस्थ नच अज्ञ ि ची |
सतय क य नि असतय क यही?, िसे कल्पि कसलीची || १९३.
‘िसे ज णणे’ म्हणती तय ल , आविण जैसे बीज जसे |
नवपरित परि ते, जेही ज णणे, तय ‘नवक्षेप’नच ि म असे || १९४.
नवश्व–तेजसी दोन्ही असती, प्र ज्ञनस्थतीतनच आविण |
बीजरूप िे अज्ञ िनच ते, प्र ज्ञनस्थती ऐसी ज ण || १९५.
िसे आविण व नवक्षेपही, तय व नवशुद्ध ज ण वी |
देह िसे मी, ह नवक्षेप ि, ज्ञ िे पणवत नच य वी || १९६.
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श्लोक- ि तम िां ि पि ांश्चैव ि सतयां ि नप च ितृ म् ।
प्र ज्ञुः नकांचि सवां ेनत्त तुयां ततसववदृक्सद ॥ क .१२ ॥
आपुले व पिक्य चे ज्ञ िही, ‘प्र ज्ञ ’ल ते मुळी िसे |
सतय ि ज णे, व असतयही, तुरिय परि सववज्ञ असे || १९७.
सुषुप्तीत निजज्ञ ि िसेची, नवषय अभ वी सख
ु व टे |
परि ती म येचीच अवस्थ , अद्वैती प्रतीनत कोठे ?|| १९८.
म्हणुनि वदती ‘प्रज्ञ िघि’ तय , निजरुप ज णीव अभ वची |
आपुल्य अनस्ततव शी एकरूप, तुरिय ती स्व िांद ची || १९९.
सयव ि ज णे अांध ि ल , अिभ
ु ती के वळ तेज ची |
तसेच तुयी अज्ञ ि च , अभ व अिभ
ु ती ज्ञ ि ची || २००.
परि ि ज णीव ती ज्ञ ि ची, ज्ञ िमयनच ही असे नस्थती |
ि िेणीवही असेच तेथे, पणवतय ती अद्वैती || २०१.
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श्लोक- द्वैतस्य ग्रहणां तुल्यमुभयोुः प्र ज्ञतुयवयोुः ।
बीजनिद्र यतु ुः प्र ज्ञुः स च तुये ि नवद्यते ॥ क .१३ ॥
िसे स्पशव जरि तो नवषय ांच , िसे ग्रहण अद्वैत चे |
सुषुप्तीत ती बीजनिद्र नच, लक्षण िच अद्वैत चे || २०२.
बीज निद्र ये अज्ञ ि िे, सुषुप्ती अिुभव तो येतो |
परि पणवनच जांव बोध होतसे, स्वयेनच तय व तो होतो || २०३.
तय व ि हे सद अद्वैती, म्हणुिी ि ग्रहण की द्वैत चे |
प्र ज्ञ बद्ध ते नबजनिद्रेिे, तुय व स्वरुपनच मुिीचे || २०४.
तुिीयेस ि कसली उप धी, एकिसनि ती मुि असे |
क लबद्ध ती सुषुप्ती निनद्रत, तुलिेल तय व व िसे || २०५.
पिमसतय परि िच ते उमगे, निद्र ग ढनच जीव ची |
अिभ
ु वणे ते आतम्य नवपरित, जणु ही अवस्थ स्वप्ि ची||२०६.
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श्लोक-स्वप्िनिद्र युत व द्यौ प्र ज्ञस्तवस्वप्िनिद्रय ।
ि निद्र ां िैव च स्वप्िां तुये पश्यनन्त निनश्चत ुः ॥क .१४ ॥
नवश्व नि तेजस् उभय व्य प्तनच, निद्र आनण स्वप्ि िे |
प्र ज्ञ पिांतु असे व्य प्त की, स्वप्ि-शन्यनच निद्रेिे || २०७.
तुयेची ती जय अिुभती, पणव ज गृती तय असे |
ि नमर्थय व ि ही कल्पि , अद्वैती तो भेद िसे || २०८.
नतन्ही अवस्थ पणवनच नविती, पणव ज गृती अिभ
ु ती |
जेही उमजे यथ तर्थयनच, िसे कल्पि ि भ् ांती || २०९.
िसेनच निद्र अथव स्वप्िही, स्व-स्थनच तय व नितय असे |
अद्वैती पुिती अिुभती, स्व िदां ीनच नितय वसे || २१०.
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श्लोक- अन्यथ गृह्णतुः स्वप्िो निद्र तत्त्वमज ितुः ।
नवपय वसे तयोुः क्षीणे तुिीयां पदमश्नतु े ॥ क . १५ ॥
जे ‘जैसे’ ‘तैसे’ ि उमगणे, स्वप्ि तय ल ची म्हणती |
ततव चे पुिते अज्ञ िनह, निद्र ि म तय देती || २११.
िज्जुल नच सपव समजणे, प्रक ि ह ही स्वप्ि च |
जेणे चुकीच्य ज्ञ ि ल गी, अन्यथ नच तय ग्रहण च || २१२.
तैसे अज्ञ िे देह ल , स्व-रुप समजुिी आचिणे |
पिम सतय ते अज्ञ ि िे, नवपरित म निती म येिे || २१३.
ऐशी निद्र आनण स्वप्िनह, ज गतृ ी स्वप्िीही असती |
सुषुप्तीत ती प्र ज्ञ अवस्थ , निद्र परि स्वप्िे िसती || २१४.
प वि तुय व ती अिुभनवत , िसे स्वप्ि नि निद्र ि |
पिम सतयनच ते अिभ
ु वणे, खिी अिभ
ु ती ती ज ण || २१५.
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श्लोक- अि नदम यय सुप्तो यद जीवुः प्रबुध्यते ।
अजमनिद्रमस्वप्िमद्वैतां बध्ु यते तद ॥ क .१६ ॥
अि नद म य भगवांत ची, जीव झोपल तय योगे |
यथ थव बोधे पुित ज गृत, अद्वैती नितयनच दगां े || २१६.
प्रभ व म येच तो असत , देह ल नच ‘मी’ म िी |
स्व नमतव ची येत भ वि , घि, मुले, म झी पतिी || २१७.
जे जे येई तय व ट्य ल , पद थव-व्यिी व दुसिे |
ममतव होऊिी तय नच सांगे, व टे म झे हे स िे || २१८.
स िे जरि ते अनितय चांचल, आनण नवि शी य जगती |
जेही ल भे नवयोग निनश्चत, पिी व ढवी वृथ प्रीनत || २१९.
सुरू होत मग दुुःख-सख
ु ची, जीवि त तय उतिांडी |
आसिु ी सपां द नह तय ल , भुलविु ी आनण िडकुांडी || २२०.
परि दैवे नि सतसांग िे, येई ज गृती तय पुिती |
नववेक आनण नवििी योगे, ल भे दैवी सांपत्ती || २२१.
येई पिब्रह्म अिुभती, सख
ु मयनच ती सद नस्थती |
एकिसनच ती असे प्रतीनत, सौख्य नि श ांती अद्वैती || २२२.
53

अिुभनत होत मीनच तुय व, तेथां असे के वळ ‘असणे’ |
क ल सगां े नवपरित ज्ञ िनह, नवरुिी एकनच ते होणे || २२३.
देह क ल नि ममतव सोडुनि, आपण आपण अिुभवणे |
अि सिनच के वळ अिुभव, ऐश अद्वैती ज णे || २२४.
ज णीव िेणीव सवव सपां ली, निज ज्ञ ि तची आिदां ी |
पिम सख
ु मय अशी अवस्थ , नजथे अांत ि व आनद || २२५.
आपुल्य अनस्ततव च्य किवी, क ये होती जगत ची |
तुय व नितयनच मुि तय ांतुनि, नस्थती ही जीवन्मुि ची || २२६.
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श्लोक- प्रपच
ां ो यनद नवद्येत निवतेत ि सांशयुः ।
म य म त्रनमदां द्वैतमद्वैतां पिम थवतुः ॥क .१७॥
नदसे मल सांस ि भवती ह , पि धीि य ची सत्त |
पिब्रह्म विी ह आभ से, ब्रह्मनच आश्रय ते द्वैत || २२७.
य चे असणे आनण बदलणे, अि दीच ईश्विी सत्त |
तय अनस्ततवे कद ि नवचनलत, अद्वैती िमत ज्ञ त || २२८.
ज्ञ त ि नवसिे कतवव्य , जिी उप धी मुि असे |
जीव अज्ञ िी, जेही भवती, पि-उपक ि ि सोडीतसे || २२९.
सयव उदय नि अस्ती चांद्रम , नदवस म गे असे निश |
नमर्थय जरि ह खेळ च लल , स्वधमव जोविी देह दश || २३०.
ह जरि आहे खेळ नि नमर्थय , ज्ञ ि ज हले तुयेचे |
सांबांध ि सुटतो जगत च , असो भ ि व्यवह ि चे || २३१.
जशी भनमक , जो अनधक िही, येत स्वभ वे व ट्य ल |
उत्तम निष्ठेिे आचिणे, य स्तव जीव इथे आल || २३२.
अद्वैत चे भ ि ि सोडी, जगती पुिते आचिणे |
द्वैत सांगे य व्यवह िे, सतयनच म्हणुनि व विणे || २३३.
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खेळ ईश्वि िे ह िनचल , घेउिी सगां े म येल |
जीव स तय िे इथे ध नडले, क ांही क य व किण्य ल || २३४.
नवहीत देहक य व ि सोडणे, परि म येल ि नवसिी |
स िी क ये अनलप्ततेिे, अांतिी नचांतीत नितय हिी || २३५.
प्रपच
ां खोट म्हणुनि तय ल , उपेनक्षणे ते मुळी ि ही |
धितीवि येणे क य वस्तव, िच सुटल य तुनि हरिही || २३६.
िष्ट ि होईल प्रपांच कनधही, खेळ जरि ह विविल |
अद्वैत च द्वैती खेळ ह , अनलप्त ि हुनि खेळ भल || २३७.
ज्ञ त ज णे निजरुप तय चे, ि गुांते तो सस
ां िी |
तय ांत अडकणे हेनच असे ते, येणे पुन्ह नच म घ िी || २३८.
जि ह नमर्थय प्रपांच असत , कुण स ठी य श्रतु ी स्मृती ?|
कुण स ठी ते गीत स ांगणे, स िे नमर्थय जरि अांती || २३९.
म्हणुिी ज्ञ तय निजबोध होत , अवश्य िमणे अद्वैती |
देह किवी किवी कमे, आचिणी ि आसिी || २४०.
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श्लोक- नवकल्पो नवनिवतेत कनल्पतो यनद के िनचत् ।
उपदेश दयां व दो ज्ञ ते द्वैतां ि नवद्यते ॥ क .१८ ॥
पणव बोध तो ज्ञ तय होत , नवकल्प स िे ते नमटती |
द्वैत -ध िे अद्वैत बोधे, शांक ांची हो निवत्त
ृ ी || २४१.
तीि प द कनथयले श्रुतीिे, वणवि ि ही चवर्थय चे |
चवथी तय व अिुभवण्य स्तव, कनल्पत तीि नह प द ांचे || २४२.
अिुभतील येत तुय व, कळते स िे अखांड हे |
अज्ञ ि तुिी ज्ञ िी येण्य , कनल्पत िनचले हे प हे || २४३.
घट ति आहे के वळ म ती, ि म-रुप आभ स असे |
घट ि ि नशत , असे कनल्पणे, म ती- घट उभयनच तसे || २४४.
क ांच प त्री ती क ठी घ नलत , जल मध्ये ती वक्र नदसे |
व कडेपण ि ही क ढण्य , ज्ञ िे सिळपण ची असे || २४५.
प्रपांच तनच जरि ि हे ज्ञ त , भ ि नितय अद्वैत चे |
अनलप्त ि हुनि स्वकमव किणे, स िे क यवनच हे हिीचे || २४६.
बोध होण्य आधीही ते, जगतनह सतयनच ते िव्हते |
तेंव्ह ही होते ते नमर्थय , अस देत ते जैसे ते || २४७.
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बोध अद्वैत च तो होत , निज ि हील ते अद्वैती |
द्वैती कनल्पत खेळ च ल दे, तुयेल िच ब ध ती || २४८.
देह व चुिी ज्ञ ि िसेनच, देहधमवनह ि चुकती |
ज गतृ ी निद्र स्वप्िनह ि हील, व विणे आहे जगती || २४९
कमवयोग तो आचिण्य ल , द्वैतनच आवश्यक असते |
नितय अिुभती अद्वैत ची, तय व ब नधत ि होते || २५०.
भ ि ठे नवत नित म येचे, नचत्ती ब्रह्मज्ञ ि नह |
अांत:सांगी, बनहस्तय गी य , वनशष्ट वचि शी ि ही || २५१.
निष्ठेिे किी स्वधमव यज्ञ , जिी पणवत अिभ
ु नवत |
अपणव जेही तय सी स ह य्य , परि ि सोडणे अद्वैत || २५२.
इहलोकी य येणे ज णे, उनचत नवनहत कमे किणे |
हे स िेही सुरूच ि हील, कतवव्य ि नवस्मिणे || २५३.
कमे किणे अखांड यज्ञनच, सांपण ि ि कें व्ह ही |
तय ांत ि हुनि तय ांतची िसणे, असे ऐशीची ‘मि
ु ी’ ही || २५४.
गांग व हे आपुल्य व टे , ध्य स नसध
ां च ि सोडी |
कोण कश स्तव येत प्रव ही, ज णण्य त परि ि गोडी || २५५.
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ऐसे अद्वैती हे असणे, सेव करुिी द्वैत ची |
परि अद्वैती भ ि नितयनच, नहची फलश्रुती मुिीची || २५६
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मांत्र- सोऽयम तम ऽध्यक्षिमोंक िोऽनधम त्रां प द म त्र ुः ।
म त्र श्च प द अक ि उक िो मक ि इनत ॥ म ां.८ ॥
चतुष्प द जो कनथल इथवि, स्वरूपी वनणवल ॐक ि |
अ, उ म ध्विी गोचि म त्र , िीिव श ांती पद च ि || २५७.
चवथी गणली म त्र जीनक, स्थल-सक्ष्म य पैल असे |
हळच िेई, श ांतीम जी, पिब्रह्मनच ते नवलसे || २५८.
पनहल्य म त्र तीि व्यिनच चवथी ती अव्यि ची |
नहची तय व, जी ि गोचि, पिी अिुभती तुयेची || २५९.
स्थ ि,क ल नि देह पैल ती, परि आश्रय ती जगत ल |
द्वैत खेळवी अद्वैत विी, परि ि ब ध तुयेल || २६०.
अनवि शी अक्षि ॐक िी, सत्त के वळ आतम्य ची |
नवश्व गोचि होण्य स्तव ही, असे योजि य ॐची || २६१.
ि दब्रह्म ह पनहल अांकुि, नवश्व स्तव ह ब्रह्म ल |
स ांभ ळुनिय निि क रित , घडनवयले स क ि ल || २६२.
ॐक ि ची ि द-ध्विी नि, कांपिेही जी लहिींची |
तय चे सांगे समिस होत , भि स्वये हो तो हिीची || २६३.
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म िव विी नवशेष मजी, तय शी निजरूप ज ण य |
पिब्रह्म िे स्वये योनजले, ि दब्रह्म ॐक ि य || २६४.
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मांत्र- ज गरितस्थ िो वैश्व ििोऽक िुः प्रथम म त्र ऽऽप्तेिनदमत्त्व द्व
ऽ आप्िोनत
ह वै सव वन्क म ि नदश्च भवनत य एवां वेद ॥ म ां.९ ॥
ॐक ि ची पनहली म त्र , ‘अ’ य शब्द िे झ ली |
‘अ’ हे अक्षि सकलची शब्दी, व्य प्त तये व च झ ली || २६५.
ज्ञ िेश्विीच्य मांगल चिणी, चिण युगलनच हे श्री चे |
सववपज्य श्रीगणेश िनमल , समपवणनच सववस्व चे || २६६.
बुद्धी द त , प्रसन्ि होई, ऐसे समिसत चिणी |
ज्ञ िल भ तो अती शुद्धनच, अभ व होत अज्ञ िी || २६७.
शब्द ांच जो आनद शब्द ह , गीतेत ह प्रभची नवभती |
‘अक िो वै सव व व क’ ही, गौिवी ऐतिेय श्रतु ी || २६८.
प्रथम प द ि मे वैश्व िि, स्थल देहीच्य ज गतृ ीच |
पांचभुते, प्र ण नि तन्म त्र , नवस्त िनच ह व्य प्तीच || २६९.
ॐक िी उच्च िण क ली, वैश्व िि भगवांत ल |
स्मरुनि तय शी एकरूपत , जीविी उणीव ि तय ल || २७०.
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मांत्र- स्वप्िस्थ िस्तैजस उक िो नद्वतीय म त्र ।
उतकष वदुभयतव द्वोतकषवनत ह । वै ज्ञ िसतां नतां सम िश्च भवनत ।
ि स्यब्रह्मनवतकुले भवनत य एवां वेद ॥ म ां.१० ॥
ॐक ि ची दुसिी म त्र ‘उ’ य शब्दे व्यिनवली |
उतकष वची जी क द्योतक, तैजस स्थ िी गौिनवली || २७१.
ज्ञ िेश्विीतील गणेश वणविी, उ-क ि उदि स्थ ि ल |
जेथे नस्थि वली नत्रभुविेही, उदिी आश्रय तो नदधल || २७२.
पनहल्य नतसऱ्य म त्र जोडी, उभयतव चे क यव किी |
अनधक श्रेष्ठ ही नवश्व हुिही, देत प्रेिण उद्ध िी || २७३.
सक्ष्म ततव हे सम िभ वी, ज्य उमगे समभ व धिी |
अस ब्रह्मनवद् सकल कुल ल , पुण्ये आपुल्य उद्ध िी || २७४.
अक ि हुिी उच्च ध्वनित ही, सहजी लहिी िे उांचील |
मि पवि ची सांथ जोडी ती, उच्च अवस्थ नचत्त ल || २७५.
उक ि सहजी िे श ांतील , ज गतृ ी स्वप्ि पैल गती |
कै वल्य च्य मांगल व टे , स धक स धतसे प्रगती || २७६.
ज गृती-स्वप्ि च्य सांधील , तन्मयत सहजी स धे |
पह ट समयी, व निद्रेच्य , पवी ब्रह्मनच दे स दे || २७७.
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मि पवि चे ऐक्य स धुिी, नचद क शी ते श ांत मिे |
उभय गगि ते समिस होत , उजेड येई तो ज्ञ िे || २७८.
नहिण्यगभ वचेच स्थ ि हे, सांकल्पे जो सष्टृ ी किी |
प्रक शस्वरूपी चेति ईश्वि, म िस सष्टृ ी आध िी || २७९.
नहिण्यगभवनच नवि ट क िण, सहजी श्रेष्ठत , तय ची असे |
स्थल सक्ष्म य प ि पड य , स य तोनच ते किीतसे || २८०.
ॐक िी उच्च िण क ली, नहिण्यगभवनच भगवांत |
अधम ांग च्य विी ज तसे, उत्तम ऐस जो ज्ञ त || २८१.
जनटल समस्य , नवव द, चच व, य तुनि म ग व तो क ढी |
तय च्य वश
ां करि तो मांगल, ज त म येच्य पैलथडी || २८२ .
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मांत्र- सुषुप्तस्थ िुः प्र ज्ञो मक िस्तृतीय म त्र ।
नमतेिपीतेव व नमिोनत ह व इदँ सववम् ।
अपीनतश्च भवनत य एवां वेद ॥ म ां.११ ॥
ॐक ि ची नतसिी म त्र , ‘म’ म्हणत , ओठे नमटली |
सांधीक ल द्वैत द्वैत च , दश सुषुप्तीची आली || २८३.
प्र ज्ञ तय च तृनतय प दनच, क िणदेही व स जय |
आकलि आनण सहजी एकत , ईश्वि दैवत असे तय || २८४.
स ऱ्य नवश्व चीनह व्य प्ती, हीच अवस्थ मोज शके |
सहजी नवलीि तय ांतची होई, परि तय सी ि कुणी तुके || २८५.
घेत अिुम ि नवश्व चे, अम प स िे जरि नदसते |
अांती उमगे स िी म य , सांग्रनहले जे व्यथवची ते || २८६.
ज्ञ िेश्विीतील गणेश वणविी, मह मांडले मस्तक हे |
नवद्य -ज्ञ ि च्य सज
ृ िे ते, ब्रह्म ांड सकल प हे || २८७
स्थ ि सषु ुप्तीचे य स्थ िी, म त्र ‘अ’ नि ‘उ’ नविती |
म-क ि घुमतो नचद क शी तो, हळुहळ देई श ांती || २८८.
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िीिव श ांती निव स ॐच , सज
ृ ि आनण लय, तय स्थ िी |
य नच ि उळी हिी निव से, अिभ
ु ुनत तय ची ये मौिी || २८९.
सुषुप्तीत ती सप्तु इनां द्रये, नवसि होई तो नवषय ांच |
सहजी श ांती अिभ
ु ुत होई, शन्य नवच िनच तो मिीच || २९०.
उप सिेस्तव ॐ नच नशडी ही, अम त्र िे ब्रह्मद्व ि |
आत नशडीचे क म सपां ले, अद्वैती य ि थ ि || २९१.
मस्तक नचय नचद क शी तय , ॐक ि चे स्थ ि असे |
आज्ञ चक्री मती नस्थि वे, स्पांदि ब्रह्मिांध्री नवकसे || २९२.
श्लोक आठ ते अकि श्रतु ीचे, गौडप द क रिक अश |
एकोणीस ते तेवीस िनचल्य , प्रक शवी तय मिोदश || २९३.
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श्लोक- नवश्वस्य तवनववक्ष य म नदस म न्यमुतकटम् ।
म त्र सप्रां नतपत्तौ स्य द नप्तस म न्यमेव च ॥ क .१९ ॥
तीि प द जे विी वनणवले, अक ि म त्रे नवश्व कळे |
आनदतव आनण व्य पकत हे, ज गृतीतले ते आकळे || २९४.
ॐक ि च्य श ांत नचांतिे, अक ि ध्य िी तो येत |
ज गतृ ीतले नवश्व कळे हे, खेळवी म येची सत्त || २९५.
श्लोक- तैजसस्योतवनवज्ञ ि उतकषो दृश्यते स्फुटम् ।
म त्र सप्रां नतपत्तौ स्य दुभयतवां तथ नवधम् ॥ क .२० ॥
मधल्य स्थ ि च्य म त्रेिे, नवश्व-प्र ज्ञ सबां ध
ां कळे |
तैजस ज्ञ िे स्वप्िनवश्व ते, उमगुनिय मि ते उजळे || २९६.
स्वप्िनस्थतीच्य होत ज्ञ ि , महतव कळते म त्रेचे |
म ध्यनमक सांबांध उलगडे, ज गृती आनण सुषुप्तीचे || २९७.
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श्लोक- मक िभ वे प्र ज्ञस्य म िस म न्यमुतकटम् ।
म त्र सप्रां नतपत्तौ तु लयस म न्यमेव च ॥ क .२१ ॥
मक ि देई ज्ञ ि प्र ज्ञीचे, सुषुप्ती मधल लय नह कळे |
‘म’ म त्रेची एकरूपत , सुषुनप्तशी ती सहज जुळे || २९८.
आिांद शी होई जवळीक, सौख्य तय चे ये ध्य िी |
महतव श ांतीचे ते उमगे, सहजी ज त ते मौिी || २९९.
उप सि जरि सक म तरि ती, फळे नह नमळती भौनतक ती |
निष्क मे स धि ती करित , कै वल्यनच येई ह ती || ३००
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श्लोक- नत्रषु ध मसु यत्तल्ु यां स म न्यां वेनत्त निनश्चतुः ।
स पज्युः सववभत ि ां वन्द्यश्चैव मह मुनिुः ॥ क .२२ ॥
तीि अवस्थ नि महतव तय ांचे, म त्र ांद्व ि अिुभती |
ज णक ि तो मह मुिीची, पज्य नि वदां िीय जगती || ३०१.
ज्य नस्थतीचे ते महतव जैसे, म त्रेम जी ज ण वे |
अध्य तम च्य चढतय स्तिी ते, नचांति त अिभ
ु ुत व्ह वे || ३०२.
व्यि मधुनि अव्यि ची, व टच ल ही िेनखयली |
ऋषी मुिींची नदव्य अिभ
ु ती, शब्दी श्रुतीत अवतिली || ३०३.
पजिीय श्री गौडप द ते, गहि शीही प्रगनटयले |
कृतज्ञ भ वे वदां ि तय ांि , ॐ द्व िे ब्रह्म िेले || ३०४.
द्वैत आश्रय अद्वैत च , तय आध िे म गव क्रमी |
नवबेक वैि ग्य च्य योगे, कै से नमळणे ते ब्रह्मी || ३०५.
म त्र य नि तीि अवस्थ , य ांची यथ थव ही जुळणी |
आत द्वैत नि अद्वैत च्य , सध
ां ीवि ते येवोिी || ३०६.
पिब्रह्म च्य मह ि द्व िी, ॐक ि िे पोचनवले |
पुढले सुलभनच दशवि हिीचे, ऋषी मुिींिी किनवयले || ३०७.
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म गील मांत्री श्रुती म जी ज्य , उप सिेल वनणवयले |
उप सि परि सक म तय ही, भौनतकतेची तय ची फळे || ३०८.
गौडप द मुनि आत वनणवती, निष्क म ची क य फळे |
निगवुण ब्रह्म नस उप नसत , सवोच्चनच ल भे सगळे || ३०९.
ॐक ि च सक्ष्म गहितो, अथव उमगत अभ्य से |
उप सिेल दृढनच करित , के वळ हिीच्य नच ध्य से || ३१०.
पणव नचक टी अांतिी तळमळ, उच्च ज्ञ ि मजशी व्ह वे |
मह मुिी आांतल्य आव जे, सहजी हिीचे पद प वे || ३११.
जीविमि
ु ी नवदेहमुिी, स िे स िे तय स ठी |
मौि चे श्रेष्ठतव ज णुनि, शिण चिणी तय जगजेठी || ३१२.
श्रवण नि नचांति निनदध्य सिही, ह नच म गव तो अिुसितो |
मि बुद्धी तो सोपवी हिील , वेगळे पण ि उितो || ३१३.
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श्लोक- अक िो ियते नवश्वमुक िश्च नप तैजसम् ।
मक िश्च पुिुः प्र ज्ञां ि म न्िे नवद्यते गनतुः ॥ क . २३ ॥
किण्य प्र प्ती ती नवश्व ची, स यनच अ-क ि म त्रेचे |
तैजस प्र प्ती उ-क ि द्व िे, म-क ि फल ते प्र ज्ञ चे || ३१४.
आनण ल भत तुिीय प वि, उच्च तय हुनि क ांही िसे |
गती प्र प्तीची नतथे थ ांबते, ब्रह्मप्र प्तीहुिी क य असे?|| ३१५.
बृहद्अिण्यक, छ ांदोग्य नि प्रश्न श्रुती हे वनणवतसे |
नितय सुषुप्ती हिीजवळी िे, परि ते फल चवर्थय चे ि असे || ३१६.
सषु प्तु ी िेई हरिद्व ि शी, द्वैत जीव चे ि नमटले |
अज्ञ ि नच अजुिी अवस्थ , तयेनवण ि द्व ि खुले || ३१७.
श्रेष्ठ अस जो चवथ प दनच, श्रतु ी ब ि वे मांत्री असे |
गौडप द ते िेती आपण , उकल तय नवि अन्य िसे || ३१८.
म त्र शुन्यतवे जी अवस्थ , तुिीय ऐसे ि म जय |
ध्येय तेनच की य जन्मीचे, ज्य नवण जीवि ते व य || ३१९ .
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मांत्र- अम त्रश्चतुथोऽव्यवह यवुः प्रपञ्चोपशमुः ।
नशवो द्वैत एवमोंक ि आतमैव सांनवशनत ।
आतमि तम िां य एवां वेद ॥ म ां. १२ ॥
ॐ द्व ि य म त्र तीिही, हिी द्व ि शी जरि िेती |
चतुथव म त्र ‘म त्र -शन्य’नच, चवर्थय ची दे अिुभती || ३२०.
येथे ल भ ि क ांही प्रपनां चक, अद्वैती के वळ श ांती |
ि द-कांपिे नविती जेथे, तेथे हिीची अिुभती || ३२१.
पणव मौि ते निगवुण निश्चल, के वळ ती िीिव श ांती |
नचद क श ते ब य क शी सहजी नमळे ते अद्वैती || ३२२
पणव मौि ते व णीचे नि, क ांही स ांगणे मिी िसे |
च िनह व णी पणव स्तब्धची, श्व स मांद मि श ांत असे || ३२३.
क य व च मिही श ांत ते, कुणी कृनत- सांकल्प िसे |
किणे व ि किणेनह प्रभु इच्छ , पणव समपवण भ व असे || ३२४.
परि नचत्ती ती पुिती ज णीव, अश समपवण मौि ची |
ज णुनि मी-पण समिस हिीशी, पणवक म ि इच्छे ची || ३२५.
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देह जणु की, कठपुतली ती, दोिी हिीच्य ह ती असे |
मि बुद्धी ही तय समपवण, पज्य भ व अांतिी वसे || ३२६.
जे व ट्य आले सांतोषे, प्रस द म्हणुिी नशिी धिी |
मी हिीच नि हिी तो म झ , जीवि िथ तो तय किी || ३२७.
अम त्र नहजल ची म्हण वे, सम ध िी नि तृप्तनच तो |
प्रपांच-शमिे, दुुःख अभ वे, हिी होऊनिय हिी भजतो || ३२८.
निज इच्छे िे क ांही ि किणे, निि क ि ही ब्र ह्मी नस्थती |
पणव मौिनच अिुभुत जेथे, अांतब वयनह ती श ांती || ३२९.
व्यवह ि च्य पैल असे तो, प्रपच
ां उपशम जेथां असे |
जीव उप धी टळुिी पुिती, हिीम जीनच नितय वसे || ३३०.
आत ि ही क ांही ल भणे, सवव चि चि तोनच असे |
नशवनच नस्थती ही, येथां सुख ल प ि िसे || ३३१.
आत ि ही स धि-पजि, स िी हरिमय अिुभती |
अप ि स्व िदां ीनच नितयनच, अिभ
ु वणे िीिव श ांती || ३३२.
जल त नमळत जैसे जलनच, सहजी होई समिसत |
तैशी अवस्थ ब्रह्मपद ची, महतव शब्दी ि ये कनथत || ३३३.
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येथे ि ही येऊिी नमळणे, आपण आपण ओळखणे |
नितयप्र प्तनच पिब्रह्म ल , पणवतय ज णि घेणे || ३३४.
ब्रह्मप्र प्तीचे स धि ब्रह्मनच, आनण स ध्यनह तेनच असे |
‘आतम िां सनां वशनत’ म्हणुिी, आतम निजरुपी पन्ु ह वसे || ३३५.
जैस अनग्ि क ष्ठी नस्थि वे, ज नळतोनह तो क ष्ठ ल |
क ष्ठ विी ते क ष्ठ घ नशत , स्वयेनच गोचि तो झ ल || ३३६.
अनग्ि ब ांनधत अग्िील ची, आनण स्वयेची सोडनवतो |
अनग्ि सोडवी अग्िील ची, बांधि दिनच तो करितो || ३३७.
क ष्ठ ज नळते क ष्ठ ल नच, जळणे हेत ह नच असे |
स ध्य नि स धि एक ज हले, ब्रह्म चे झ ले तैसे || ३३८
अांत:किणी बांधिी आतम , नवच ि अनग्ि तो प्रगटे |
प्रज्वनलत होत ज्ञ ि नग्ि, कोऽहां च मिी प्रश्न उठे || ३३९
बीज-भ वनच अज्ञ ि च , सुषुप्तीत ब्रह्म दडवी |
दग्ध करुिी तय तुयी प्रवेशी, स्वये ब्रह्मनच तो होई || ३४०
देही ब ांनधले आतम नग्िल , म तीत नमळवी ज ळुिी |
अनग्ि नवझत अग्िीत ज ई, तय व ज ई स्वस्थ िी || ३४१
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ज्ञ ि शी अनग्िची मळ हे, ज्ञ िेश्विीत कनथयेले |
म्हणुिी चेतनवत ज्ञ ि ग्िी, ब्रह्मी ब्रह्मनच समिसले || ३४२.
नपांडे नपांड च ह दश
ां ु ज्ञ िेश्विीत स ांनगतले |
देह आविण दि स रूनि, आतमदेव स्वरुपी नविले || ३४३.
हिीप्र प्तीस्तव हिीनच स धि, अम त्र ि मे गौिनवले |
पणव समपवण होत तय शी, तय िे निजरुप सोडवले || ३४४.
ह ऐस ॐक ि ज णत , स्वये स्वरूपी ते नमळणे |
जैस अनग्ि पुिश्च क ष्ठी, सहजी स म वुिी ज णे || ३४५.
ज्य िे ऐश हरित द तम्य , निजस्थ िी ते अिभ
ु नवले |
धन्य तो जगी, धन्य तो जगी, मौिे िमि तय के ले || ३४६.
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श्लोक-ओक
ां िां प दशो नवद्य तप द म त्र ि सांशयुः ।
ओक
ां िां प दशो ज्ञ तव ि नकांनचदनप नचन्तयेत् ॥क .२४ ॥
आतम्य चे हे च िी प दनह, ॐक ि शी समिसले |
पणव ज्ञ ि ते करुिी घेत , क ांही ल भण्य ि उिले ||३४७.
ॐक ि ज णुनिय प दे, अन्य क ांही ि नचांत वे |
शुद्ध भिीिे तन्मय व्ह वे, प्रेमी तय िांगुिी ज वे || ३४८.
स मिस्य ते जेही वनणवले, पुितय नचांतिी नझिप वे |
शब्द नि आशय खोल उतित , उच्चपदी सहजी ज वे || ३४९.
आशय ऐस नचत्ती ठसत , निनदध्य सि ते नितय हवे |
शुद्ध नचत्ती तय अन्य ि नचांति, के वळ हरिचिणी भ वे || ३५०.
इनां द्रये मह बनलष्ठ असती, नसद्ध चेनह मि खेची |
म्हणुिी स धके , स वध नितयनच, तिीच ज्ञ ि ची प्र ची || ३५१.
पिब्रह्म मीलि तनच अद्भुत, सुखमयनच ती होत नस्थती |
आिदां नच हो स्वयेनच आपण, पणव द टते ती तप्तृ ी || ३५२.
अिुभव ि तेथे श ांतीच , स्वयेनच श ांती, पणवपणे |
आनद िसे नि अांतही ि ही, स्वयेनच प्रतीत हे होणे || ३५३.
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मांत्री िमत जी अिुभती, निनववच ि नि निश्चल ती |
ॐक िनच आतमी समिसत , तय ची पुणवतवे व्य प्ती || ३५४ .
कद ि नवचनलत देही म िसी, समिसत ते ॐक िी |
अितां व्य पक ऐसे व्ह वे, तय नवण क ांही ि सस
ां िी || ३५५.
निनदध्य सि ते असे अस वे, तय व चुनि अन्य िसे नचत्ती |
समिस व्ह वे पुिते तय सी, तेणे तवरित ती प्र प्ती || ३५६.
‘उप सि करितो’ ऐशीही, मिी कल्पि ि य वी |
देहीच तो कणकण के वळ, ॐ शी समिसत नच हवी || ३५७.
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श्लोक- युञ्जीत प्रणवे चेतुः प्रणवो ब्रह्म निभवयम् ।
प्रणवे नितययुिस्य ि भयां नवद्यते क्वनचत् ॥क .२५॥
ॐ उच्च िण-पणव समपवण, ि दी कांपिी, लय होत |
सववश्रेष्ठ हे निभवय ब्रह्मनच, भ वे तय शी समिसत || ३५८.
चि चिनच जांव मीच ज हलो, भय तेथे क ांही ि उिे |
प्रक शनच ये अिुभतील क ळोख ची ि त्र सिे || ३५९.
पिनहत स धि करित सहजी, प्रणवी होई समिसत |
आतव नवश्वीचे मिी उमट वे, हेची ज णणे अद्वैत || ३६०.
जेंव्ह गोचि ि द कांपिे, सगुण ब्रह्मनच ॐक ि |
म त्र -शन्यी निगवुण ब्रह्मनच, अितां व्य प्ती ि प ि || ३६१.
जेंव्ह मि ते निश्चल पविे, नवच ि मिीचे स्तब्ध असे |
सहजी प्रणव शीनच ध्य वे, हृदयी प्रतयक्षनच नदसे || ३६२.
नमटुिी ियिे, श ांतनच नचत्ते, हृदयी घ्य वी ती प्रतीनत |
मांद पवि तो, निश्चल नचत्ते, देही पणवनच ती श ांती || ३६३.
स्वये ि करित ते उच्च िण, नचद क शी ते लक्ष हवे |
आपण कल्पुिी प वि ज गी, ॐक ि ल ऐक वे || ३६४.
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एक-दोि ि अिेक मुनिवि, घोष ॐ च ते करिती |
क ि ऐकती, ियि प हती, नदव्य तेज तय ॐ भांवती || ३६५.
तवचेसनह तो नदव्य स्पशवनच, पिब्रह्म ॐक ि रुपी |
सगु ांध नदव्य नच अिभ
ु तील , स िे नवश्वनच ॐरुपी || ३६६.
प्रणव सम धी अशी स धत , तेज नि श ांती अिुभती |
नविि जीवि, शुद्ध आचिण, सहजी अांतिी ती श ांती || ३६७.
आसिी ब य ची ज त , गोडी आांतली ती व ढे |
देह किवी स्वधमव प लि, नवििी तुयेशी जोडे || ३६८.
सकल स ठी यथ थव किणे, पिनहतकृनत ि स ांग वी |
हिीिे के ले हिीच्य स ठी, म्हणुनि प्रसश
ां ि व्ह वी || ३६९.

79

श्लोक- प्रणवो यपिां ब्रह्म प्रणवश्च पिुः स्मृतुः ॥
अपवोऽिन्तिो ऽ ब योऽिपिुः प्रणवोऽव्ययुः ॥ क .२६ ॥
प्रणव असे हे अपि ब्रह्मनच, तो पिम तम पिनह असे |
ि दी सगुण तो, श ांतीत निगवुण, क िणशन्य नि क यव िसे || ३७०.
ॐक ि च ि द ऐकत , सगुण ब्रह्म ते अिुभवणे |
आणी समिस श ांतीत होत , निगवुण शी ते समिसणे || ३७१.
बोधनह होत , जगती आचिण, सक म व्यिीसम व्ह वे |
क मुक वश किण्य स्तव जैस , तैसे जगत द व वे || ३७२.
स म न्य सम नित वत ववे, जगी अलौनकक िोह वे |
नचत्त ब्रह्मी परि व्यवह ि शी, ि ते कनध ि तोड वे || ३७३.
भेदशन्य तो अनद्वतीयनच, सववव्य नप नि अव्यय तो |
जैसे ज्य चे ज्ञ िनह तैस , तो तय सी गोचि होतो || ३७४.
नचांति त ते खोल उतित , ज्ञ ि-ज ण तय प द ांची |
नविते, उिते निखळनच के वळ, सख
ु मय स क्ष तक ि ची || ३७५ .
य नस्थतील ि आनद अांतनह, ि नझजते व ि बदले |
तरि ब्रह्म ांड सहजी प ळी, नियम िे स िे च ले || ३७६.
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तय च्य के वळ अनस्ततवेची, बलश ली उज व भांवती |
पणव चांद्रम िभ त येत , जैशी स गि स भिती || ३७७.
लोह-चुांबकनच जवळी येत , सहजी चळवळ लोह ची |
तैसे प्रणव अांनगक रित , सहजी गती ती उन्ितीची || ३७८.
नवज्ञ ि हे ज्ञ ि ज हले, नवद्युत-चुांबकीय शिी |
ती-नच क िण य नवश्व ल , स ऱ्य ब्रह्म ांड शी गती || ३७९.
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श्लोक- सववस्य प्रणवो य नदमवध्यमन्तस्तथैव च ॥
एवां नह प्रणवां ज्ञ तव व्यश्नुते तदिन्तिम् ॥ क . २७ ॥
आनद, मध्य नि अांतही प्रणवनच, पणवज्ञ ि तय चे होत |
होई नसद्धनह तैस ची तो, ब्रह्मरुपी तो समिसत || ३८०.
िलगे स धि तय सी क ांही, तोनच होतसे स्वये हिी |
क यव नि क िण य ही पैल तो, म य जोविी असे दुिी || ३८१.
तीि नह देही तीि अवस्थ , जोविी अिुभतील येती |
ॐ उच्च िण सगुण ब्रह्मनच, क यव-क िण अिुभती || ३८२.
ऐश समयी सगां सोडुिी, निश्चल निगवुण ते व्ह वे |
पिब्रह्म ॐ शी समिसणे, मिी अन्य ि नचांत वे || ३८३.
ऐशी समिसत ती होत , अद्वैतनच के वळ उिते |
सब य एकनच ध्य िी नचांतिी, व्ह वे आपण हरिमय ते || ३८४.
श्लोक- प्रणवां हीश्विां नवद्य तसववस्य हृनद सांनस्थतम् ।
सववव्य नपिमोंक िां मतव धीिो ि शोचनत ॥ क . २८ ॥
प्रणवनच ईश्वि अिन्य भ वे, ऐसे नचत्ती नचांत वे |
हृदय क शी तय ची प्रनचती, अितां रूपे तय ध्य वे || ३८५.
असे नचांनतत ज्ञ त निभवय, शोक-शन्यनच तो होई |
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सब य सत्त एकनच तय ची, सद सौख्यमय तो ि ही || ३८६ .
नवपरित नचत्ती अश ांत असत , पविे मि ते नस्थि व्ह वे |
डोळे नमटुिी ि उच्च िण, परि ॐ घोष ऐक वे || ३८७ .
सहजी अिभ
ु वे सब य प्रणवनच, एकरूप तय शी व्ह वे |
श ांती मधल्य निगवुण प्रणवे, के वळ श ांतीत डुबां वे ||३८८
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श्लोक- अम त्रोऽिन्तम त्रश्च द्वैतस्योपशमुः नशवुः ।
ओक
ां िो नवनदतो येि स मुनििेतिो जिुः ॥ क .२९ ॥
निगवुण ॐ तो म त्र -शन्यनच, असीम जोही अिुभनवतो |
तोनच के वळ मुनि ज ण व , अद्वैतीनच तो असतो || ३८९ .
श ांत नचत्ती ते नचद क शीनच, के वळ श्रवणे अिुभती |
सहजी होई ती समिसत , अिुभनवत के वळ श ांती || ३९०
श्री म ांडुक्य उपनिषद आनण गौडप दस्व मी य ांच्य ‘आगम’
प्रथम प्रकिण क रिक भ ष्य सम प्त|| हरी ॐ ||
चैि शुद्ध र्ौवणपमा – २७/०४/२०२१.
||कुलस्िावमनी माहुर िावसनी श्री रेणुका मातेस समर्पण||
सध
ु ाररत लेखन- १४/०५/२०२१.- अक्षय्र्तृतीर्ा
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माांडूक्र् काररका िकरण र्वहले –आगम
ग्रथ
ां र्ररचर्
िेदाांताच्र्ा उर्वनषद भागाला ‘श्रवु त’ म्हणतात. कारण वदव्र्
ऋषींनी त्र्ाचे ध्र्ान अिस्थेत श्रिण के लेले असते. ही वदव्र्
िाणी मग त्र्ाांनी वशष्र्ाांना साांवगतली. हा स्ितांि असा दैिी
ज्ञानाचा स्िर्ांभू खविना आहे. काळाच्र्ा ओघात र्ा अमार्
सावहत्र्ातील फक्त काांहीच उर्लब्ध आहे.
र्ाच्र्ा अभ्र्ासाच्र्ा तीन र्द्धती:- श्रिण, मनन आवण
वनवदध्र्ासन
श्रिण- आत्मविचार सुर्ोग्र् गुरुकडून ऐकािा. आचार्प
त्र्ािर िे भाष्र् करतात, त्र्ाचे र्थोवचत आकलन झाले की,
त्र्ाचा अभ्र्ास करण्र्ासाठी बोधाचे र्ाांच िकार आहेत.
१. िाणीि हा देहाचा भाग नाही.
२. तो स्ितांि देहाला व्र्ार्ून असलेल्र्ा तेिस्िी चैतन्र्ाचे
तत्ि आहे.
३. ती अमर्ापद आहे.
४. देह र्ांचत्िात विलीन झाल्र्ािर सुद्धा वतचे अवस्तत्ि
कार्म असते.
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५. ती व्र्िहारासाठी देण्र्ाची गोष्ट नाही. कारण ती िस्तू
नाही.
माझा देह, मन आवण िग र्ाांचा अनभ
ु ि घेणारा, मी शुद्ध
आत्मा आहे.
मग उर्वनषद िगाच्र्ा अनुभिा बद्दल साांगते. देह ि िग हे
‘अनात्मा’ आहेत. मी र्रम सत्र् आहे.
२. मनन- श्रिण के ल्र्ािर िज्ञेनुसार अनेक शांका असतात. ते
अज्ञान मनन के ल्र्ाने िाते. त्र्ासाठी सबां वां धत श्रिण आवण
िाचन तसेच सखोल चचाप र्ाांची आिश्र्कता असते.
३. वनवदध्र्ासन- िरील दोनमुळे अज्ञान दूर होऊन ज्ञानाची
स्र्ष्टता र्ेते. मी र्रम सत्र् आहे, हेही र्ुरते वबांबले िाते. अवधक
तर्शील ि गहनता र्ासाठी खोल विचार आिश्र्क असतात.
ध्र्ानी आलेल्र्ा महत्त्िर्ूणप गोष्टी अशा असतात.
१. मी सिपव्र्ार्ी िाणीिेचाच भाग आहे.
२. मीच स्थार्ी शाांती सुरक्षा आवण आनांद र्ाांचा स्रोत आहे.
३. माझ्र्ा के िळ अवस्तत्िाने मी भौवतक ि िड देहाला
िीिन देतो.
४. कोणताही िसांग मला विचवलत करू शकत नाही.
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५. माझ्र्ा मूळ स्िरूर्ाचे विस्मरण होण्र्ाने आर्ुष्र् एक
ओझे बनते. र्रांतु माझ्र्ा शुद्ध िाणीिेने मी िीिन हा दैिी िसाद
बनविला आहे.
र्ा र्ाांच गोष्टी सहिी िज्ञेत ठाम झाल्र्ा र्ावहिेत. त्र्ासाठी
वनवदध्र्ासन आिश्र्क असते.
माांडुक्र् उर्वनषद काररका र्ाचे चार िकरणे िा अध्र्ार्
आहेत. र्वहला ‘आगम’ िकरण र्ाांत र्ण
ू प उर्वनषदातील बाराही
मांि आवण त्र्ािरील भाष्र् साांगणाऱ्र्ा २९ काररका र्ूज्र्
गौडर्ाद र्ाांनी भव्र् वदव्र् अशी सरुु िात करून साांवगतल्र्ा.
विषर् महत्ि- उर्वनषदाचे र्वहले दोन मांि
१. र्वहल्र्ा दोन मांिात ॐ मांिाचा विचार आहे.
२. आत्म्र्ाचे तीन र्ाद –काररका ३ ते ६
आत्मा हेच आर्ले वनिरूर् आहे. मी अनुभूती घेणारा,
िाणीिेच्र्ा कें द्रस्थानी आहे. माझी ित्र्ेक अनभ
ु ूती अनात्मा
असते. सारे िग अनात्मा आहे. मन आवण देह त्र्ाांतच अांतभपूत
आहेत. हा माांडुक्र् उर्वनषदाचा अवत महत्िाचा सांदेश आहे. हे
ध्र्ानी ठे िािे.
अनभ
ु ूती घेणारा स्ितांिर्णे अवस्तत्िात आहे, कशािर सद्ध
ु ा
अिलांबून नाही. र्रांतु अनुभूत होणारे अवस्तत्ि के िळ द्रष्ट्र्ाच्र्ा
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आकलनािर अिलांबून असते. त्र्ामुळे ते ‘वमथ्र्ा’ आहे. द्रष्टा
सत्र् आहे. र्रांतु दृश्र् वमथ्र्ा आहे. अनात्मा आहे.
श्रतु ी अनात्म्र्ाचे तीन भाग करते.
र्वहला- िागतृ ीतील स्थूल गोष्टींची अनभ
ु ूती.
दुसरी - स्िप्नातील सक्ष्ू म िगत आवण गोष्टी र्ाांची अनभ
ु ूती
आवण
वतसरी- सुषप्तु ीतील अनात्मा असलेला कारण देह ि कारण
िगत र्ाांची.
हे तीन िेगिेगळे भाग आहेत. त्र्ाांना सूक्ष्म-स्थूल आवण
अदृश्र्-दृश्र् असे विभाग आहेत. त्र्ाांची िेगळाली नाांिे आहेत.
िागतृ ीतील विश्व आवण विराट (मांि ३) स्िप्नातील तैिस
आवण वहरण्र्गभप ( मन्ि४) आवण सुषुप्तीतील िाज्ञ आणी ईश्वर
(मांि ५ आवण ६)
३. तुर्ेची व्र्ाख्र्ा (मांि ७)
आत्म्र्ाचे िरील तीन भाग आहेत, मग तूर्ाप कार् आहे? तुर्ाप
भाग नसनू स्िर्े आत्मा आहे. त्र्ाचा त्र्ा तीन भागाांशी सांबध
ां
नसून तो अखांड आहे. मी तेच आहे. मला त्र्ाची अनुभूती कशी
र्ेईल? त्र्ा तीन भागाांशी सांबांध न ठे िता, त्र्ाांना सामािून घेण्र्ाने.
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अशी अनभ
ु ूती कशी र्ेते? माझे काांहीही ‘करणे’ हे त्र्ा तीन
भागाशी वनगवडत असते. त्र्ामळ
ु े मला आत्मा िा तुर्ाप वहचा
अनुभि र्ेत नाही. तो सिपव्र्ार्ी असल्र्ाने त्र्ाांना सामािूनच
आहे. आत्माच माझे अवस्तत्ि आहे. माझी िाणीि आहे.
स्फवटकाखाली लाल फूल ठे िल्र्ािर स्फवटक लाल िाटतो.
र्रांतु त्र्ाचे मूळ रांगहीन असणे त्र्ाने बावधत होत नाही. रांगहीन
रांगीत वदसणे हा के िळ दृष्टीला झालेला आभास आहे. तो
िाण्र्ासाठी फूल काढण्र्ाची आिश्र्कता नाही, तर के िळ तसे
ज्ञान होणे आिश्र्क आहे.
त्र्ाच िकारे मी आत्मा हा स्फवटकािमाणे वनमपळ वनगपुण
आहे. माझेिर विश्व, तैिस आवण िाज्ञ र्ाांचे सावनध्र्ामुळे तसे
आरोवर्त अवस्तत्ि भासते. मी त्र्ाहून अवलप्त आहे. मी वनत्र्
तुर्ापच आहे. मी विश्व, तैिस आवण िाज्ञ हे के िळ भासमान असून
वमथ्र्ा आहेत िास्ति नाहीत, असे मला हे ठामर्णे ज्ञान
उमगल्र्ाने सहिी वनिस्िरूर्ा विषर्ी मी वन:शांक रावहलो.
हेच ज्ञान श्रतु ीच्र्ा ७ व्र्ा मांिात वदलेले आहे. हा मांि अत्र्ांत
महत्िाचा आहे.
र्ाांतील व्र्ाख्र्ेत दोन शब्द अगदी महत्िाचे आहेत. िर्ांचउर्शम आवण अद्वैत. िर्च
ां उर्शम र्ाचा अथप िगार्ासनू
र्ूणपतर्ा अवलप्त.
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तुर्ाप म्हणूनच िगाच्र्ा उल्लेवखत तीन भाग-तीन र्ाद
र्ार्ासनू अवलप्त आवण मुक्त आहे. तुर्ेत त्र्ाांचा अभाि आहे.
म्हणुनच तुर्ाप अद्वैती आहे. वतला अन्र् अवस्तत्ि नाही.
तुर्ाप िगार्ासून अगदी अवलप्त आहे. र्रांतु र्ाचा अथप अनुभूत
होणारे िग ती नाकारीत नाही. त्र्ाचे लाल स्फवटकािमाणे
वदसणे चालच
ू रावहल. माि मला त्र्ाची ज्ञानाने वनमपळ-रांगहीन
असल्र्ाची उमि, तीही ठाम असेल. मी िेंव्हा आकाश वनळे आहे
असे म्हणतो, तेंव्हा मला ते तसे नाही, र्ाचा बोध झालेला असतो,
माि िगात व्र्िहार करताांना त्र्ाने बाधा र्ेणार नाही. त्र्ाचे तसे
वदसणे आवण अनभ
ु ि र्ाांत फरक होणार नाही.
मी- तुर्ेचे अद्वैती स्िरूर् र्ण
ू प िाणून आहे. मला अन्र्
अवस्तत्ि नाही. िग वमथ्र्ा आहे. हे मी िाणून आहे. र्ण माझे
त्र्ाशी व्र्िहाराला त्र्ाने बाधा र्ेणार नाही. वमथ्र्ा हे तसे
अविबात नसण्र्ासारखेच असते.
र्थोवचत ज्ञानाखेरीि तुर्ाप अनभ
ु ूतीतील विश्व आवण तैिस
सारख्र्ा उर्ाधीर्ासून र्ूणप स्िाधीनता सांभित नाही. के िळ तूर्ाप
म्हणूनच माझे अवस्तत्ि आहे.
र्रांतु विश्व आवण तैिस र्ाांच्र्ाशी मी वलप्त झालो, तर
त्र्ानस
ु ार मी कताप असनू अनभ
ु ि घेणारा आहे. माझे सवां चत कमप
चालच
ू रावहल. माि िारब्ध कमप विरून िाईल. त्र्ामुळे मला
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आगामी कमे र्ेत राहणार, आवण मी ती अवलप्तर्णे िग
व्र्िहारानस
ु ार र्ार र्ाडीत राहीन. माझी आगामी कमे मत्ृ र्ुच्र्ा
िेळी, सांवचतात िमा होतील. त्र्ामुळे वमळणाऱ्र्ा र्ुढील िन्मी
निीन आगामी कमे िाढत राहणार. कमाांचा ििाह चालच
ू
रावहल. हे स्िातांत्र्र् नव्हे.
कोणत्र्ाही कमापशी मी वलप्त न राहणे, त्र्ामुळे फार
आिश्र्क आहे. हीच र्ूणप मुक्ती होण्र्ासाठी वनताांत आिश्र्कता
आहे. आत्मविचार त्र्ामुळेच र्थाथप उमगणे फार आिश्र्क
आहे.
४. ॐकार विचार- मांि ८ ते १२.
आठव्र्ा मांिा र्ासनू १२ र्र्ांत ॐकार विचार आहे.
ॐकाराच्र्ा चार मािा आहेत. अ, उ म आवण र्ूणप मौनात्मक
शाांती. वनश्चलता, अविर्ार्ण.
उर्वनषद ॐकाराची ओळख करून देते नांतर त्र्ाचे साम्र् ि
तात्दात्म्र्ता र्ूणप आत्म्र्ाशी असल्र्ाचे िवतर्ादन करते. त्र्ानतां र
ते तीन भाग-र्ाद, त्र्ातील ॐकाराचे र्वहले तीन मािा- भाग
सांबांवधत असल्र्ाचा उल्लेख र्ेतो. चिथी र्ूणप शाांतीची मािा
तुर्ेशी तोलला िाते.
विशेष म्हणिे, उर्वनषद तीन मािाांचे- भागाशी िुळणी
करताांना ध्र्ानाशी असलेल्र्ा साधम्र्ापविषर्ीच उल्लेख गौण
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मानते. विराटचा अ शी , वहरण्र्गभापचा उ शी आवण ईश्वराचा म
शी उल्लेख के लेला आहे.
मांि हे ध्र्ानासाठी ितीकात्मक वदल्र्ाचे सवू चत करते.
विराट चे ध्र्ान अ उच्रारताांना व्र्ार्कता आवण िाधान्र्
र्ाशी साधम्र्प, उ चे वहरण्र्गभापशी करताांना श्रेष्ठता आवण मधल्र्ा
स्थानी असल्र्ाने िुळणीला र्ोषकता सूवचत होते. ईश्वर र्ाचे
साधम्र्प म काराशी करताांना मोिमार् आवण आवण तादात्म्र्ता
र्ाांचे
िवतवनवधत्ि
के ले
गेलेले
आहे.
अशा तऱ्हेने तीन मािा आवण तीन भाग र्ाांचे िवतवनवधत्ि
करतात.
आता वनखळ शाांती-र्ण
ू प अविर्ता- र्ण
ू प मौन र्ाांचे
स्र्ष्टीकरण आहे. अशा शाांतीत काांहीच नसणे नसते तर
िाणीिेची िागरूक उर्वस्थती माि र्ूणपत्िाने आहे. त्र्ामुळेच ती
अिस्था तुर्ेशी वनगवडत आहे. वकांबहुना वतचेच स्िरूर् ि वस्थती
आहे. तेच ब्रह्म िा आत्मा आहे.
एक गोष्ट िकषापने ध्र्ानी ठे िािी ती वह की, अ, उ आवण म
र्ाांची तुलना िा साधम्र्प विराट वहरण्र्गभप आवण ईश्वर र्ाांशी
ब्रह्माशी िवतवनवधत्ि दाखविताांनाच वनखळ शाांती हे माि
िवतवनवधत्ि न करता,
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त्र्ाचे स्िरूर् –वस्थती असल्र्ाचे सूवचत के लेले आहे. मी
तेच-आत्मा- आहे. अशा तऱ्हेने ॐकार विचार र्ण
ू प होतो.
५. काररकाांतील महत्िर्ण
ू प मुद्दे
१. ६ िा मांि ईश्वर आवण िाण र्ाांची व्र्ाख्र्ा करतो.
(काररक६ ते ९ आवण १७, १८)
र्ा मांिात ईश्वर हा बौद्धीक आवण भौवतक कारणाांच्र्ा
सि
ृ नाचे कारण दशपविलेला आहे. सिेश्वरा आवण सिपज्ञ
म्हणिे बौद्धीक कारण आवण ‘एष, र्ोवनिः सिपस्र् –
िभिाप्र्र्ौ’ हे विधान भौवतक सि
ृ नशी सांबवां धत आहे. {र्ा
सांर्ूणप मांिाचा अथप- हाच 'सिेश्वर' आहे. हाच 'सिपज्ञ' आहे. हा
अांतरात्मा'-अांतर्ापमी, समस्त विश्व'र्ोवन' अथापत् िन्म देणारा
'गभप' आहे. हा समस्त िाण्र्ाांच्र्ा 'उत्र्वि' आवण त्र्ाांचा
'िलर्' आहे.} हा उल्लेख भौवतक सि
ृ नशी सांबांवधत आहे.
गौडर्ाद र्ाांनी सि
ृ नशी सांबांवधत थोडक्र्ात उल्लेख
के ला आहे. िगताच्र्ा उत्र्विविषर्ी एक विचार हा र्ेतो की,
भगितां ाने र्ा िगताची वनवमपती कशासाठी के ली असेल?
र्ाला अनेक उिरे र्ेतात, र्ण समाधान होत नाही. गौडर्ाद
म्हणतात, हे िश्न उद्भिण्र्ाचे कारण नाही, कारण हे िग
कुणीच वनमापण के लेले नाही. र्ेथे वनवमपतीचाच असभ
ां ि आहे.
त्र्ाचे अवस्तत्ि आहे एिढेच िाणिते. िे आधीच आहे त्र्ाची
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वनवमपती कशी होणार? िे अवस्तत्िात आहे ते तसेच राहणार.
त्र्ाचा नाशवह होणार नाही.
महत्िाचे म्हणिे, मार्ा नेहमी ब्रह्मासोबत असते. त्र्ामुळे
ती ब्रह्माला दुवषत करू शकत नाही. वचिर्टामुळे र्डदा िसा
दुवषत होत नाही तसे.
२. सातव्र्ा मांिानुसार चार र्ाद ि काररका २ ते ५,
१०-१६ र्ाांचा अभ्र्ास
गौडर्ाद एक विलक्षण वनरीक्षण नोंदवितात. िागतृ ीत विश्व
र्ाला दोन िश्न असतात. िागृत झालेल्र्ाला आर्ण सिपकाळ
तुर्ाप असतो, र्ाचा र्िा नसतो. र्ाचे कारण अज्ञान. िागे
होणाराला चुकीने असे िाटते की, मीच मला िागे के ले. तोच
कताप आवण अनुभि घेणारा असतो.
अज्ञानावच र्ररणीती गैरसमिात होते. अज्ञानाची नािे चारअज्ञान, अग्रहण, वनद्रा आवण कारण
गैरसमिाची चार नािे – अहांकार, अन्र्था-ग्रहण, स्िप्न
आवण कार्प.
विश्व आवण तैिस र्ा दोघात अज्ञान आवण गैरसमि दोन्ही
असतात.
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‘िाज्ञ’ र्ाला अज्ञान असते. र्रांतु वनद्राधीनाला गैरसमि
नसतात. त्र्ामुळे त्र्ाला िर्च
ां नसतो. अज्ञान िेंव्हा चुकीलाही
आणते तेंव्हा समस्र्ा उद्भितात. तुर्ाप नेहमीच अज्ञाना ि चूक
र्ार्ासून मुक्त असते.
म्हणून तुर्ेत असण्र्ासाठी अज्ञान आवण चूक िाण्र्ासाठी
ज्ञानिाप्ती आिश्र्क असते. त्र्ाने समि नेहमीच तुर्ेशी तादात्म्र्
होतात.
३. मांि १२ च्र्ा सांदभापत िेदाांवतक ध्र्ान (काररका २४
ते २९)
गौडर्ाद १२ व्र्ा मांिाचे विश्ले षण करताांना ॐकाराच्र्ा
चिथ्र्ा अमािेचा विचार करतात. त्र्ाांत ते ॐकार ध्र्ान हे
वनवदध्र्ासनाशी वनगवडत असल्र्ाचे िवतर्ादीतात. त्र्ासाठी
उर्वनषदाचे सांर्ूणप श्रिण आवण मनन झालेले असणे आिश्र्क
आहे.
वनवदध्र्ासन र्द्धती- िेंव्हा ॐकार श्रिणी र्ेतो, तेंव्हा
माझ्र्ातून साऱ्र्ाचे विश्वाचा िणु उदर् होतो. आवण माझ्र्ात
त्र्ाचा वनिास आहे, अशी कल्र्ना होते. र्रांतु म कार म्हणताांना
सारे विश्व माझ्र्ात विरून िाते. आता शाांतीचा िाांत चालू होतो,
सुरिातीला ॐकार दीघप असतो. आवण शाांतीचा अिधी
लहान असतो. र्रांतु हलके च शाांतीची व्र्ाप्ती िाढत िाते.
95

शाांतीच्र्ा काळात मी त्र्ाची अनुभूती असल्र्ाची खािी करून
घेतो. शाांती वतच्र्ा िाणीिेनेच अनभ
ु ूत होते. आता मी आवण
शाांती र्ाांचे तादात्म्र् होते. इतर िाणीिा उरत नाहीत. मी शाांतीचा
साक्षीदार बनतो. ते िाणीिेच्र्ामुळे होते.
मी स्ितिःला विचारतो, मला िाणीिेचा साक्षीदार र्ाहता
र्ेईल कार्? उिर असते. ते असभ
ां ि आहे. कारण मी तेच आहे.
शाांतीतून मी िाणीिेत र्ेतो. आवण त्र्ाांतून मी माझ्र्ाशी
समरस होतो. िाणीि िेगळी उरत नाही. र्ूणप िाणीि हेच माझे
अवस्तत्ि बनते. तेच तुर्ाप.
सातिा मांि साांगतो, माझ्र्ात सि
ृ नाचा उदर् आवण अस्त वह
िविर्ा अविरत चालू असते. र्रांतु र्ा उलाढाली चालू असताही,
मी वनश्चल असतो. िसा रांगहीन स्फवटक लाल रांगाने व्र्ाप्त
असताही त्र्ाने दुवषत होत नाही. लाल रांगाचा अभाि नसताही
त्र्ािर र्ररणाम होत नाही.
मी वनत्र् शुद्ध, दुवषत न होणाऱ्र्ा अद्वैताच्र्ा िावणिेशी
समरस असतो. तुर्ाप.
िे माझ्र्ाशी ि माझ्र्ात घडते त्र्ाला मी होऊ देण्र्ा इतर्त
र्ूणपतर्ा अवलप्त असतो. मी वनत्र् मुक्त आवण विरक्त-मुक्त असतो.
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असे ॐकार ध्र्ान नेहमी करािे. वकती काळ? ध्र्ान हे
स्मरणासाठी असते. आठिण करून देण्र्ासाठी असते. िोिर
अशी वस्थती ही सहिता होत नाही, तोिर.
माझे सारे व्र्िहार चालूच असतात. र्रांतु माझ्र्ात त्र्ाचे
कतेर्ण मी लादत नसतो.
हीच िीिनमुक्ती. ज्र्ाच्र्ा िवतर्ादनाने गौडर्ाद ॐकार
विश्ले षण सर्ां वितात. र्ेथेच र्वहले िकरण सर्ां ते.
र्ाचे िाचन-आकलन-वचांतन आवण अनभ
ु ूती होणे हीच
िीिनाची कृताथपता आहे. आता झालेल्र्ा स्र्ष्टीकरणाने र्ूणप
लेखन आत्मसात करू र्ा.
शुद्ध मन, र्ूणप श्रद्धा आवण शुद्ध वनष्काम विरक्त व्र्िहार
र्ाद्वारे आर्ल्र्ातील तूर्ाप वनत्र् अनभ
ु ूत राहो.
|| हरी ॐ ||
अण्णा
सध
ु ाररत लेखन – बोधी र्ौणपमा
२६/०५/२०२१. /१७/०६/२१.
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र्ूज्र् गौडर्ाद र्ाांच्र्ा माांडूक्र्काररका.
िकरण- दुसरे िैतथ्र्
र्ूिप-र्ीवठका – || हरी ॐ ||

नदसे दृष्टील , जे जे क ांही, पणव तेनच होत ज्ञ ि |
नवपरित नि भ्मही तो नमटतो, आनण सितसे अज्ञ ि || १.
नवपरित नदसणे ‘वैतर्थय’नच ते, आहे तैसे ि नदसणे |
मुिी स ांगती स्वप्ि-ज गृती, नमर्थय नवण क ांहीच िसणे || २.
जे अि तमनच आहे जगती, खिे व टते ियि ांि |
ज्ञ िदृष्टीिे परि प हत , अद्वैतनच येई ध्य ि || ३.
द्वैत असे ते स िे नमर्थय , अद्वैतनच ते सतय असे |
नवश्व, नि तेजस आनण सुषुप्ती, तय तय वेळी खिे भ से || ४.
द्रष्ट असतो स्वतांत्र परि ते, दृश्य पि धीिनच असते |
दृष्ट्य शी ते जसे आकलि, तैसेनच दृश्यनह नदसते || ५.
सतय असे तो नितयनच द्रष्ट , दृश्य असे ते परि नमर्थय |
देह नि मिनह अि तम तैसे, ज्ञ त ज णतसे तर्थय || ६.
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ज गृतीत ती स्थल अिभ
ु नत, सक्ष्म ची परि स्वप्िनच ती |
सुप्तनच सुषुप्तीम नज असे ती, य सी तीि पदे म्हणती || ७.
जय स ल भे तय ववस्थ , स्वये ब्रह्मनच तो होई |
तीिही प द ांशी तो ज णे, तय नमर्थय म्हणुिी प ही || ८.
ज स्वदां ीच्य ल ल फुल िे, स्फनटकही जरि तो ल ल नदसे |
पिी ज्ञ ि ते पणवनच होत , ‘नमर्थय ’नच तो िांग असे || ९.
अिभ
ु वीतो जोही तय वल , तो ज णे तुय व मीनच |
नितय ि हणे तो अद्वैनत, ज णे प्रपच
ां नमर्थय ची || १०.
‘प्रपच
ां ोपशम अद्वैत ’ची, नस्थती असे ती आतम्य ची |
श्रुती मांत्र स त नि ब ि व , हीच लक्षणे की तय ची || ११.
पणवब्रह्म ही नस्थनत अिभ
ु नवत , ज्ञ तय प्रपांच तो ि ही |
अद्वैती ि अन्य कुणीही, स िे ब्रह्मनच तो प ही || १२.
दुलवभ िि-जन्मी ि ज णले, मी तुय वनच हेची खिे |
श िी-वेदी धमव कनथयले, ििजन्मनच तांव व्यथवनच िे || १३.
नवश्व ईश्विे क ां निनमवयले, पिोपक ि क ां किणे ?|
ज्य अनस्ततवनच ि ही तय शी, क ां व्यथवनच मी आचिणे?|| १४.
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गौडप द हे य तर्थय ची, उकल प्रकिणी य करिती |
ब ध ि ये ब्रह्म चिणी, स ांभ ळुिीय तयव नस्थती || १५.
प्रकिण ‘वैतर्थय’ प्र िांभ
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श्लोक-वैतर्थयां सववभ व ि ां स्वप्ि आहुमविीनषणुः ।
अन्तुःस्थ ि त्तु भ व ि ां सवां तृ तवेि हेतुि ॥ १ ॥
स्वप्िी नदसे ते खिे ि कनल्पत, नवद्वज्जि स िे म्हणती |
ज गृती येत उमजे स िे, खेळ मिीचे ते असती || १६.
मि त जेही, गुढ लपलेले, तेची स्वप्िी नदसत असे |
ज गृत होत स िे नविते, प्रतयक्षी तय स्थ ि िसे || १७.
अठि वी क रिक स ांगते, ज णतय सी ते द्वैत िसे |
प्रथम प्रकिणी हेनच वनणवले, सांशय ज्ञ िे नमटत असे || १८.
तैजस मधनु ि नवश्वी येत , कळते स्वप्िीची म य |
एक कणही तो स्वप्ि-सष्टृ ीच , येत िसे की, जगती य || १९.
स्वप्िी परि ते खिे व टते, सुख नि दुुःखही, ज णवते |
ज गृतीत परिण म ि तय च , जरि नदसते ते, परि िसते || २०.
म्हणुिी तय ‘नमर्थय ’ नच म्हण वे, ज्य अनस्ततव िसे क ांही |
ते नदसणे नि ती अिभ
ु ती, सतय ि स्वप्िीची क ांही || २१.
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श्लोक-अदीघवतव च्च क लस्य गतव देश न्ि पश्यनत ।
प्रनतबद्ध
ु श्च वै सववस्तनस्मन्देशे ि नवद्यते ॥ २ ॥
स्वप्िी ज तसे दि देशी ते, नवनवध गोष्टीही तो प ही |
परि प्रतयक्षी ि कधीही गेल , शय्य सोडुनि कोठे ही || २२.
ज गृतीत जरि तेथे ज त , स्वप्िीचे ि नतथे नदसे |
स्वप्िी नवल स के वळ मिीच , जरि प्रतयक्षी क ांही िसे || २३.
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श्लोक-अभ वश्च िथ दीि ां श्रयते न्य यपववकम् ।
वैतर्थयां तेि नह प्र प्तां स्वप्ि आहुुः प्रक नशतम् ॥ ३ ॥
नवश्व मि चे ते मय वनदत, स्वप्िी क लही अल्प असे |
ऐसे असत , मि व ढनवते, प्रसांग नि क ल नस तसे || २४.
स्वप्िी गेल दि देशी जरि, आनण बहु ज हली भटकांती |
ज गतृ ीत परि आपल्ु य स्थ िी, प य तय चे ि दुखती || २५.
नदसती स्वप्िी, िथ नि घोडे, अभ व ज्य ांच सववस्वी |
क ांही िसत , आिदां , हषव नि, म िस चटक कनध ल वी || २६.
स्विी कुणीही कुठे भेटत , आनण जेही स ांगतसे |
ज गृतीत ते प हू ज त , ि तैस व्यवह ि असे || २७.
बृहद िण्यक श्रुनत ही स ांगे, खेळ मि च ह पुित |
हषव-खेद व अन्यनह स िे, देख व ह त तपुित || २८.
जगत ल य स्वप्ि मधल्य अनस्ततवनच ते असे-िसे |
ज गृतीत ते मुळी िसे परि, स्वप्ि-सष्टृ ीच्य म जी असे || २९.
स्वप्िी पद थ व किी प्रक नशत, स्वयांप्रक शी तो आतम |
असतय स िे स्वप्ि-पद थवनच, ज गृतीत ि ये क म || ३०.
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नितय बदलते सतयत नच ती, वेगवेगळ्य सष्टृ ीची |
अनस्ततवनच ते एकीत असत , दुजीत िसते ती कै ची?|| ३१.
ज्य ज्य सष्टृ ीत अिुभव आपुल , तेथे सतयनच ते बदले |
एकीत सतयनच दुजीत नमर्थय , ऐसे अिभ
ु व आले || ३२.
स्वप्िी जेही ल भे तय च , ज गृतीत ि उपयोग |
अमृत अथव नवषही घेत , परिण मी शन्यनच भोग || ३३.
तसेची ज गतृ ी मधले जेही, स्वप्िी ि ये नदमतील |
असुनि िसे ते, परि िसलेले, ये तेथे उपयोग ल || ३४.
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श्लोक-अन्तुःस्थ ि त्तु भेद ि ां तस्म ज्ज गरिते स्मृतम् ।
यथ तत्र तथ स्वप्िे सवां तृ तवेि नभद्यते ॥ ४ ॥
ज गृतीतले तसेच नमर्थय , वृथ ि गांुत तय म जी |
नदसते पिांतु क ांही िसते, हे जैसे स्वप्ि म जी || ३५.
स्वप्ि-सनृ ष्ट मय वनदत ज गी, देह अांतिी ती घडते |
ज गतृ ीतली स िी सष्टृ ी, देह ब हेिी असते || ३६.
पद थव, व्यिी आनण स्थ िे, उभय ांची वेगळी िसे |
ि प नहयले व अिभ
ु वले, स्वप्िीनह ते ि भ से || ३७.
प्रतयेक ची स्वप्ि-सष्टृ ी ती, नितय वेगळी नि तय ची |
ज गृतीतले नवश्व एक जरि, नभन्ि अिुभती व्यिींची || ३८.
आकलि एकोणीस द्व िे, उभय अवस्थी ती असती |
म्हणुनि दृश्यी, प्रतयेक ची, वेगळीच ती अिुभती || ३९.
ज गतृ ीतले दृश्य एक जरि, प्रतयेक वेगळे नदसे |
प्रसांग एकनच, परि अिुभती प्रतयेक ची तीच िसे || ४०.
आच यव म्हणती जग हे नमर्थय , एक ब्रह्मनच सतय असे |
स्वप्ि ज गतृ ी उभयनह नमर्थय , िसत जेही ते भ से || ४१.
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पद थव व्यिी प्रसांग स िे, स्वप्िीचे जेही नविती |
ज गतृ ी मधले नदसण िेही, स िे लय ल ची ज ती || ४२.
उभयी स क्षी के वळ आतम , अनवि शी तो नितय असे |
दृश्य जगत परि येते ज ते, क ांही तय तील सतय िसे || ४३.
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श्लोक- स्वप्िज गरितस्थ िे होकम हुमविीनषणुः ।
भेद ि ां नह समतवेि प्रनसद्धेिैव हेति ॥ ५ ॥
स्वप्ि ज गतृ ी अिुभवण ि , दोनन्हतही तो एक असे |
उभय सी ते मिनच क िण, नदसते कनल्पल तो जैसे || ४४.
स्वप्िीचे क ांही ि आणत , ज गृतीत ते शक्य िसे |
तैसे इहलोकी सांग्रनहले, पिलोकी ि िेत असे || ४५.
ज गतृ ीतले नवश्वनच स्वप्िी, िवीि स्वप्िी क ांही िसे |
तय तय वेळी खिेनच व टे , जरि सवव नमर्थय नच असे || ४६.
ज गतृ ी तैसे स्वप्ि उभयही, दृश्य नि अिभ
ु व तो नमर्थय |
अनवि शी तो जीव एकनच, सोडी ि अक्षि तय सतय || ४७.
स िे ज्ञ ते हेनच म्हणती, स्वप्ि नि ज गृती नमर्थय नच |
तय तय वेळी खिे व टते, पिांतु स िे क्षनणकची || ४८.
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श्लोक-आद वन्ते च यन्ि नस्त वतवम ि य तथ ।
नवतथैुः सदृश ुः सन्तो नवतथ इव लनक्षत ुः ॥ ६ ॥
जे िसतेनच प्र िांभी नि, शेवटीनह ते मुळी िसे |
जय जन्म नि मृतय आहे, मध्य-क ळी अनस्ततव कसे ?|| ४९.
जे नदसती ते पद थव व्यिी, आज असे परि उद्य िसे |
म्हणुनि तय नमर्थय नच म्हण वे, मध्य-क ली जे जे भ से || ५०.
मृगजळ प णी, िसे उगम नि, नमळणे नसांधुल नह िसे |
नदसणे जरि ते खिे व टते, ते के वळ नमर्थय नच असे || ५१.
ज्य अनस्ततवनच क ांही क लनच, आभ स के वळ तो नमर्थय |
ज्ञ ते ज णती यथ थव हेनच, असणे ब्रह्मनच य सतय || ५२.
ज गृतीतल्य दृश्य ांची परि, अिुभती ती वेगळी असे |
स्वप्ि सष्टृ ी ही व्यिीगतनच की, पुनढल्य तय सांदभव िसे || ५३.
उभय सष्टृ ीतही जसे आकलि, तैशी तय ची अिभ
ु ती |
एकनच दृश्य नवनवध आकलि, नमर्थय क िण सकलनच ती||५४.
आक श ल िसे िांग परि, निळे व टते ियि ांि |
ज्य धितीवि आपुली वस्ती, भ से नस्थि जरि नफित ांि || ५५.
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धिती भांवती नदसेनच नफित , एक ज गी, सयव असे |
येणे ज णे तय चे नमर्थय , उदय नि अस्तनह भ सतसे || ५६.
पद थव व्यिी जरि तीच ती, दृष्ट्य िुस ि अिभ
ु ती |
म्हणुनि हे ि सतय कद नप, नमर्थय नहची ओळख ती || ५७.
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श्लोक-सप्रयोजित तेष ां स्वप्िे नवप्रनतपद्यते ।
तस्म द द्यन्तवत्त्वेि नमर्थयैव खलु ते स्मतृ ुः ॥ ७ ॥
स्वप्िीचे स्वप्िी उपयोगी, ज गृतीतले ज गृतीनच |
जरि पद थव ते एकनच असती, अन्यी ि उपयोगीची || ५८.
स्वप्िी भेटे जीही व्यिी, आनण देतसे वचि ल |
ज गृतीत ि कबल ज ई, नमर्थय गणिे व्यिील || ५९.
स्वप्िीची जी तह ि भ गे, व ख ण्य िे पोट भिे |
अिुभव स्वप्िी ज गृनतच नच, जे तेंव्ह व टते खिे || ६०.
जरि व्यिी ती एकनच असते, ि ते अलगनच व्यवह िी |
नमत्र दुज्य च , शत्र म झ , एक जवनळक, दुज्य दुिी || ६१.
जरि ि ते ते, एक ि हते, तिी भ वि नित बदले |
देही आचिणी िसे नितयत , श श्वत क ांही ि इथले || ६२.
मैत्री असत , नदसती सद्गुण, तय शी नबिसत , दुगवुणी तो |
आज पद विी मोठ्य ; आदि, ख ली उतित तुच्छनच तो || ६३.
आज असे ते उद्य असेलनच, कश च ही भिवस िसे |
क्षण क्षण ल स िे बदले, तय सतय म्हणणे कै से?|| ६४.
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श्लोक- अपवव स्थ निधमो नह यथ स्वगवनिव नसि म् ।
त ियां प्रेक्षते गतव यथैवेह सनु शनक्षतुः ॥ ८ ॥
द्रष्ट ज ई स्वप्ि वस्थी, अपवव ऐसे कधी नदसे |
जे ि प नहले, ज गृतीत ते, द्रष्ट स्वप्िी प हतसे || ६५.
स्वनप्ि दृश्य कनध असे नवलक्षण, आपण प हू उडत ांि |
दोि सोंडीचे नदसती हत्ती, व ऐश गमती ि ि || ६६.
य नवश्व ची ऐशी िचि , जसे स्थ ि अिुभुती तशी |
‘स्थ निधमव’ हे, िोमशी ज त , होणे िोमि तय देशी || ६७.
नवितो स्वप्िीच तो द्रष्ट , जेंव्ह ज गृती येत असे |
द्रष्ट नमर्थय , दृश्य नह नमर्थय , स्वप्ि म्हणोनि सतय िसे || ६८.
जगत तेच जरि, आकलि परि ते, स धि सांगे बदलतसे |
निळ च चष्म , निळे जग नदसे, जिी ते ि हीनच तैसे || ६९.
डोळे नमटत श्रवणी ये जे, आकलि तैसेची होई |
आपुल्य िेत्रे परि प हत , ठस अन्यनच मिी येई || ७०.
कुण स क ांही दोष इनां द्रयी, आकलिनह तैसे बदले |
कुण चांद्र तो नदसेनच नपवळ , क ळोखी भ स स भुले || ७१.
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जगत चे अनस्ततव वेगळे , दृष्ट्य िरू
ु प दृश्य ल |
कसे म्हण वे सतय तय ल , क्षणनह ि ल गे बदल ल || ७२.
व्य धी असत , बदले चव ती, व धवक्यी नवपरित ऐके |
शुभ व त वही कुणी स ांगत , नवपरित समजुिी तो दचके || ७३.
िव्य जन्मी, ती िवीि योिी, िवे आकलि हो तैसे |
गवत िको ते व घ ल परि, हिण चे ते ख द्य असे || ७४.
नमर्थय ज गतृ ी आनण स्वप्िनह, एक ि सकल अिभ
ु ती |
तुयेम जी स िे एकनच, क िण नितयनच अद्वैती || ७५.
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श्लोक-स्वप्िवृत्त वनप तवन्तश्चेतस कनल्पतां तवसत् बनहश्चेतोगृहीतां
सद्वृष्टां वैतर्थयमेतयोुः ॥ ९ ॥
अपवव ऐसे स्वप्िी प नहले, मिोकल्पि जशी असे |
द्रष्ट ही तो कल्पिेतल , म्हणुिी कद तो सतय िसे || ७६.
श्लोक-ज ग्रदवृत्त वनप तवन्तश्चेतस कनल्पतां तवसत् बनहश्चेतो
गहृ ीतां सद्यि
ु ां वैतर्थयमेतयोुः ॥ १० ॥
सतय म निती सकलनच तय ल , प्रतयक्षनच जे व्यवह िी |
परि जे के वळ कल्पिेतले, असतयनच ते सववपिी || ७७.
अांत:श्चेति ग्रहण किी जे, पिी कृती ती ि घडली |
बहीश्चेति प ही तेंव्ह , कृती सतय तीनच झ ली || ७८.
नवच ि के ल द ि कि वे, परि कृनत ि जोविती |
तोविी स िे कल्पिेतले, सतय कृनत परि िसेनच ती || ७९.
कल्पिेतल्य नवश्व म जी, जणु क ांही ती कृनत घडे |
कृतीत ि प्रतयक्ष तोविी, ज गृतीत जणु स्वप्ि पडे || ८०.
{श्लोक ११ ते १३ य ांचे भ ष्य, सुयोग्य सांदभ ांस ठी पुढे घेतले आहे.}
– { आध ि- स्व मी पिम थविदां य ांचे भ ष्य}
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श्लोक-नचत्तक ल नह येऽन्तस्तु द्वयक ल श्च ये बनहुः ।
कनल्पत एव ते सवे नवशेषो ि न्यहेतुकुः ॥ १४ ॥
अांत:कनल्पत पद थव स्वप्िी, ‘नचत्त-क ल’ तय मय वद |
स्वप्ि सपां त , ‘एक-क ल’ तय पन्ु ह प हत ये ि कद || ८१.
स्वनप्ि क ल मी, जे नह प नहले, आज झोपत , ते वेगळे |
जे मी एकद कधी प नहले, नदसेल कनध ते ि नच कळे || ८२.
नचत्त-क ल नि द्वय-क ल हे, स्वप्ि नि ज गतृ ी उभय ांचे |
द्वय-क ल ह ज गृतीतल , जोविी ि श ि, नदसणे तय चे || ८३.
परि ज गतृ ीचे कनल्पत ब यनच, जोविी ि श ि ते नदसती |
स्वप्िी चोिी, नकांव मृतय, ज गृतीत ि अिुभती || ८४.
उभय अवस्थ म जी जे असे, श श्वत तय ांतील क ांही िसे |
द्रष्ट्य च्य अिुभतीिे ओळख, म्हणुिी ते नमर्थय ची असे || ८५.
प्रपांच अांत:-ब य तस नच, अांत:जन्य तो स्विीच |
ब य पस ि नदसे सवव जो, मिोिथीच्य दृश्य ांच || ८६.
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श्लोक-अव्यि एव येऽन्तस्तु स्फुट एव च ये बनहुः ॥
कनल्पत एव ते सवे नवशेषनस्तवनन्द्रय न्तिे ॥ १५ ॥
ज गृतीत व स्वप्िी नदसते, यथ थव नदसणे कद िसे |
जसे आकलि द्रष्ट्य चे ते, तैसे नदसणे भ सतसे || ८७.
उभय अवस्थी नभन्ि आकलि, पद थव नितयनच बदतसे |
दुजे जे ही अनस्ततव असे तय , श श्वत ि नमर्थय नच असे || ८८.
जिी जगत हे एक असेनच, म िव-पशुल नभन्ि नदसे |
जैशी क्षमत आकलि ची, तैसे वेगळे नच भ से || ८९.
म्हणुनि य ांतील क ांही सतय ि , दृष्ट्य िरू
ु पनच जे बदले |
तय व हेनच पणव सतय जे, अद्वैतीनच नित वसले || ९०.
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श्लोक ११ ते १३.{पांिी ८० पुढील}
श्लोक-उभयोिनप वैतर्थयां भेद ि ां स्थ ियोयवनद ।
क एत न्बुध्यते भेद न्को वै तेष ां नवकल्पकुः ॥ ११ ॥
श्लोक-कल्पयतय तमि ssतम िम तम देवुः स्वम यय ।
स एव बुध्यते भेद निनत वेद न्तनिश्चयुः ॥ १२ ॥
श्लोक-नवकिोतयपि न्भ व न्तनश्चत्ते व्यवनस्थत ि् नियत ांश्च
बनहनश्चत्त एवां कल्पयते प्रभुुः ॥ १३ ॥
दृश्य नि द्रष्ट , स्वप्ि-ज गतृ ी, नमर्थय दोिीनह स्थ िी |
नसद्धनच होत , उभयी नमर्थयत , प्रश्न अिेक येत त मिी || ९१.
दोन्ही अवस्थ य जि नमर्थय , कोण कल्पि किी य ची ? |
य भेद ांि कोण ज णते? कोठुिी येती पद थवनच? || ९२.
सुषुप्तीत तो, क ांही िसत , होई आिांद अिुभती |
य नच किणे श्रतु ी य ल ची, म्हणती ‘आतम कल्पयनत’ || ९३.
उत्ति य चे, स्वयेनच भोि , आतम सांकल्पे खेळे |
तोनच होऊनि जीव ज णतो, जरि नमर्थय नच हे सगळे || ९४.
परि स िे जरि, द्वैतनच भ से, िच ब ध अद्वैत ल |
मीनच भोग नि मीनच भोि , जैसे तिांग येती जल || ९५.
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जीव दशेिे जीव तम तो, नमर्थय द्वैत अिुसितो |
म येच ह खेळ असे जो, वथ
ृ तय तची तो िमतो || ९६.
कम वच मी कत व म ििु ी, वृथ फली तो गुांततसे |
प्रभ व म येच तो ऐस , नमर्थय तय सी सतय नदसे || ९७.
सत्त आनण स्फती सहजी, आतम्य च्य ची अनस्ततवे |
जैसे लोह-चुांबकनह जवळी, सहजी लोह खेच वे || ९८.
गीतेत स ांगती कृष्ण अजवुि , हे स िेही मीनच असे |
नस्थती-उतपत्ती-लयनह मीनच, सकल ांच्य मी हृदयी वसे || ९९.
मीनच होतो अनखल चि चि, आनण खेळ ह च लतसे |
खेळ असे ह सवव अि नद, कद नप य ल अांत िसे || १००.
अज्ञ िनच य जगत असण्य , जीव स्वप्ि जणु प हतसे |
पणव ज्ञ ि ते हीच ज गृती, सकली मी मग एक नदसे || १०१.
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श्लोक-जीवां कल्पयते पवां ततो भ व न्पृथनग्वध ि् ।
ब य ि ध्य नतमक ांश्चैव यथ नवद्यस्तथ स्मृनतुः ॥ १६ ॥
ईश्वि कनल्पत आधी जीव ल , नवनवध भ व मग सनृ जत असे |
ब य नि अांतिी पद थव जे-जे, स्मृती-ज्ञ ि सह निनमवतसे || १०२.
पववकमव ते जीव स स्मतृ जे, भोग भोगण्य ते तैसे |
नवश्वी अिक
ु ु ल तैशी िचि , सहजी ईश्वि किीतसे || १०३.
ज गृतीचे जग किीत िचि , सह य्य शिी म येचे |
अिभ
ु व ज्य च जीव घेतसे, ब य जगत तय िमण्य चे || १०४.
पववकनमव जे बीज पेरिले, ब य निनमवती तैशी असे |
नवनवध लोकनह तय सी निगडीत, आनण भ व अांतिीचे तैसे||१०५.

जसे नवषय नि आकलि शी, भ व जीविी उपयोगी |
मिोभ व ते तय -तय जीव , तशी प्रेिण हो ज गी || १०६.
प्र िब्धीचे भोग भोगण्य , सहजी प्रेिण कम वची |
‘यथ नवद्यस्तथ स्मृनतुः’ ही, पिांपि सांस्क ि ची || १०७.
ब य निनमवती नवनवध लोकीची, अिक
ु ु ल ती प्र िब्ध ल |
जसे जीवीचे प्र िब्धी ते, तसे लोक ये व ट्य ल || १०८.
क िण-क ये नवनवध जीव ांची, निगनडत तैसे नवश्व बिे |
नवनवध भोग जे सष्टृ ी द्व ि , सक्ष्म जीव ांच्य तय सज
ृ िे || १०९.
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सुरु होते मग प्रपांच-ि टक, नवश्व-तेजस नि प्र ज्ञ चे |
कुणी नववेके नि वैि ग्य िे, ज्ञ ि घेतसे तुयेचे || ११०.
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श्लोक- अनिनश्चत यथ िज्जुिन्धक िे नवकनल्पत ।
सपवध ि नदनभभ ववस्तद्वद तम नवकनल्पतुः ॥ १७ ।|
प्रक श अपिु , नदसत िज्ज, आकलि निनश्चत होत िसे |
आतम्यस्वरूपीनह तैसेनच, आिोप जीवनच किीतसे || १११.
असते दोिी वेडीव कडी, नवनवध आकलि आिोपे |
कुण व टते, सपव असे ह , कुणी म्हणे जल ओघरूपे || ११२.
नमटत क ळोखनह तेधव , समजे ज्ञ तय , ही दोिी |
तैसे नमटत अज्ञ िनह ते, सतयनच आतम , नमटे दुिी || ११३.
जोविी निद्र अज्ञ ि ची, ज्ञ त -भोि मी आतम |
हे समजेि , वृथ नच नमर्थय , उमगे आश्रय जरि तम || ११४.
ज गृतीत जे नदसते ियि , पि वलांबी आकलि |
एकनच वस्त नदसे वेगळी, आिोप व्यिीनह ि ि || ११५.
नवपरित ज्ञ िे, नवनवध आकलि, सतयनच सष्टृ ी स्वप्ि ची |
प्रपांच हे ति स्वप्िनच के वळ, ि ये ज गृती बोध ची || ११६.
स्वप्ि नि ज गृती उभय स्वप्िनच, िसे तेही ते परि भ से |
भल्य भल्य ांि म य चुकवी, नमर्थय सतयनच आभ से || ११७.
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दृष्टीिे ि नदसतो ईश्वि, नदसणे हे ति द्वैत असे |
ज्ञ त अिभ
ु वी हृदय मांनदिी, एकपण नवि उल्ह से || ११८.
श ि-जनित ज्ञ िेनच अिुभती, म्हणती ‘श ियोनितव त’् |
श िनच जििी ती ज्ञ ि ची, म गव द खवी प्रसगां ोप त् || ११९.
‘सवां शन्यां शन्यां’ म्हणती, इनां द्रय तीतनच क िण ते |
परि िसे ‘शन्यव द’ नच ब्रह्म नवण क ांही ि उिते || १२०.
मीनच असे नक, आतमततवनच, ज्ञ िे निश्चय तो होई |
म्हणती ‘आतमैवेदां सवां’, तेनच सतय सकल ठ यी || १२१.
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श्लोक- निनश्चत य ां यथ िज्ज्व ां नवकल्पो नवनिवतवते ।
िज्जुिेवेनत च द्वैतां तद्वद तमनवनिश्चयुः ॥ १८ ॥
शुद्ध ज्ञ ि होत ते उमजे, निनश्चत ह िज्जनच असे |
िसे सपव ही दोिीची, शक
ां मिी क ांहीनच िसे || १२२.
िसे सपव ही असे दोिीची, सतय दोिी ही ज ण वे |
व्यवह िी गेलेनच नमर्थय भय, दोिी ज णुिी आचि वे || १२३
शुद्ध ज्ञ ि तैसे होत नच, नवकल्प स िे ते नमटती |
ि ज गृती व स्वप्ि-सषु ुप्ती, मी तुय वनच अद्वैती || १२४.
प्रय स हटले, सपव म िण्य , व मांत्रे तय घ लनवणे |
उप य निनश्चत एकनच तय सी, पणव प्रक शी अिुभवणे || १२५.
तैसे भवस गि ह तिण्य , अिुभती होण्य ब्रह्म ची |
िको कि य कमवक ांड व , व ट धि य क्लेश ची || १२६.
नववेक-वैि ग्ये आचरुिी, शुद्ध ज्ञ ि ते ल भ वे |
अज्ञ ि च ि शनच पिु त , निज-रुप शुद्धनच ज ण वे || १२७.
नवश्व नि तेजस प्र ज्ञ अवस्थ , सप वसमनच भ स असे |
जे ि ही तय निव िण्य स्तव, मिी कम वचे वथ
ृ नपसे || १२८.

123

हे गदवभ नि ह ति ि ज , उप धी, य ति विविल्य |
जैसे दोिीशी अन्य म ििु ी, नचत्तवत्त
ृ ी तय ब विल्य || १२९.
आतम्य ल ती िसे उप धी, उप धी भ् ांती नमर्थय ची |
उप धी सगां े तसे आचिण, ि नवस्मिण अद्वैत ची || १३०.
बोध जोविी ि ज्ञ ि च , ‘कोण मी असे’ नवस्मिणे |
श्रुती नशकनवती, ज्ञ ि-प्रक शी, ब्रह्म ज ण तां निज-ज्ञ िे || १३१.
ज गृती ह नच िज्ज सपवनच, अज्ञ ि च्य अांध िी |
अपुऱ्य अथव नवपरित ज्ञ िे, जीव नवसिल ‘मीनच हिी’ ||१३२.
नमर्थय सपवनच सतय व टणे, आनण तैसे आचिणे |
फसवी भव-चक्र ांत वथ
ृ नच, िसतय बध
ां िी ते पडणे || १३३.
उप य य ल एकनच निनश्चत, श्रुती स ांगती ठ मपणे |
शुद्ध ज्ञ ि ते निज-रूप चे, देह-बुद्धीतुनि ते सुटणे || १३४.
शुद्ध ज्ञ ि ते होत उमगे, नतन्ही अवस्थ नमर्थय ची |
मीनच तय व, पणव ब्रह्म मी, ज ण सतय नि नमर्थय ची || १३५.
जेही प नहले नि अिभ
ु वले, आजविी ते ज नणयले |
स िे होते ि टक जणु ते, हे मजल आत कळले || १३६.
परि ज्ञ ि ते ऐसे होत , सोड िये ि टक किणे |
नवनवध भनमक तय प त्र ांच्य , समजुिी सुयोग्य आचिणे ||१३७.
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म झी भुनमक ि नवसि वी, ि टक उत्तम सजव वे |
परि कद ि मळ स्वरूप , नवसरुनि वतवि ते व्ह वे || १३८.
स िे ि टक सयु ोग्य किणे, सहजी आले व ट्य ल |
मी चपि शी, नकांव ि ज , न्य यनच देणे भुनमके ल || १३९.
ऐसे अद्वैत त ि हुनि, द्वैत ल न्य यनह देणे |
कृत थव जीवि होईल आपुले, आिांद उभयी तो घेणे || १४०.
य जन्मी जे मजशी ध नडले, समजुिी घ्य वे ते पुिते |
क्षमत आनण नवनशष्टत मम, व पिणे इह-क य वते || १४१.
ऐसे जीवि यथ थव जीवि, स थवक ते िि-जन्म चे |
निज क ये नि स्व मी क ये, सतां ोषे मि श्रीहिीचे || १४२.
गौडप द आच यव य पुढे, स ांगती ‘नवपरित’ अथव कसे |
श्रुती व चुिी अशुद्ध ज्ञ िे, नवपरित म ग व धिीतसे || १४३.
एकोणीस ते अठ्ठ वीस य , क रिक त तय ांिी िनचले |
आिांदनगिीचे भ ष्य तय विी, अभ्य स होण्य स भले || १४४
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श्लोक- प्र ण नदनभििन्तैश्च भ वैिेतैनववकनल्पतुः ।
म यैष तस्य देवस्य यय समां ोनहतुः स्वयम् ॥ १९ ॥
आतम्य ल कुणी प्र ण म निती, पिी असे हे ति म य |
मोहनवले म येिे जगत , दुस्ति ही बहु लघां य || १४५.
ही ति भगवांत ची शिी, गीतेत स ांगे ‘दुितयय ’ |
आतम्य ल ही नहिे भुलनवले, जीव कष्टतो तो व य || १४६.
िसते तेनह, असते व टे , ध वे जीव ही तय स ठी |
भ सवी जवळी असत दिनच, हृदयी जरि तो जगजेठी || १४७.
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श्लोक-प्र ण इनत प्र णनवदो भत िीनत च तनद्वदुः ।
गुण इनत गुणनवदस्तत्त्व िीनत च तनद्वदुः ॥ २० ॥
कुणी म्हणती ह प्र ण नच आतम , कुणी म निती पांच-भुते |
अन्य कुणी नवद्व ि म निती, गुण तमकनच य जगत ते || १४८.
कुणी ततववेत्ते परि म निती, प्रभ व स ि ततव ांच |
एकव क्यत िसे तय ांची, सवव प्रभ वनच श्रद्धेच || १४९.
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श्लोक- प द इनत प दनवदो नवषय इनत तनद्वदुः ।
लोक इनत लोकनवदो देव इनत च तनद्वदुः ॥ २१ ॥
म ांडुक्य चे श्रुती अभ्य स, म्हणती च ि प द ब्रह्म चे |
तय ची अवस्थ च ि वनणवल्य , वणवि तेनच सतय चे || १५०.
च ि प द य ब्रह्म चे जे, कनल्पयले समज य ते |
य च ि ांच्य आध िेनच, सकल नवश्व घेई गतीते || १५१.
नवषय तील आिदां ी रुनच ज्य , ज्ञ ि-इनां द्रय ांची महती |
म्हणती आिांद स्तव जीवि, सतय इनां द्रय ांि म्हणती || १५२.
आिदां स्तव जग निनमवयले, नवषय-इनां द्रये युती द्व ि |
भगवांत च ह नच हेत, म्हणुिी पस ि ह स ि || १५३.
सज
ृ ि आिांद चे होते ते, य जगत चे सतय असे |
भोगव दी नवद्व ि म्हणती ते, ह नच अथव आम्ह गांवसे || १५४.
नवनवध पुि णे अभ्य सुिी जे, ज्ञ तेजि आहे जगती |
देव देवत आनण लोकनह, म्हणती, सतयनच ते असती || १५५.
वेद म जी प िोप िी, स्तुती नि प्र थवि तय ांची असे |
वेद प्रम णनच म्हणुिी म्हणती, सतय य नवि अन्य िसे || १५६.
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श्लोक- वेद इनत वेदनवदो यज्ञ इनत च तनद्वदुः ।
भोिे नत च भोिनवदो भोज्यनमनत च तनद्वदुः ॥ २२ ॥
ज णक ि जे वेद ांचे ते, म्हणती आतम वेद असे |
यज्ञ निपण
ु ते, पिांतु म्हणती, यज्ञ व चुिी अन्य िसे || १५७.
वेद ध्य यी म्हणती ऋच नच, आनण नशकती ते अथ ांि |
खोल आशयी ि ज त तय , विविल्य नच घे ज्ञ ि || १५८.
तसेनच यज्ञे नवनवध प्रक िे, जैसे ग्रथ
ां ी वनणवयले |
देत आहुती, म्हणुिी मांत्र , परि आशय ि ज नणयले || १५९.
वेद-श िी जी व्रते वनणवली, फळे तय ांची व चुनिय |
ल गती आचिण च्य म गे, सक म श्रद्ध ती व य || १६०.
गांध नटळे नि म ळ नवनवध , भस्म-नवलेपि अांग शी |
बदलती वेष , स्तोत्रे म्हणती, भुलले ते देख व्य शी || १६१.
कत व आतम्य ल ि म निती, भोिे म्हणती तो भोि |
कुणी समजती सतय भोज्यनच, कश स अन्यनच तय व त व ||१६२.
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श्लोक-सक्ष्म इनत सक्ष्मनवदुः स्थल इनत च तनद्वदुः ।
मतव इनत मतवनवदो मतव इनत च तनद्वदुः ॥ २३ ॥
ज्ञ ते जे अणु-पिम णचे, ठ म मत विी य असती |
अनत सक्ष्म तो, असेनच आतम , अती नविळ तय ची ख्य ती||१६३.

स्थल देहीच प्र णनह ज त , सक्ष्म देह मि-बुद्धीमयी |
ज त असे ती जीव सांगे, िसे ज त तो कनध नवलयी || १६४.
श्रुतीत ऐसे कथीयले की, आतम अतीनच नविळ असे |
परि स ांगती तय च श्रुती की, आतम सव वठ यी वसे || १६५.
गहि अथव तो ‘सक्ष्म’ नवशेषण, िच ते की आक ि चे |
अथव तय च ततव सक्ष्म ते, नवषय ि मि नि बुद्धीचे || १६६.
परि ज्य आस्थ सगण
ु -स्थुल ची, वेद ि म नित ि नस्तक ते |
ते म्हणती ह स्थल देहची, जीवि जोविी ते असते || १६७.
स्थल देहनच आहे म्हणुनि, भोग भोगत येत असे |
स्थल शीनच ततव म िणे, सयां ुनिक ते अन्य िसे || १६८.
ज्ञ ते स ांगती नवध ि चकनच, निद्री व ते मृत असत |
जरि स्थल प्रतयक्ष नतथे ते, स ांग कोण असे भोि ?|| १६९.
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कुण स रुनच ती स क ि ची, म्हणती मतीत देव असे |
चक्रध िी श्री नवष्ण अथव , अष्टभुज अांब नवलसे || १७०.
ठ मपण िे कुणी स ांगती, ज गृत दैवत हेनच असे |
प्र णप्रनतष्ठ ती के लेली, िवस ल नित प वतसे || १७१.
कुठे ध तुची, प ष ण ची, क ष्ठ ची व बफ वची |
पजि अनभषेक भोग व , होई पनतव इच्छे ची || १७२.
कुणी चोि ते ि त्री चोिी, ऐश ज गतृ देव ची |
ि नस्तक कुणी ते करिती भग्िनह, कोठे शिी पळे तय ची?||१७३.
च ि वेळ क शीचे मांनदि, तोनडयले ते यवि ांिी |
देवतवनच क ां नवरुिी ज ई, ह ल च लत सैत िी ?|| १७४.
शन्यव दी ते म्हणती ऐसे, स िे-स िे शन्यनच ते |
बघतो आपण सकलनच नविते, क ळ च्य मुखी ते ज ते || १७५.
बुद्ध-व द ह जो शन्य च , चतुथ वत खांडण तय चे |
गौडप दनच देतील उत्ति, दशवुनि उनचत आध ि चे || १७६.
आपआपली मते म ांडत , आग्रही ते वेत्ते होती |
परि पणव ज्ञ त तो नमळत , सहनज निरुत्ति ते होती || १७७.
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श्लोक-क ल इनत क लनवदो नदश इनत च तनद्वदुः ।
व द इनत व दनवदो भुवि िीनत तनद्वदुः ॥ २४ ॥
क लततववेत्त ते म्हणती, स िी क ल ची सत्त |
तय ांतनच सज
ृ ि, तय ांत ि हणे, तय ांतनच लय होणे नवित || १७८.
अिुकुल-प्रनतकुल क लप्रव ही, घडते तय च्य सत्तेिे |
एक क ल तो अखांड व हे, परिवतवि य नियम िे || १७९.
क ल असे परि नक्रय जन्यनच, अनधि नक्रय ांच्य स्वये असे |
तय ची कै सी स्वतांत्र सत्त , आपुल्य जो स्व धीि िसे || १८०.
नदश व दी ते म्हणती ततव ते, नदश ांचेची के वळ च ले |
नदश कोणती अिुकुल-प्रनतकुल, कवण क यी तय िेनच कळे ||१८१.

नितय भ्मण ह नवश्व नियमनच, कवण नदश ि ही स्थ यी? |
अवक शी ह खेळ च लल , नदश तरि बदलत ि ही || १८२.
स्थैयव नजयेल स्वयेनच ि ही, पि धीि ती नदश असे |
बदले स्वयेनच स्थ ि प्रवतविी, होइल ती ते ततव कसे? || १८३.
जेही व द ांचे वेत्ते ते, म्हणती व दनच ततव असे |
बुनद्ध-निश्चये सज
ृ ि तय चे, महतव ड वलत कै से ?|| १८४.
ज्ञ ते उत्तितीनच तय शी, कवण व द तो स्थ यी असे ?|
कुणी स ांगत व द तय चे, पुढती खांडण क य िसे?|| १८५.
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आज स ांगती ठ मपण िे, आमुचेची ते सतय असे |
उद्य तय हुनि कुणी ज णत , स िे खोडुनि क ढीतसे || १८६.
नवच ि ांची ती प्रण ली बदले, श ि ज तसे पढु े पढु े |
आजच्य व द उद्य ि थ ि , ि ततव स ततय घडे || १८७.
भुविव दी ते म्हणती भुविनच, ततव एकले म ि वे |
सप्त स्वगव, स ती प त ळ , स्थ िनच ततव चे द्य वे || १८८.
ज्ञ ते म्हणती चौद भुविे, कुणी प नहली आजविी ?|
इहलोकनच ह व्यवह िी ये, नततुक दृष्टीस येत जिी || १८९.
सक्ष्म लोक हे, नवषयनह िसती, पिु ण तनच वनणवयले |
तय ततव ते कसे म िणे, के वळ शब्दीनच ऐनकयले || १९०.
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श्लोक- मि इनत मिोनवदो बुनद्धरिनत च तनद्वदुः ।
नचत्तनमनत नचत्तनवदो धम वधमों च तनद्वदुः ॥ २५ ॥
जेही मिोवैज्ञ निक असती, अिुभव द त मिनच असे |
सुख-दु:ख ल क िण के वळ, तय ची वत्त
ृ ी अन्य िसे || १९१.
स िे इनच्छती श ांती मि ची, ततव मि ल म ि वे |
हेनच सयां ुनिक की के वळ, अन्य नवच ि कश स हवे?|| १९२.
ज्ञ ते म्हणती, पितांत्रनच मि, हेनच क िण दुुःख ल |
ततव तय नस कै से म ि वे ?, जे नक कठीणनच स्थैय वल || १९३.
नितय अवस्थ तय ची बदले, कधी उद स कनध उल्ल से |
मि ति देह चे स धि ते, ततव म्हण वे तय कै से? || १९४.
म्हणती कुणी नवद्व ि असे के , ततव बुद्धील म ि वे |
‘बनु द्धरिनत च तनद्वदुः’ कनथले, योग च रि ि नवसि वे || १९५.
ज्ञ ते म्हणती योग च िनह, एक नवच िनच बौद्ध ांच |
दुनषत नि खांनडत मत हे तय ांचे, ततवी नवच ि ि बुद्धीच || १९६.
सुषुनप्त समयी, अभ व असतो, तेंव्ह बुद्धी तेथां िसे |
तीही लीिनच सुषुप्तीम जी, ततव म्हण वे नतज कै से?|| १९७.
कुणी देत ते महतव नचत्त , निव स जे सांस्क ि ांच |
कमव-व सि जिक तय चे, अनधक िी ते ततव च || १९८.
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ज्ञ ते म्हणती, नितय बदलती सांस्क ि ांचे रूप िवे |
आनद अांतनह असे जय ल , ततव तय ि म ि वे || १९९.
कमवक ांडी ते सतवि उठले, धमव-अधमवनच ततव असे |
पण्ु य-प पनच क िण तय ांचे, ततव तय हुनि अन्य िसे || २००.
ज्ञ ते म्हणती, धमव-अधमवही, नितयनच ते बदलत ि ही |
ते ततव चे ि अनधक िी, य ांत व द िसे क ांही || २०१.
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श्लोक- पञ्चनवांशक इतयेके षड्नवश इनत च पिे ।
एकनत्रांशक इतय हुििन्त इनत च पिे ॥ २६ ॥
स ांख्यव दी ते म्हणती ऐसे, जगत पच
ां नवस ततव ांचे |
पिमेश्वि ही अनधक नमळविु ी, कुणी म निती सव्वीसचे || २०२.
पांचप्र ण ते तय ांत नमळवुिी, कुणी एकतीस ते करिती |
अिांत व दी म्हणती सीम ि , ततवे अिांतची असती || २०३.
ऐसी म न्यत एक ि ततवी, स िे जरि ते नवद्व ि |
इथे ि थ ांबे ततव गलबल , व ढनवती ते अज्ञ ि || २०४.
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श्लोक-लोक ांल्लोकनवदुः प्र हुि श्रम इनत तनद्वदुः ।
िीपुांिपुांसक लैङ्ग ुः पि पिमथ पिे ॥ २७ ॥
कुणी म्हणती हे नवच ि सगळे , आध रित क िण विी |
क य जग चे क िण तय नस, ततव म नित खिोखिी || २०५.
असे व द ि कधी सांपती, नवच ि करि हे जगत असे |
क य प्रयोजि निम वतय चे, तय नवण अन्यनच ततव िसे || २०६.
स ऱ्य नवश्व चे क िण हे, प्रसन्ि करि य जगत ल |
‘लोक ि् लोकनवदुः’ प्रयोजि, हेच ततव असे य ल || २०७.
परि म नहत हे सकल जगतनह, प्रसन्ि कनध ि होण ि |
एक चे ते िांजि करित , दुज्य स इष व ि हण ि || २०८.
आिांदी किण्य स ज िकी, ि वण सांगे लढणेनच |
एक चे सख
ु , दुुःख दुज्य चे, ही ि प त्रत ततव ची || २०९.
जे ही म निती आश्रम-धम व, म्हणती आश्रमधमव खि |
ह नच खि पिम थव असे की, ततव नवच ि ि दुसि || २१०.
ज्ञ ते म्हणती धमव प ळणे, अथवपणव जरि प्रवृत्ती |
सयु ोग्य होणे कठीण सद ची, ततव म्हणुनि तय ि गणती || २११.
िुसते प लि परि अज्ञ िी, जन्म ज तसे तो व य |
जेथां ि शुद्धी अांतिीची ते, ततव िसे के वळ म य || २१२.
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कुणी ज्ञ ते ते व्य किण चे, म्हणती नत्रनलांगे सष्टृ ी वसे |
िि, ि िी नि तृतीयपांथी, नलांगनवच िनच ततव असे || २१३.
ज्ञ ते म्हणती, व्य किण ल , कसे आणणे व्यवह िी ?|
भ षे-भ षेमधे नभन्ित , नलगां ची असते दुसिी || २१४.
क ांही शब्द ते असे नत्रनलांगी, नवच ि करित भ षेच |
ततव कसे ते तय स म्हण वे,? योग्य नवच ि ि ह तय ांच || २१५.
कुणी म्हणती ते ब्रह्म दोिकी, पि नि अपिनह श ि म्हणे |
ज्ञ त उभय ते अवश्य होणे, तिीच हे चच व किणे || २१६.
ज्ञ ते म्हणती, दोि नवच िी द्वैतनच होई, ब्रह्म परि नित अद्वैती |
दोि ब्रह्म ते िसती कद नप, ततव तय कै से म्हणती || २१७.
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श्लोक-सनृ ष्टरिनत सनृ ष्टनवदो लय इनत च तनद्वदुः ।
नस्थनतरिनत नस्थनतनवदुः सवे चेह तु सववद ॥ २८ ॥
कुणी म्हणती नवद्व ि असे की, सष्टृ ीत मुख्यनच उतपत्ती |
व स्तनवक तय ततव ल गी, के वळ ब्रह्मदेव असती || २१८.
कुणी म्हणती नक, िवी निनमवती, लय व चुिी शक्य िसे |
तय स ठी तो सांह ि च , मह रुद्र नच ततव असे || २१९.
कुणी म्हणती उतपत्ती क िण, के वळ कम विे घडते |
तय स ठी तो प लिकत व, श्री नवष्ण ह ततवनच ते || २२०.
एकव क्यत कुण त ि ही, ह ति के वळ व द असे |
ततव म्हणोनि कश म्हण वे? पणव तकव तो य ांत िसे || २२१.
कुणी प नहले ब्रह्म , नवष्ण आनण रुद्र तो सांह िी |
स िी नह ति असे कल्पि , अलग धमी असे दुसिी || २२२.
य जगती ते धमव पांथनह, नकती तय ि ही गणि |
ततवे म निती आप-आपली, सत्र तय ल एकनच ि || २२३.
नवभुनत दशविी दशमोध्य यी, स्वये स ांगती भगवतां |
क ांनत-शनि मम ऐश्वयवनच, म झ्य नवभतीस ि अांत || २२४.
भेद िनहत तो एकनच आतम , अन्य नवकल्पी अज्ञ ि |
तेजोमय म ग व म ि वे, सतय एक ब्रह्म-ज्ञ ि || २२५.
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श्लोक- यां भ वां दशवयेद्यस्य तां भ वां स तु पश्यनत ।
तां च वनत स भतव सौ तद्ग्रहुः समु पैनत तम् ॥ २९ ॥
‘इदां सवां यदयम तम ’, बहृ द िण्यक स ांगतसे |
जेणे अिभ
ु व ल भे सतयनच, तय नवण पथ तो अन्य िसे || २२६.
ज्य ांिी अिभ
ु नवले तय ततव , स्वये ब्रह्म ते अद्वैती |
आतम-रूप एकनच ततव ते, कद ि फसणे ते द्वैती || २२७.
ठ म म िसी मीच ततव ते, निष्ठ पुिती तय विती |
एक म गव जो मि स भ वे, अन्य सवव सोडुनि देती || २२८.
शुद्ध मि ल जेही भ वे, आनण अिभ
ु ती ये तैसी |
निनश्चत ती म ि वी प्रेिण , सोडुनि द्य वे अन्य सी || २२९.
ठ मनच निष्ठ फलद यी ती, उग व दी ते पड िये |
योग्य गवसत म गव अिुसिी. ततव तेनच, प्रनचनत ती जये || २३०.
वैष्णव म निती श्री नवष्णल , कुण स सांतोषी म त |
ठ म ततव ते किीत िक्ष , फल ते सहजी ये ह त || २३१.
आपल्ु य ततव कनध ि सोडणे, दुज्य स आग्रह ि किणे |
मुहम्मद च्य अल्ल ल व , अन्य दषण ि देणे || २३२.
हिुमांत िे नलनहले ि मनच, ि म चे ठे ऊनि श्रद्ध |
प ष णनह ते सहजी तिले, असुिी जड ते तरि सुद्ध || २३३.
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ि म शांक , तिले कै से?, के वळ नलहुनि मम ि म |
प ष ण य बघतो सोडुनि, मी ति स्वयेनच की ि म || २३४.
परि सोनडत ि ही तिल , जळ त पिु त बडु ल से |
हिमु ांत म गनु ि तो हस
ां ल , श्रीि म ल स ांगतसे || २३५.
तुझ्य प सुनि सुटत देव , कुणी ि कनध तो तिल से? |
श्रद्धेिे परि आम्ही नलनहत , प ष णनह बुडतील कसे? || २३६.
िव्हती अक्षिे प ष ण विी, श्रद्ध होती ती ठ म |
मम प्रभु ि मी, अप ि शिी, तितीलनच नलनहत ‘ि म’ || २३७.
पणवनच निष्ठ ठ म अस वी, जये अिभ
ु ती येत असे |
सहजी ब्रह्मनच स्वयेनच होती, मिी शांक ती मळ
ु ी िसे || २३८.
धिसोडील निष्ठ करित , ि इहलोकी ि पिलोकी |
‘इतो िष्टस्ततो भ्ष्ट:’, वचिनह असे प्रनसद्ध ते की || २३९.
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श्लोक- एतैिेषो पृथग्भ वैुः पृथगेवेनत लनक्षतुः ।
एवां यो वेद तत्त्वेि कल्पयेतसो नवशङ्नकतुः ॥ ३० ॥
समिस ज्ञ त जरि अद्वैती, स्वधमव प ळी य जगती |
सयु ोग्य ऐश करुिी क य व, िसे परि तय आसिी || २४०.
कुणी व्यनथत ते जगती नदसत , भोनगती प्र िब्ध आपुल्य |
यथ शिी तय मदतनच किणे, परि ि नवस्मृती कै वल्य || २४१.
हेनच अिुभव अमृती नलनहले, श्री ज्ञ िेश्वि म ऊलीिे |
आजही वतसल ह त कृपेच , नफिनवतीनच ते प्रेम िे || २४२.
ज्ञ िमयी ती दृष्टी असत , अि तम जगती क ांही िसे |
स िे क ांही व सदु ेवमय, सकल ठ यी तोच वसे || २४३.
य जगती देह किवी तां, स्वधमव प लि ि सोडी |
परि ि गुांते द्वैत म जी, पिब्रह्म नवण ि आवडी || २४४.
ब्रह्मल भ तो होण्य स ठी, स धि एकनच य जगती |
अांतिीनच ऐकुनि प्रेिण , जेणे होईल अिुभती || २४५.
अिेक भ व नि अिेक व दनह, गुांत िये ते ज्ञ तय िे |
ज्य म ग विे हिी तो गांवसे, ठ म िह वे श्रद्धेिे || २४६.
गीत अठि वे अध्य यी, श्लोकी पांच वि वदती |
ज्ञ िेश्विी आध िे स ांगे, कृष्ण उिी मी यथ मती || २४७.
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ज्ञ ि भिी ती थोि अजवुि , मी नि भि अलग िसती |
‘शुद्ध भिी’ म्हणती ते ज्ञ िी, नहल ची ‘स्व-सनां वनत्त’ || २४८.
‘शिी’ नतजल म्हणती शैव ते, आम्ही म्हण ‘पिमनच भिी’ |
आटे नववेक नि वैि ग्यनह ते, ि प्रवत्त
ृ ी ि निवत्त
ृ ी || २४९.
च िी भुते नविली आक शी, अद्वैती ती अिभ
ु ती |
गांग भेटे स गि शी ती, गांग स गि एकनच ती || २५०.
कुणी कुण ल तेथे पजणे, आनण भजणे कुणी कुण ?|
स िे एकनच पिब्रह्म ते, जळ त ि कल्लोळपण || २५१.
नसद्धची तो ते तीथव ज हल , होई च लणे य त्र ची |
मुख तुिी तय नचय मी बोले, कृती तय ची हे पजिनच || २५२.
जरि व टे तो ग डे ओढी, सांस िी व्य प ि चे |
स म न्य सम जगती वते, भ ि नितय पिी ब्रह्म चे || २५३.
हेची ओळखणे आपण शी, आकलि के वळ ज्ञ ि चे |
मजल मी ति नितय प्र प्तनच, िुिले क ांही नमळनवण्य चे ?|| २५४.
गौडप द आच यवनच म्हणती, येथां िसे क ांही प्र प्ती |
मीच ब्रह्म ह भ वनच निश्चल, नितयनच येईल अिभ
ु ती || २५५.
आनवष्क ि ह अद्वैत च , श्रद्धे जैसी अिुभती |
ओतप्रोतनह ब्रह्मनच जगती, के वळ श्रद्धेची ही महती || २५६.
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जगत म जी आतमदृष्टीिे, नितय पह व भगवतां |
अि तम स िे नवरुिी ज ईल, द्वैत च होत अांत || २५७.
जगत म जी जेही नदसते, ज्ञ ि-दृष्टीिे तय प ही |
असे उप धी ती विविली, चैतन्य नवण ि क ांही || २५८.
भेद सोडुनि, पह अांतिी, नवनवधे िटल एक हिी |
कुणी उच्च ि , कुणी िीचनह, रूपे तय ची ही स िी || २५९.
अलांक ि ि दृष्टी य वे, के वळ बघणे ते सोिे |
तिांग, ल ट म नज अिुभव , के वळ जळनच ते ज्ञ िे || २६०.
प्रसगां क ांहीही अिभ
ु नवत , नवच ि करि सहभ ग च |
कवण कृनत मम ये उपयोगी, किी नवच ि के वळ य च || २६१.
व्यवह रिक नह द्वैती भिी, पिोपक िनच हिी सेव |
कतवव्य शी कनध ि चुक वे, अांतिी ब्रह्मरुपी ठे व || २६२.
अल्ल ह नह हो, व मरिअम्म , भैिव व ते अन्य कुणी |
स िे स िे आतमदेवनच, निष्ठ ठ मनच ठे वोिी || २६३.
ज्ञ ि क ांड व कमव स धि , अिेक परि श्रद्ध असत |
तय व ततवची सकल ठ यी, आनद अांत क ांही िसत || २६४.
सांशय-शांक ह नच अडथळ , श्रद्ध नितयनच निश्चल ती |
य नच देही, ब्रह्म ल भते, अिुभुत ती ब्र ह्मीश ांती || २६५,
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िि-जन्मी य िसे वणव तो, आच ि-धमवनह क ांही िसे |
जे नह व ट्य ल आले ते, स्वधमवप लि तेनच असे || २६६.
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श्लोक-स्वप्िम ये यथ दृष्टे गन्धवविगिां यथ ।
तथ नवश्वनमदां दृष्टां वेद न्तेषु नवचक्षणैुः ॥ ३१ ॥
स्वप्िसष्टृ ी व ग रुडी दशवि, िगिी व गांधव वची |
अज्ञ न्य ल सतय व टते, च ले बद्ध
ु ी ि ज्ञ तय ची || २६७.
वेगळी स्वप्ि मधुिी ज गृती, ज गतृ ीतली ज गृती ही |
अद्वैत च ज्ञ िी जेथे, द्वैत जग ल ही प ही || २६८.
िसे व गणे कद अलौनकक, वतवि स म न्यनच तसे |
नमर्थय च उल्लेख ि जगती, पिी अांतिी भ ि असे || २६९.
अज्ञ ि समनच वत ववे, जरि पणव ज्ञ िीनच असे |
समष्टीत सहभ ग उनचतनच, भुनमके ल सोडणे िसे || २७०.
हम ल हो व ि ज अथव , उत्तम वठवी भुनमके ल |
एक क्षणनह परि हिी ि नवसिे, ि सोडी अद्वैत ल || २७१.
जगती आपुले व्यथव ि येणे, स्वधमव प लि सोड िये |
अनलप्त ि हुनि करि ती कमे, ब्रह्म-स्मिण नित होई जये || २७२.
‘तथ नवश्वनमदां दृष्ट’ां , ब्रह्मनच के वळ अिभ
ु ती |
स िे कमवनच होईल पजि, अांतिी िीिव ती श ांती || २७३.
प्रभुनच म य अती चतुिनच, ब ांधी नववेके ज्ञ तय ल |
लोभ्य ब ांधे लोभ द्व िे, क मे तैस क मील || २७४.
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वनशष्ट स ांगती श्री ि म ल , ‘मुिी हवी मज’ बांधि हे |
सोड बांधि , आनण अिुभवी, नितय मुिनच मी आहे || २७५,
सपां की जेही ते येते, निश्चय करि हे ज ण ि |
निपटुनि क ढी आसिील , तसेच ममत अनिव ि || २७६.
जोविी सांगत, करि कतवव्य , सांगत सुटत , मिी श ांती |
िको ममतव नि िको गुांतणे, अि तम स िीची भ् ांती || २७७.
सपव नवांच हे जरि ि ि यण, वांदि तय किणे दुरुिी |
तुझे प हणे ज्ञ ि दृष्टीिे, देह-धमव तय पिी मिी || २७८.
वतवम ि क्षण ह नच सतय हे, सद म िसी ठे व वे |
भनवष्य तले व भतीचे, नवच ि िच येऊ द्य वे || २७९.
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श्लोक-ि नििोधो ि चोतपनत्तिव बद्धो ि च स धकुः ।
ि मुमुक्षिु व वै मुि इतयेष पिम थवत ॥ ३२ ॥
नमर्थय असत प्रपच
ां स ि , खेळ असे ह म येच |
अद्वैत ची ही अिभ
ु ती, अलगपण तेथे कै च ?|| २८०.
ि नििोध नि ि उतपत्ती, बद्ध नि मुि नह उभय िसे |
िसेनच स धक आनण मुमुक्षुनह, असणे-िसणे भ व कसे ?|| २८१.
प्रपांच स ि , ह नमर्थय ची, िसे प्रलय व उतपत्ती |
स िे आहे ब्रह्मनच के वळ, लहिी येती नि ज ती || २८२.
असतय सववनच असे पस ि , जो विविल नच भ से |
स िे क ांही एकनच असत , व्यष्टी-समष्टी भेद कसे?|| २८३.
ि उप धी ि नवनशष्ट ओळख, मी त पण स िे सिले |
एकनच हिी तो अन्य कुणी ि , मीपण नवलय ल गेले || २८४.
स्वप्िीचे ते प्रसांग जैसे, स्वप्िी सतयनच व टतसे |
अद्वैतीही ज्ञ त असत , सतय जग समजणे तसे || २८५.
व्यवह िीचे प्रसगां स िे, जेंव्ह येती स मोिे |
स म न्य सम वतवि तेंव्ह , जरि ज णणे हे ि खिे || २८६.
अशी ि टकी भुनमक किणे, ि नवसिी हे ‘मी तय व’ |
ब ध ि ही अद्वैत शी, किीत जरि द्वैती क य व || २८७.
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जरि स िे हे ब्रह्मनच असत , ि सोडी व्यवह ि ल |
कुणी कुत्र ध वे च व य , सोड िये तय पळण्य ल || २८८.
असे अस वे िसिु ी जगती, परि भ सनवणे नक मी तोनच |
सम ध ि ते नचत्ती अस वे, नितय असे श्रीहिी मीनच || २८९.
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श्लोक- भ वैिसद्नभिेव यमद्वयेि च कनल्पतुः ।
भ व अप्यद्वयेिैव तस्म दद्वयत नशव ॥ ३३ ॥
पिम तम तो नित अदवैती, वेढुनि कनल्पत शी ि ही |
अद्वैत िे तय कनल्पले, अनधष्ठ ि स्वये होई || २९०.
अनधष्ठ ि हे अतीव मांगल, कल्य णनच ते स्वये असे |
अद्वैतनच तो नशव एकची, अन्य कल्पि नशव िसे || २९१.
परि स िे हे नमर्थय स्मरूिी, असगां ेनच ि ही सांगी |
स िे करुिी ि ही गुांतणे, असे िह वे नि:सांगी || २९२.
म ये म जी ि गुांत वे, पिी द नवणे गुिफटल |
अलौनकक िोह वे जगती, परि मदत ती प्रगतील || २९३.
तयेम जी सगां ि कसल , द्वैत नवण व्यित िसे |
अनधष्ठ ि ते द्वैत ल नित, अद्वैत चेची असे || २९४.
उसिे अिुभव द्वैती येती, ज्ञ तय ल हे ज्ञ ि असे |
नि:सांग ि हुनि किी तो सांग , जग स देही भ सतसे || २९५.
आिदां ी नि दुुःखी व्ह वे, ि च वे क्रोधी व्ह वे |
परि ते स िे ज णुिी ि टक, नवििीस ि सोड वे || २९६.
जगती असणे परि ते िसणे, अद्वैती परि नित असणे |
स्वधमव प लि किीत जीवि, नवश्व व्यिी ते होणे || २९७
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श्लोक-ि तमभ वेि ि िेदां ि स्वेि नप कथांचि । ि
पृथङ्ि पृथनक्कनचनदनत तत्त्वनवदो नवदुुः ॥ ३४ ॥
नमर्थय जरि हे नवश्व म्हण वे, व्यवह ि स्तव असे खिे |
अनधष्ठ ि तय सी ब्रह्म चे, पिु ते कनल्पत आध िे || २९८.
ब्रह्म आश्रये नदसते हे जग, क य उभय सल
ां ग्ि असे ? |
ब्रह्म नि जग ही उभय अि नद, एक-दुज्य नवण क ांही िसे || २९९.
परि नवध ि हे िसे योग्यनच, उजेड आनण अांध ि |
कसे म्हण वे सांलग्िनच ते, नविोधीच ते असण ि || ३००.
ज्ञ ते म्हणती उजेड िसणे, ह नच असे की, अांध ि |
उजेड तही स वली रूपे, मांद रूपे तो नदसण ि || ३०१.
उजेड येत सहजी स वली, स्वयांनसद्ध ती कनध िसे |
प्रक श िसणे हेनच असणे, अांध ि चे नितय असे || ३०२.
सकल जगत हे ि म रूप ांचे, स्वयांनसद्ध ते कद िसे |
नजथे ब्रह्म ते सहजी जगतनह, तय नसद्धत सहजी असे || ३०३.
पद थव जोही नदसतो आत , क्षणी पुढल्य तो अलग असे |
ि म तेनच परि, रुप ते बदले, एकस िख कद िसे || ३०४.
असे नभन्ित अिेक असत , म ांगल्य ब ध येई |
पिी एकनच समदृष्टीिे, ब्रह्म नतथे मगां ल होई || ३०५.
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िसत स गि कै श लहिी, आनण खेळही ल ट ांच |
ल ट लहिी स गि आश्रयी, द्वैत तो अद्वैत च || ३०६.
सयवही असत , नमटुिी डोळे , घुबड अांध िनच भ से |
पिी डोळस तयेची वेळी, ि ज्य उजेड चेनच नदसे || ३०७.
तैसे अज्ञ न्य ह नदसतो, ि म-रूप ांच सांस ि |
आतमभ व तो सयव प्रकटत , ज्ञ तय ब्रह्मनच नदसण ि || ३०८.
दृष्टी व्य वह रिक असत , द्वैत चेनच ि ज्य असे |
पिी प िम नथवक ती असत , अद्वैत वीण क ांही िसे || ३०९.
जोविी बध
ां ि; द्वैत तोविी, ममतव क िण बध
ां चे |
मिी नवििी ि आसिी, अिभ
ु व ते अद्वैत चे || ३१०.
वस्त एकनच दृष्टी वेगळी, फिक पडे तो आकलिी |
सुवणवमती भि देवनच, चोि च्य सोिेच मिी || ३११.
द्वैत भ सते अद्वैत विी, सत्त वेगळी ि तय ची |
परि ज्ञ िमय दृष्टी िसत , नदसे नभन्ित जगत ची || ३१२.
म्हणुिी सत्त असणे िसणे, सववस्वे हे दृष्टीविी |
तसेनच आकलि नभन्िनच द्वैती, व्यवह ि ते बदल किी || ३१३.
द्वैती सत्त जरि भ सत , नवनवध नवश्व प्रतयेक चे |
म्हणुिी ‘नवलक्षण’ म्हणती तय शी, ऐसे स्वरूप जगत चे || ३१४.
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वस्तु व्यिी सांपक विे, क्षणोक्षणी आकलि बदले |
क लविी जे मांगल होते, अमांगलनच ते झणी झ ले || ३१५.
म्हणुिी द्वैती सत्त असे तरि, एकस िखी कद िसे |
परि अद्वैती नितयची मगां ल, ‘नशव’नच नतजल म्हणत असे ||३१६
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श्लोक- वीति गभयिोधैमवुनिनभवेदप िगैुः ।
निनववकल्पो ययां दृष्टुः प्रपञ्चोपशमो द्वयुः ॥ ३५ ॥
वेदश िी जे अनत निपण
ु नि, नसद्धची आतम ज णोिी |
वेद ल गी पणव ज णुनि, स्वये आनणती आचिणी || ३१७.
नितय नववेकी, नि वैि गी, नचांति त जे मग्ि सद |
अथव जीवि च ज णोिी, ि भुलले म येस कद || ३१८.
आवड-निवड तय असेि , कृतीत सदैव निष्क म |
पिनहतततपि, सेव पजि, ज गृत तो आतम ि म || ३१९.
आले जेही ते व ट्य ल , आचिती ते निष्ठेिे |
नवनहत कमव ि कद सोनडती, सम ध िी ते तप्तृ मिे || ३२०.
अखांड आनण नित अद्वैती, अनलप्त द्वैत प सोिी |
असे नदव्य जे पिब्रह्म ते, अिुभनवले तय समिसुिी || ३२१.
अखांड अिभ
ु व तुयेम जी, ‘पिब्रह्म मी’ ि नवसिे |
देहबुद्धील पणव तय नगले, अहांभ व तो सहजी नविे || ३२२.
पणवक म नि शुद्धनचत्तनच, हषव-शोक ि जय मिी |
क्रोधिनहत नि अि सिनच, निभवय ऐसे ऋषी मिु ी || ३२३.
आतमदेव प्रतयक्ष प नहल , स्वये ब्रह्म ते होवोिी |
नविम्र वांदि तय ांचे चिण , म गव द नवल ह तय ांिी || ३२४.
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तय ांचे म गीची च ल वे, अिुभव घ्य व ब्रह्म च |
आदशव अिुसरुनिय नच होईल, ल भनच तुय व प्र प्तीच || ३२५.
कृप वतां ते तय ांिी व्ह वे, चुकल्य म ग व द व वे |
अलभ्य य ििदेह चे ते स थवक करुनिय घ वे || ३२६.
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श्लोक- तस्म देवां नवनदतवैिमद्वैते योजयेतस्मृनतम् ।
अद्वैतां समिप्रु प्य जडवल्लोकम चिेत् ॥ ३६ ॥
होत प्र प्ती ती ज्ञ ि ची, अद्वैत स ि सोड वे |
अखांड नचांति ब्रह्मतव चे, द्वैती कद ि गांुत वे || ३२७.
भगवांत ची बलश ली म य , नतच्य कद ि ये पकडी |
भल्य भल्य ांि चकव देई, मोह ची द वी गोडी || ३२८.
स वध ि ते नितय ि हुनि, सद नववेक आचिणे |
स्तुती-निांद व अपम ि िे, नवचनलत कद नप ि होणे || ३२९.
श्रवण-मिि नि निनदध्य सिनह, करुिी ब्रह्मनच दृढ मिी |
नि:सगां े तो सगां कि व , शुद्ध अांतिी ि होिी || ३३०.
अद्वैत ची नितय प्रचीनत, जगी अलौनकक ि व्ह वे |
जग होऊनि नितय ध कटे , सेवेल ि सोड वे || ३३१.
य लोकी जे आलो आपण, स्वकमव निष्क मे किणे |
उद सीि ते नित व्यवह िी, नववेक स ते आचिणे || ३३२.
ि श अिथ वच तो करुिी, पिमनच कल्य ण करिते |
ऐश अद्वय ब्रह्म ल गी, ज णुनि घ्य वे ते पिु ते || ३३३
सुख-दुुःख ल समनच म िुिी, ल भ नि ह िी िसे मिी |
उत्तम म गे धि कमव वे, नवनियोगनच तो उद सुिी || ३३४.
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जी ही स धि सांपत्ती ती, ल भे ज्ञ त तय ज णे |
स िे स्व मींचे, तय -स ठी, नवनियोगनच तो पणवपणे || ३३५.
सम ि दृष्टी ती सकल शी, द्वेष असय िसे मिी |
मि बद्ध
ु ी मम चिणी व हुनि, अांति त सम ध िी || ३३६.
ि ज्ञ ि ची कद नह प्रौढी, जग भ सवी जणु वेड |
अि सि तो जगती ओनढत, निजकम वच नित ग ड || ३३७.
कसोटीचे ते प्रसांग येत , नवपरित होई परिनस्थती |
पणव शिण ते हिीशी ज वे, देईल योग्यनच तोनच मती || ३३८.
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श्लोक- निस्तुनतनिविवमस्क िो निुःस्वध क ि एव च ।
चल चलनिके तश्च यनतय वदृनच्छको भवेत् ॥ ३७ ॥
मि व च नि क येिेनह, कमव जेनह ते किीतसे |
कुण ि स ांगे, िसे गवगव , पिनहत नवण क यव िसे || ३३९.
सतक ि शी सदैव ट ळी, स्तुती िकोशी ती श्रवणी |
प य वांदि तय ि आवडे, िम्रभ व परि नितय मिी || ३४०.
जरि श ि ांचे ज्ञ ि तय शी, जिी प्रदशवि ि तय ांचे |
कुणी नवच िी तय स स ांगे, व्रतनच अन्यथ मौि चे || ३४१.
व्रत-वैकल्ये, दैवत पजि, व देख व भजि च |
हे स िेनच तय ज्य तय ल , सगां नितयनच ब्रह्म च || ३४२.
स क्षी भ वे लक्ष तय चे, उनचत न्य य तो भुनमके ल |
होण्य आधी कृनत तप सी, नववेक नितयनच अिुसिल || ३४३
यथ शिी ती मदत गिजुल , िसे अपेक्ष परि स्तुतीनच |
कुण प सुनि िसे अपेक्ष , फल व म िही घेण्य ची || ३४४.
व दळ येवो, मह पिनह, नवपरित क ांही अन्य नस्थती |
ही स िी स्व मींची लील , मिी कद ि तय खांती || ३४५.
सहजी आले जे व ट्य ल , ईश-प्रस दनच तो म िी |
जेही ल भे तप्तृ तय त नच, िसे अपेक्ष क ांही मिी || ३४६.
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स िे जगती जेही प ही, आतमदशविनच तय घडे |
अिुभती तय चैतन्य ची, उप धीत जे गुप्त दडे || ३४७.
दैव स्तव देह चे प ळण, िसे आवडी ख ण्य ची |
जेही ल भे जसेनह ल भे, तये पतवत देह ची || ३४८.
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श्लोक-तत्त्वम ध्य नतमकां दृष्ट्व तत्त्वां दृष्ट्व तु ब यतुः ।
तत्त्वीभतस्तद ि मस्तत्त्व दप्रच्युतो भवेत् ॥ ३८ ॥
ततव हे ि ऐकणे ि बघणे, अांतब वयनच अिुभवणे |
मीच ब्रह्म प्रतयक्ष अिभ
ु ती, स िीकडे प्रतयय येणे || ३४९.
एकरूपत अिभ
ु तीशी, मीनच सवव येत प्रनतती |
पिमसतय हे मीच असे ही, ऐशी नितयची अिभ
ु ती || ३५०.
नदव्य अिुभती आतमरुप ची, िलगे स धि व नक स्मृती |
पणव नवश्वनच एकरूप हे, व्यष्टी समष्टी कुणी िसती || ३५१.
आत सांपले ज णे-येणे, व क ांही प्र प्तनह होणे |
कद ि नवचनलत य सतय हुिी, ब्रह्मभ वनच अिुभवणे || ३५२.
निनदध्य सि ते ि सोड वे, ि ही सोडणे व्यवह ि |
देह करू दे स्वधमव प लि, कुठे गुांतणे ि ही जि || ३५३.
स िे जरि म झेच असे तरि, स्व नमतव ल ि थ ि |
िसे एषण , ममतव तैसे, समजुिी ि टक, व्यवह ि || ३५४.
जगत च ह सवव पस ि , तय ांत असुनिही परि िसणे |
बहुरूप्य च्य खेळ म जी, अनलप्त ि हुनि जणु किणे || ३५५.
परि व्यवह ि क ांही कित , नमर्थय ि तय समज वे |
प्रसगां व्यिी व्यवह िनह ते, खिे समजुिीनच व्ह वे || ३५६.
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पिांतु मी क ांही जे के ले, जणु ि के ले, वृत्ती अशी |
व हत व ि वृक्ष डोलतो, कृनत कुण ची ि ही जशी || ३५७.
मजनच स्तव हे सवव ज हले, परि हे मी ि ही के ले |
अशी नि:सगां ी नितय भ वि , कतेपण पिु ते नविले || ३५८.
गांगेचे ते नितय व हणे, भ गवीत सहजनच तृष |
स्ि ि स्वच्छत वृक्ष पोषणे, कै क पतवत जरि अश || ३५९.
गांगेमिी ि कतेपण व , ज णनह घडले जे तय ांची |
जे होई ते ि घडनवले, होऊनि ज ई सहजेची || ३६०.
य नवश्वी ि कुणीही कत व, एक दुज्य ांच्य ज्य ही कृती |
नियमे स िे नवश्व च लते, चांद्र प हत जशी भिती || ३६१,
स िे बदले क्षणोक्षणी ते, पिमसतय परि ि बदले |
द्वैत -अद्वैत उमगोिी, नि:सांगनच ि हणे भले || ३६२.
सुख-दुुःख नि ते शीत-उष्णनह, स िे येती नि ज ती |
ऊि-स वली खेळ नितयची, नवचनलत ि तेणे वृत्ती || ३६३.
एक पिांतु ध्य िी ठे वी ते, प्रभ वीच म य पगड |
एकद जरि, कनध गुांतले, ध वे उतिणीस ग ड || ३६४.
कम वणे बहु कठीण असे ते, गम वण्य ल क्षण ि लगे |
म कां डेय नि ि िद भुलले, जरि ि नहले सतसांगे || ३६५.
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म्हणुिी नववेके, नि वैि ग्ये, स वध ि हुिी हिी भजिी |
जगती आचरुिी स्वधम व, हिी नितयनच ठे वी मिी || ३६६.
|| हिी ॐ ||
**श्री गौडपाद माांडुक्य कारिका ‘वैतथ्य प्रकिण भाष्य समाप्त**
तवु ा किनवले तल
ु ा समपतण
{१४/०५/२०२१. अक्षय्यततृ ीया}
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पज्ू य गौडपाद याांच्या माांडुक्य कारिकातील नदतीय वैतथ्यप्रकिणािे
काय नशकनवले?
माडां ु क्य उपनिषदाच्या ७ व्या मांत्रात तयू ात - आत्म्याचे वास्तव स्वरूप
नवषद के ले आहे. तयू ात अगि आत्मा याांच्या व्याख्येतील दोि महत्वाचे
शब्द म्हणजे, प्रपांचोपशमि आनण अद्वैत.
प्रपचां ोपशमि म्हणजे प्रपचां नमथ्यत्व. प्रपचां म्हणजे जागतृ ीत अिभु तू
होणािे जग. उपशम याचा शब्दश: अथत अभाव- िसणे. याचा अथत
आपल्याला नदसणािे ; पिांतु वास्तनवक िसलेल.े जे िसतािां ाही फसवे
असल्यािे भासणािे . यालाच नमथ्या अथवा वैतथ्य असे म्हणतात.
गौडपाद यािां ी ३८ कािीकाचां े एक पणू त प्रकिण त्यासाठी खची घातले
आहे. नदसणािे फसवे जग आनण त्याशी व्यवहाि याचा खल
ु ासा ते
कितात. अद्वैत नवषय पढु ील प्रकिणात घेतलेला आहे.
१.

स्वप्ि-जगताचे नमथ्यत्व (कारिका १ ते ३ )

गौडपाद याांिी िोजच्या अिभु तू ीतील स्वप्ि कसे नमथ्या असते हे,
त्यासाठी समजाविू साांगण्यासाठी घेतलेले आहे. त्यावरूि जागतृ ीतील
जगाचा सादृश्यतेिे नवचाि समजणे जाते. स्वप्ि नमथ्या असल्याची ते
दोि कािणे त्यासाठी देतात. ज्याचा जागतृ ीतील अिभु तू ीशी सापेक्ष
नवचाि किणे सल
ु भ होईल. कोणत्याही पदाथातला काळ आनण जागा
याचां ी उपलब्िी आवश्यक असते. तसेच पयातप्त काळ आनण जागा
त्याच्या अनस्तत्वासाठी आवश्यक असते. या उभय पतू तता िसल्या ति
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पदाथातचे अनस्तत्व वस्ततु : िसते. हत्ती सटु के समध्ये घातला ! असे
वचि नमथ्या मािावे. अपिु ी जागा असताही हत्तीचे अनस्तत्व कसे असू
शके ल?
सािे स्वप्ि जगत माझ्या देहात- मस्तकात- निवास किते. अिेक दऱ्या
डोंगि, हत्ती-घोडे, सयू त-चद्रां आनद त्या मयातनदत जागेत अगदी मयातनदत
काळात दृश्यमाि होतात. त्याचा निवास आनण अनस्तत्व यासाठी
लागणािा काळ आणी जागा त्यासाठी अपिु ी आहे. त्यामळ
ु े तो
आभास आहे. नमथ्या आहे. त्याचां ा अिभु व येतो पण त्याचां े अनस्तत्व
िसते. ती अिभु तू ी वास्तव िसते. स्वप्िातील प्रसगां आनण पदाथत व
व्यक्ती त्यामळ
ु े च पिांतु स्वप्िात असतािां ा त्याचां े अनस्तत्व खिे वाटते.
जागतृ झाल्यावि त्याांचे नमथ्यत्व उमगते,
२.

अहां सत्य-ां जगनन्मथ्या (कारिका ४ ते १८)

दसु िे प्रकिणातील महत्वाचे प्रनतपादि या नवभागात आहे. ज्याद्वािे
जागतृ ीतील दृश्य-अिभु तू जगत सद्ध
ु ा स्वप्िासाखे सत्य वाटत
असताही नमथ्या असल्याचा खल
ु ासा आहे.
याचे कािण काय? गौडपाद म्हणतात, याचे कािण जिा वेगळे आहे.
येथे जागेचा अभाव िसतो. गौडपाद कारिका ६ मध्ये म्हणतात,
स्वप्िजगत नमथ्या असण्याचे मख्ु य कािण म्हणजे त्याचे अनस्तत्व
व्यनक्तगत आनण निव्वळ त्या-त्या अिभु तू ी कालखडां ािसु ाि असते.
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जागतृ ीतील जगत जागतृ ीत अिभु तू होते, मात्र स्वप्िात आनण सषु प्तु ीत
त्यावि पडदा पडतो. त्याची अिभु तू ी जागतृ ी काला पिु ती असते.
स्पप्िसष्टृ ी आनण जागतृ ीतील जीवसष्टृ ी त्या-त्या काळापिु ते अिभु तू
होतात. इति काळी त्याांचा अभाव असतो. दोन्ही त्याबाबत सािखेच
आहेत. नमथ्यत्व नियम उभयताांिा लागू पडतो.
अन्य महत्वाच्या शांकाविील खल
ु ासा किणाऱ्या गोष्टी
१. सत्य असलेल्या गोष्टीचा उपयोग व्हायला हवा. या आग्रहावि
गौडपाद म्हणतात, त्या-त्या जगातील गोष्टी त्या-त्या जगातच उपयोगी
आहेत. पिांतु दसु िीत िाहीत. म्हणिू उभय नमथ्या आहेत.
२. जागतृ ीतील जगत बाहेिची अिभु तू ी असते. पिांतु स्वप्ि सष्टृ ीची
अांतिीची असते. त्यामळ
ु े के वळ स्वप्िसष्टृ ी आांतली असल्यािे नमथ्या
मािावी. पिांतु जगताची बाह्य असल्यािे सत्य मािावी. या आग्रहावि
गौडपाद म्हणतात, स्वप्िात असताांिा स्वप्ि सष्टृ ी बाह्यच वाटते,
त्यामळ
ु े नह तकत प्रणाली चक
ू आहे.
३. सातत्य नह सत्य असण्याची महत्वाची खणू आहे. जागतृ ीतील
जगत अनवित चालचू असते. त्यामळ
ु े ते सत्य आहे. तसे स्वप्िसष्टृ ीचे
िाही. ते नवस्कळीत असते. त्यामळ
ु े ते नमथ्या असते. गौडपाद
म्हणतात, उभय सष्टृ ी अिभु वतािां ा आपण स्वत:ला जागतृ समजतो
पण वास्तव तसे िसते.
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४. जागतृ ीत नदसणािे जगत प्रत्यक्ष जसे आहे तसे अिभु वता येत,े
पण स्वप्िाचे तसे िाही. म्हणिू स्वप्ि सष्टृ ी नमथ्या आहे पण
जागतृ ीतील िाही.
यावि गौडपाद म्हणतात, उभयाांिा स्वतांत्र सत्यता िाही. कोणतीही
व्यक्ती वा पदाथत िेहमी बदलता आनण द्रष्ट्यािसु ाि वेगळा असतो,
तसेच जे आज असते, ते उद्या िसते. त्यामळ
ु े दृश्य जगत नमथ्याच
आहे. जिी जग एकच आहे, प्रत्येकाला अिभु तू होणािे जगत वेगवेगळे
असते. त्याच्ां या दशतिाला सातत्य िाही.
गौडपाद म्हणतात, जोवि मला सत्य उमगत िाही, तोवि, मला
नमथ्याही सत्य वाटत िाहते. सत्यानवषयक अज्ञाि हे नमथ्याला सत्य
मािते. िज्जू सपत वाटणे हे त्याचेच उदाहिण आहे. जागतृ ीतील नमथ्या
समस्या निमातण किते.
नमथ्या हे नस्थि िसते. आनण जगत कदानप नस्थि िसते. सत्य नित्य
आनण शाश्वत असते. तसे जग िाही त्यामळ
ु े ते नमथ्या आहे.
नमथ्याला सत्य समजिू त्याचा आिाि घेतल्यािे अिेक समस्या उभ्या
िाहतात. तत्कालीि पद, िाम, स्थाि, कीनतत, ताकद आनण अवस्था
तसेच िाते-सांबांि याांचा आिाि नकती फसवा असतो, हे आपण प्रत्यही
पाहतो. नमथ्या नमथ्याच िाहते. त्याचे मख्ु य कािण अज्ञाि आहे.
३.

चक
ु ीचा सत्याशी सबां िां (कारिका १९ ते २९ )
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मीच सत्य आहे. पिांतु आपणाला इति समजतो, त्यामळ
ु े अिेक
समस्या उद्भवतात. मी वस्तू वा पदाथत िव्हे. नवज्ञाि द्रव्याला सत्य
मािते. कुणी पिमाणु सत्य माितात. कुणी प्रकृती. नकत्येक िमत व
सांप्रदाय िसु ाि अिेक दैवते सत्य माितात. गौडपाद म्हणतात, सत्य
एकच आहे पण गैिसमज अिेक.
शेवटी गौडपाद निखालस सत्य साांगतात. अिात्मा जरि नमथ्या आहे,
तरि आत्मा सवतव्यापी असल्यािे त्याचे अनस्तत्व –असणे- हे
आत्म्यामळ
ु ेच आहे. सपत असत्य असला तिी त्याचे अनिष्ठाि दोि,
सत्य आहे. त्यामळ
ु े श्रद्धेिसु ाि प्राथतिा अिात्माला असल्या तिी,
आपल्याला कारिका २९ अिसु ाि सवतव्यापी आत्म्याद्वािे इनच्छत फळ
नमळते. त्यामळ
ु े च द्वैत भक्ती त्याज्य िव्हे पण ती प्राथनमक अवस्था
आहे. शेवटी अद्वैत हेच पिम-सत्य आहे.
४.

४ ते १८ मनिल नशकवणक
ु ीचा सािाांश कारिका ३० ते ३४.

अ.

}जागतृ ीतील जग आनण स्वप्ि-जगत दोन्ही नमथ्या आहेत.

आ. }द्वैत हे जागतृ ीतील नकांवा स्वप्िातील असो, नमथ्याच आहे.
इ.

}अद्वैत हाच आिाि आहे. तयु ात –आत्मा हेच पिम सत्य आहे.

ई. } द्वैतािे प्रत्येक गोष्ट प्रत्येकाला वेगळाली नदसते-अिभु तू होते.
हे नमथ्यत्वािे घडते. द्वैत आनण जाणवणािा भेद दोन्ही नमथ्या असतात.
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उ. }घट आनण माती एका दृष्टीिे सत्य, ति दसु िीिे उपयोगािसु ाि
नमथ्या वाटतात. पण वस्ततु : दोन्ही एकच आहेत. मातीत पाणी भिता
येत िाही, ते घटात भिता येत.े व्यवहाि म्हणिू द्वैत अांनगकािावे लागते.
प्रािांनभक अवस्थेत भक्त-भगवांत हे पावि-द्वैत िाहते.
गौडपाद म्हणतात, अिात्मा आनण आत्मा याांचा फिक अिभु तू असतो
पण साांगता येत िाही. पिांतु अिात्माचे अनिष्ठाि आत्माच असते. द्वैत
हे अद्वैतावि आिोनपत असते. जसे जळावि तिांग. म्हणिू हे भेद जरि
जाणवत असले तरि ते विविले आहेत. नमथ्या आहेत.
व्यवहाि होण्यास द्वैत आवश्यक असते. अिभु तू ी-व्यवहाि आनण
उपयक्त
ु ता यासाठी द्वैत अनां गकािले तरि, अद्वैताचे आपले मळ
ू स्वरूप
नवसरू िये.
जगातील गोष्टींशी म्हणिू जगासािखे वागावे. मात्र त्यातील शाांती,
सिु क्षा, आनण आिांद याांवि अवलांबिू िाहू िये. त्यासाठी ब्रह्म- आत्मा
समथत आहे. जोवि आत्मा उमगत िाही, तोवि ईश्विाचा आिाि घ्यावा.
प्रसगां ाांचा प्रवाह चालचू िाहणाि. पण त्याचा आपल्यावि परिणाम होऊ
िये. मी अद्वैत सत्य आहे. जगत द्वैत नमथ्या आहे. हे गीतेतील कृष्णाचे
वचि ध्यािी ठे वावे.
५.

साििा आनण फळे (३५-३८)
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श्रवण. मिि आनण निनदध्यासि याचा खल
ु ासा मागे आला आहे.
निनदध्यासिाचे प्रकाि दोि. एक समािी-अभ्यास रूपा आनण ब्रह्मअभ्यास रूपा
पनहल्यािे ठिानवक वेळी किण्याची साििा आहे, ति दसु ऱ्यात जगाशी
व्यवहाि किताांिा साविािता ठे वण्याचे भाि ठे वणे आहे. निनदध्यासि
कितेवेळी मागील प्रकिणातील महत्वपणू त पाचां गोष्टी पन्ु हा खाली देत
आहे.
१.

मी सवतव्यापी जाणीवेचाच भाग आहे.

२.

मीच स्थायी शातां ी, सिु क्षा आनण आिदां याचां ा स्रोत आहे.

३. माझ्या के वळ अनस्तत्वािे मी भौनतक व जड देहाला जीवि
देतो.
४.

कोणताही प्रसांग मला नवचनलत करू शकत िाही.

५. माझ्या मळ
ू स्वरूपाचे नवस्मिण होण्यािे आयष्ु य एक ओझे
बिते. पिांतु माझ्या शद्ध
ु जाणीवेिे मी जीवि हा दैवी प्रसाद बिनवला
आहे.
या पाांच गोष्टी सहजी प्रज्ञेत ठाम झाल्या पानहजेत. त्यासाठी
निनदध्यासि आवश्यक असते. याचे स्मिण िव्हे ति अिसु िण
आवश्यक आहे. त्यामळ
ु े पिमसत्याशी तादात्म्यता येत.े सािक
आत्मनिष्ठ, ज्ञािनिष्ठ, तयु ातनिष्ठ, नस्थतप्रज्ञ नकांवा ब्राह्मीनस्थतीत
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असणािा होतो. हेच ति जीविाचे उनिष्ट आहे. सदु वै ािे पज्ू य गौडपाद
याांच्या अिमोल कारिका काळाच्या ओघात लप्तु झाल्या िाहीत.
आनण तत्वनचांतक त्यावि अभ्यास करूि भाष्य देतात त्याची उपलब्िी
आहे.
जीवि मांगल व सफल होवो. हीच शभु ेच्छा . ||हिी ॐ||
अण्णा
सिु ारित नवस्ताि
२८/०५/२०२१

१८/०६/२१.
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प्रकरण विसरे

अद्वैि
171

माांडूकर् काररका िकरण वतसरे –अद्वैत
|| हरी ॐ ||
िरर विकल्र्वच िर्ांच के िळ, सहिी तो िाईल लर्ा |
आगमात हे कवथले र्ूिी, शेिट ना तो म्हणुवन तर्ा || १.
िोिरी ब्रह्म, भले अद्वैती, खेळ न सर्ां े द्वैताचा |
अद्वैताला समिुवन घेऊ, कळे ल अथपवह खेळाचा || २.
मांि सातिा श्रुतीत साांगे, उर्शम होत िर्ांचाचा |
कळे ल अथपवह आता र्ेथे, उर्शम वन अद्वैताचा || ३.
अभाि द्वैताचावच समिता, अद्वैताची उकल घडे |
दृश्र् ‘वदसे’ र्रर ‘नसे’ म्हणािे?, उलगडेल हेही कोडे || ४.
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तृतीर् अद्वैत िकरण िारांभ

श्लोक-ॐ उपासनाभितो धमो जाते ब्रह्मभर्ण वतयते ।
प्रागुत्पत्तेरजं सवं तेनासौ कृपर्णिः थमृतिः ॥ १ ॥
श्लोक-अतो वक्ष्याम्यकापयण्यमजाभत समतां गतम् ।
यिा न जायते भकंभिज्जायमानं समन्ततिः ॥ २ ॥
िीि उर्ासक तो ब्रह्माचा, िन्म घेतसे र्ुनिःर्ुन्हा |
म्हणे सष्टृ ीच्र्ा आरांभी तर, िन्माचे ते नामवच ना ? || १.
र्ा इहलोकी विशाल सागर, दऱ्र्ा वन डोंगर सिप वदसे |
िेगिेगळ्र्ा व्र्क्ती िाणी, कै से सि
ृ नािाचुवन रे ?|| २.
गौडर्ाद त्र्ा कृर्णवच म्हणती, ज्ञान न झाले त्र्ा र्ुरते |
कारण ब्रह्मा अलग मानणे, दशपिी उणीि ज्ञानाते || ३.
िगत वदसे ित्र्क्ष समोरी, ऐके , बोले, व्र्िहारे |
कै से त्र्ा िाणत्र्ा म्हणािे, तूां अज्ञानी कृर्ण रे || ४.
द्वैत मावनता, िर्च
ां वदसतो, तुर्ाप र्रर ती अद्वैती |
ज्ञानदृष्टी ती हिीच र्ेथे, उकलवच होण्र्ा ती र्ुरती || ५.

173

िेंव्हा उमगे ‘मीवच तुर्ाप’, उमिवच ही तर द्वैत असे |
कारण ‘मी’ वन ‘तुर्ाप’ एकवच, ‘अमुक’ म्हणािे मग कै से? || ६.
उर्ाधीच भगिांत-भक्त र्ा, द्वैत सूक्ष्म हे दावितसे |
िाणीि-नेणीि नाहीच तेथे, ‘होणे’ िदणे मग कै से? || ७.
र्ेथे ना िाणीि ‘अमुक’ मी, के िळ त्र्ासी अनुभिणे |
शब्दातीतवच, शब्दी कै से, वनिरुर् माझे मी िाणे || ८.
ज्ञाता आचरता सांसारी, ‘र्ािन द्वैत’वच त्र्ा म्हणणे |
अद्वैताचे भान ठे ऊनी, अवलप्ततेने आचरणे || ९.
अांतरी अद्वैती राहुवनर्ा, सस
ां ारी ते आचरणे, |
भक्ती द्वैते के ली तरीही, अद्वैता र्रु ते िाणे || १०.
‘र्ािन द्वैता’च्र्ा आधारे, भक्त िाणतो, िर्ांच हा |
आभास के िळ िरिरलावच, अद्वैतवच ते त्र्ाांत र्हा || ११.
व्र्िहारास्ति मानी द्वैता, र्रर भान हे ठे िािे |
अद्वैताविण अन्र् न काांही, कवल्र्त वमथ्र्ा मानािे || १२.
द्वैत मानणे तात्र्ुरतेवच, िणु तात्कावलक उर्चार |
ठाम वनश्चर्े र्ुढे उमगते, रूर्े सिप वनराकार || १३.
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दोन असती ते िकार द्वैता, द्वैतवच कारण सांसारा |
एकामािी मी िीिात्मा, वदसणारे िग हा दुसरा || १४.
त्र्ास म्हणािे लौवकक द्वैत वन, र्ािन द्वैतवच ते दुसरे |
भक्त आवण भगिांत िेगळा, िाप्ती उर्ासनाद्वारे || १५.
अांती न राही द्वैतामािी, अभाग्र्वच राहणे तसे |
गौडर्ाद ते िर्ास कररती, हे सारे अद्वैत असे || १६.
कुणी म्हणे मी भगिांताशी, ऐक्र्वच र्ुरते सावधर्ले |
कल्र्नेवचर्ा राज्र्ी अिुनी, ब्रह्म तर्ाला नच कळले || १७.
कुणी रांगती, सगुण भक्तीच्र्ा, देखाव्र्ातवच ते र्रु ते |
श्रुती साांगती, िर्च
ां वमथ्र्ा, र्रर राहणे त्र्ाांतवच ते || १८.
लाभुवनर्ा हा दुलपभ िन्मही, द्वैती अांतवच ना व्हािा |
उमगािे ते सत्र् अद्वैती, अनुभि तैसाची र्ािा || १९.
र्ासाठी र्ा अध्र्ार्ाची, के ली र्ोिना समिार्ा |
द्वैतामधनु ी र्ा बाहेरी, र्रु ते िागतृ होऊनीर्ा || २०.
नसे िन्म िा र्ुनरािृिी, नसे सि
ृ न िा लर् र्ेथे |
सत्र् ज्ञान हे र्थाथप व्हािे, िाणुवन घ्र्ािे तुर्ेते || २१.
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िगताचे असणे िरी वमथ्र्ा, अनुभि त्र्ाचा ना वमथ्र्ा |
गौडर्ाद ते म्हणती ऐसे, िाणुवन घ्र्ािे र्ा सत्र्ा || २२.
िर्ांचास तो वमथ्र्ा म्हणुनी, व्र्िहाराला ना करणे |
अवभिेत हे नाही त्र्ाांना, के िळ बध
ां नी ना र्डणे || २३.
र्ुरता द्वैती भक्त असे िो, अभागीच गणने त्र्ाशी |
तो अिुनी ना ‘तुर्ाप’ झाला, वनगवडत तो सांसाराशी || २४.
असे भक्त ते िीिात्मावच, म्हणे िन्मवह मम झाला |
र्ािन द्वैता’च्र्ाच तीरािर, कल्र्नेत र्रर तो रमला || २५.
ईश्वर राज्र्ी कार्प वन कारण, ऐसा भेद मुळी न असे |
ब्रह्माने ना िीि वनवमपला, कल्र्नाच ती, सि
ृ न नसे || २६.
िीिात्म्र्ास ते व्र्थप िाटते, कवध होतो मी हरीििळी |
ताटातूट कधी ना झाली !, सारी कल्र्नेची खेळी || २७.
ब्रह्माहुनी िे मावनती र्रके , कमपर्ोगी त्र्ाांनी व्हािे |
आधीच िे की, िाप्त असे त्र्ा, िाप्तीस्तिवच कष्टािे || २८.
ब्रह्मािाचुनी नसेवच काांही, दुिे न काांही सभ
ां िते |
नसे दुज्र्ाची कदावर् िाताप, अन्र् कुणीही िा वदसते || २९.
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िेही घडते, कुणी न घडविते, सहिी वदसे ते आकारी |
कुणी ना सवृ िले, िा घडविर्ले, वनश्चल ब्रह्म न काांही करी || ३०.

ब्रह्म न कारण र्ा िगताला, उसना आधार तो वदधला |
िसे िळािर तरांग र्ेती, सागर ना कारण त्र्ाला || ३१.
कुणी मागता वर्ण्र्ास र्ाणी, तहान भागार्ा त्र्ाची |
कर्ात देणे र्ाणी र्रांतु, र्रतची घेणे तो कर्ची || ३२.
तैसे समिार्ास्ति म्हटले, ब्रह्मवच कारण िगताचे |
काढी अध्र्ारोर्ा अर्िादे, अमृत र्डता बोधाचे || ३३.
ब्रह्माला ना िन्म वन बदलवह, नच सि
ृ ीते ते किणाला |
बदल वन सि
ृ न आभास के िळ, समिे हे र्रर ज्ञात्र्ाला || ३४.
ते ना र्ेई शब्दी िवणपता, दृश्र् म्हणुवन ना दाखविता |
ते तर िाणीस करर बोलकी, कवध न सोडी अद्वैता || ३५.
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श्लोक- आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर्यटाकाशैररवोभदतिः । र्टाभदवच्ि
सर्ं ातैजायतावेतभन्नदशयनम् ॥ ३ ॥
आता िीिसष्टृ ीचे ‘नसणे’, वसद्ध कररती ते तकापने |
उदाहरण म्हणुवन त्र्ासाठी, र्ोकळी घेतली ती ऋषीने || ३६.
आत्मा –तुर्ाप र्ाांची तुलना, के ली त्र्ाांनी र्ोकळीशी |
स्र्वशपता न र्े आवण वदसेना, हे गुण आहे उभर्ाशी || ३७.
वनराकार वन रांग-हीन ते, असेची सिपव्र्ार्ी तसे |
अखांड आवण वनलेर्वच ते, सकला सामावित असे || ३८.
खुली र्ोकळी, व्र्ाप्त र्ोकळी, िकार ऐसेवह झाले |
कुांभाराने घटा वनवमपता, बाहेरील वन ते आतां ले || ३९.
अखांड आकाशाचे विभिन, बाधा िरीही ना त्र्ाला |
व्र्ाप्त र्ोकळी, र्े उर्र्ोगा, नाम-रूर् ही, व्र्ाप्तीला || ४०.
अनेक घट ते विविध िकारे, आकाशाही, नामे ती |
मूळ स्िरूर्ी, र्रर आकाशा, नसेवच काांहीही वक्षती || ४१.
अनेक देह वन मने अनेकही, सारी वनवमपती मार्ेची |
सिपव्र्ार्ी ती एकवच िाणीि, र्रर अनेकता झाली वतची || ४२.
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मुख्र् देहीवच व्र्ाप्त ती िाणीि, मी-र्ण त्र्ाांतवच होत असे |
‘माझे’ मन वन देह वह ‘माझा’, अशी अहांता त्र्ाांत िसे || ४३.
सिपव्र्ार्ी ती िाणीि वतिला, अशी अहांता मुळी नाही |
व्र्ाप्त िाणीिेशी ते र्ेता, िीिात्मा अशी सज्ञां ा ही || ४४.
सिपव्र्ार्ी त्र्ा िाणीिेसवच, म्हणू लागले र्रमात्मा |
दोन भेद हे कवल्र्त असती, अखांड र्रर राही आत्मा || ४५.
आकाश िरर ते वनराकारवच, घटात वदसते िाटोळे |
छप्र्रास ते िसे वछद्र ते, वदसते तैसे त्र्ािमुळे || ४६.
आकाशातुनी सि
ृ न नसे हे, सीवमत दृष्टीने के ले |
िागा दृष्टीची ती बदलता, कार् निेर्ण त्र्ा आले?|| ४७.
असले सि
ृ न नसे वनवमपती, ितीवत ही आकलनाची |
िसे आकलन तशी अनुभूती, मूळ रूर्ा ना बाधावच || ४८.
कुांभाराने घटा वनवमपता, व्र्ाप्त र्ोकळी र्े सहिी |
वतला िेगळी नसे वनवमपती, सहि सि
ृ न व्र्ाप्तीमािी || ४९.
िैशी घटाकाशीची सहिी, र्ोकळी होई व्र्ाप्तीने |
तसा िीिात्मा ‘र्े िन्माला’, देहाच्र्ा आिरणाने || ५०.
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सिपव्र्ार्ी र्रब्रह्म िेवढले, देही िागा भरण्र्ाला |
स्र्शपवच चैतन्र्ाचा होता, सिीिता ती देहाला || ५१.
देह, इवां द्रर्े आवण मनही, आर्ुली ती कररती कार्े |
ईश्वर मार्ेने हे घडते, िीि अवलप्तवच असे तर्े || ५२.
अशी सिीिता िोिरी देही, नाम तर्ाला िीिात्मा |
देह सोवडता, चैतन्र्ाविण, मुक्त र्ोकळी र्रमात्मा || ५३.
सिपव्र्ार्ी तो असीम आत्मा, व्र्ाप्त मन वन तो देहाने |
व्र्िहारास्ति द्वैतवच लागे, तरीच होईल आचरणे || ५४.
व्र्ाप्त र्ोकळी र्े उर्र्ोगी, घडे व्र्िहारवच तो तेणे |
काांही िस्तूला भरणे िा, िाहुवनर्ा काांही आणणे || ५५.
नाम रूर् ते बदले िगती, िरर र्ोकळी एक असे |
व्र्िहाराच्र्ा कार्े नामे, ओळख अन्र्था ती कै से?|| ५६.
कुणी काठीने र्ाण्र्ािरती, रेष रेवखता तीही वदसे |
सहिी िाई तीही विरुनी, ‘िन्म मत्ृ र्ू’ हा कार् असे?|| ५७.
दृष्टी आमुची सीवमत िैशी, तैसे भासे आकारे |
वनराकारर्ण आकाशाचे, र्री बावधत होते कारे?|| ५८.
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रज्िूला ते सर्प कवल्र्ता, दचकुनी होई माघारी |
सर्ापचा काां िन्म िाहला? उिेडात तो नसे र्री || ५९.
मांदबुद्धीचे असती त्र्ाांना, िोिरी सत्र् न उलगडले |
त्र्ाांना व्र्िहारास्तिवच साांगणे, कमे भोगवच हे आले || ६०.
र्ृथ्िीर्ासुनी घटा वनवमपती, उणीि ना र्रर र्ृथ्िीला |
भांग घटाचा होतो िेंव्हा, अवधक काांही नच वमळे वतला || ६१.
तैसा आत्मा िीिरूर्ाने, िरर अलगवच तो भासे |
नाम, रूर्वह होत िेगळे , ब्रह्म र्रर िैसे तैसे || ६२.
ब्रह्म असे ते सिपव्र्ार्ीची, िरर िेगळे काांही वदसे |
ब्रह्म र्रर ते असेच तेथे, िश्न ििेशाचा ही नसे || ६३.
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श्लोक- र्टाभदषु प्रलीनेषु र्टाकाशादयो यिा । आकाशे
सप्रं लीयन्ते तद्वज्जीवा इिाऽऽत्मभन ॥ ४ ॥
{हीच काररका अनुिावदली, बुद्धिाङ्मर्ी मुक्तर्णे |
वतबेटातल्र्ा आहे ग्रांथी, ‘शाांतरवक्षता’ बौद्धाने || ६४.
भांग र्ािता घटावद र्ािे, माती वमळते मातीशी |
आकाश आतां ील मुक्त(?) होतसे, आवण वमळे बाह्याकाशी || ६५.

र्रर मुक्ती ही अध्र्ारोर्वच, तसेच ‘वमळणे’ ही नसते |
वनत्र् मुक्त ते आकाश असता, ‘मुक्ती’ वन ‘वमळणे’ नाही ते || ६६.

शब्द र्ोविले समिार्ास्ति, अर्िादे ते ही मागे |
िीि तसाची वनत्र् मुक्तवच, ऐसेची श्रुती ते साांगे || ६७.
िेंव्हा देहाचे आिरण, र्ांचत्िी विरुनी िाते |
देही कोंडले आत्मतत्ि ते, सहिी स्िरूर्ी सामािते || ६८.
आधीही ते मुक्तवच होते, सिपव्र्ार्ी ते वनत्र् असे |
िाणे र्ेणे नसते त्र्ाचे, वनत्र् ििळी तरर तेच िसे || ६९.
वनत्र्वच घडते, र्ेणे िाणे, देह क्षर हा नश्वरची |
आत्मतत्ि ते सिपव्र्ार्ीची, वनश्चल ते तर तैसेची || ७०.
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उत्र्िी, वस्थती आवण लर्ही, ही तर के िळ अनुभूती |
बाह्य दृष्टीने िाटे सारे, मार्ेची ही सिप कृती || ७१.
धमप अधमप ही इवां द्रर्ेची ती, घडिुनी आवणती मन द्वारे |
िाटे ऐसे िीिात्म्र्ाने, घडविर्लेवच हे सारे || ७२.
सुषुप्ती काळी, ब्रह्म वनकट ते, र्रर अज्ञाने ना कळते |
शाांत वस्थरािे, िीि तेधिा, भरती र्े आनांदाते || ७३.
आत्मतत्ि ना अलग कदावर्, आिरण देहाचे नडते |
अहांकार तो विलर्ा िाता, सहिी त्र्ाशी समरसते || ७४.
र्ा समरसण्र्ास्ति कृती असेना, ना कुठले र्ेणे िाणे |
आधीही ते होते तेथे, घडले के िळ समरसणे || ७५.
म्हणुवन िीिात्मा िा र्रमात्मा, ऐशी उर्ाधी अलगर्णा |
नाही दोन ते, कवधही नव्हते, ऐक्र्ाला ती बाधा ना || ७६.
काांही न सवृ िते, िा लर् होते, खेळ असे हा भ्ाांतीचा |
िैसा खेळामािी रमता, विसर सहिी तो स्िरूर्ाचा || ७७.
र्ा िगताचे वनत्र् बदलणे, र्ेणे लर्ास ते िाणे |
अनुभि हा तर नाही वमथ्र्ा, सत्र् नाही र्रर ते ‘वदसणे’ || ७८.
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अनुभि िैसा तसे िागणे, र्रर वमथ्र्ा हे ठे िी मनी |
लहरी र्ेती आवण िाती, सि
ृ न वन लर्ही नच दोन्ही || ७९.
िरी अनुभिे र्ृथ्िी वस्थर ती, सारे वफरते त्र्ाभांिती |
वनणपर् र्रर तो आता बदलला, वफरे आर्ल्ु र्ाची भिती || ८०.
िरर अनुभि तो आताही तोवच, सारे वफरते वति भिती |
बदले वनणपर् नच अनुभि तो, तसे र्ाहणे र्ा िगती || ८१.
िीिात्मा वन िर्ांच दोन्ही, ब्रह्मासिेची अवस्तत्िी |
िर्ांच म्हणुवन िीिात्माही, ऐसी सहिी िाण हिी || ८२.
िर्च
ृ न त्र्ा िन्म नसे |
ां वनवमपती ब्रह्म न कारण, सहिी सि
ब्रह्मा सगां े िगतवह सहिी, िन्म म्हणािे त्र्ा कै से?|| ८३.
वभडू वभडू ते दोन बािूचे, वशर्ाई मी वन तूां रािा |
खेळ सांर्ता, र्ुन्हा एक ते, खेळार्ुरती असे मिा || ८४.
िगतामािी व्र्िहारास्ति, अनुभि र्ेई द्वैताचा |
गौडर्ाद ना म्हणती खोटा, तरांग लहरी लाटाांचा || ८५,
कररता व्र्िहारवच र्ा िगती, त्र्ाच तऱ्हेने िागािे |
र्रर अांतरी ठाम असािे, त्र्ाांत कुठे ना गुांतािे || ८६.
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श्लोक- यिैकभथमन्र्टाकाशे रजोधूनाभदभभययुते ।
न सवे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवािः सख
ु ाभदभभिः ॥ ५ ॥
घटाकाश एखादे कें व्हा, मवलन िाहले धुलीकणे |
इतर घटीच्र्ा आकाशे ही, मवलन होत ना र्रर तेणे || ८७.
आकाश राही वनलेर्वच ते, धूळ धूर र्रीणाम नसे |
एका घटीच्र्ा मावलन्र्ाने अन्र्ािर र्रीणाम कसे? || ८८.
खळग्र्ाांमािी साांचे र्ाणी, चांद्रवबबां ित्र्ेकी वदसे |
एखादे िर मलीन त्र्ाांतील, अन्र्ािर र्ररणाम नसे || ८९.
मूळ चांद्र तो िैसा तैसा, िवतवबबां े र्ररणामी ना |
ब्रह्मवह तैसे वनगपुण वनश्चल, त्र्ाला बाधा काांहीना || ९०.
तैसे िीिवह कुणी एखादा, अनुभि कररतो सौख्र्ाचा |
अन्र् िीिािर र्रीणाम ना, त्र्ा सुख िा दुिःखाचा || ९१.
ित्र्ेकाचे कमप वन हेतू त्र्ाच्र्ा िि
ृ ीनरू
ु र् घडे |
तैसे फळ वन भोग तर्ाशी, सहिी भोगणेची र्डे || ९२.
िरर घटातील र्ोकळीचा तो, िार्र कै साही होई |
िाण नसे ती आकाशाशी, िीिवह अवलप्तवच राही || ९३.
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घट रूर्ाने व्र्ाप्त र्ोकळी, नच बध
ां न आकाशाशी |
वनत्र् मुक्तवच सदा असे ते, मुक्ती मग त्र्ा रे कै शी || ९४.
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श्लोक-रूपकाययसमाख्याश्च भभद्यन्ते तत् तत् वै।आकाशथय न
भेदोऽभथत तद्वज्जीवेषु भनर्णययिः ॥६ ॥
घट मठावद िैशी व्र्ाप्ती, रूर्, नाम वन कार्प तसे |
महादाकाशी काांही भेद ना, िीिािीिात न भेद असे || ९५.
गाडगी, मडकी अथिा राांिण, िरी एकवच आकाशी |
ित्र्ेकावच आतां ील र्ोकळी, विविध त्र्ा उर्र्ोगाशी || ९६.
ज्र्ाचे त्र्ाचे कमप िेगळे , आवण फळही त्र्ासी तैसे |
चैतन्र्े र्ुरवितावच उिाप, िार्रणे त्र्ा हाती नसे || ९७.
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श्लोक- नाकाशथय र्टाकाशो भवकारावयवौ यिा । नैवात्मनिः
सदा जीवो भवकारावयवौ तिा ॥ ७ ॥
सिपव्र्ार्ी ते आकाश असता, घटा-मठाचे अलग कसे? |
झोर्डीतले आकाश आवण महालातले एक असे || ९८.
िेही कवल्र्ले भेद तर्ाचे, अिर्ि ना आकाशाचे |
ना विकारवह तैसेची ते, नाम उर्ाधी िरिरचे || ९९.
आकाशास ना कुणी विभागे, तेवच सकला सामिते |
अखांडता वन व्र्ार्कता ती, बदल त्र्ाांत ना सभ
ां िते || १००.
आवण कार्े िेगिेगळी, त्र्ाच्र्ा व्र्ाप्तीत होताती |
वनलेर्वच ते आकाश वनत्र्वच, शुद्धी कधी ना मैळे ती || १०१.
तैसे ब्रह्मवह सिपव्र्ार्ी ते, िीि तर्ाचा भाग असे |
देहािरणे नाम रूर्े वन, कार्े त्र्ा बाधीत नसे || १०२.
अखांडता ती एकरुर्ात्मक, िीि िेगळा कदा नसे |
तो ना अिर्ि विकार र्रर तो , ब्रह्माचाची भाग असे || १०३.
वभांतीने ना खोली बाांधनु ी, आतां कोंडीले र्ोकळीला |
र्ोकळीनेवच सामािवु नर्ा, घेतले असे खोलीला || १०४.
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र्ोकळी ना आांतली आवण ती, बाहेरचीही अलग नसे |
समािेश ती करर व्र्ाप्तीचा, अांतबापह्य वतिला कै से? || १०५.
वनवदध्र्ासनी, हे अखांडर्ण, वनत्र्वच अनुभूती घ्र्ािी |
वचदाकाश वन महदाकाशावच, वनत्र्वच समरसता व्हािी ||१०६.

डोळे वमटुनी शाांत असािे, देह सीमा उल्लांघािी |
अनांत आर्ुल्र्ा अवस्तत्िाशी, एकरूर्ता साधािी || १०७.
मी-माझे-र्ण विसरुवन िािे, अांतरी काांही न वचांतािे |
वदव्र्त्िाच्र्ा अनभ
ु ूतीने, हरीशी समरसवच व्हािे || १०८.
गदीतही एकाांत साधतो, डोळे िरर उघडे असता |
‘स्ि-स्थ’वच ते वनिरूर् आर्ुले, वनत्र् साधणे समरसता || १०९.

देहाच्र्ा र्ा आिरणाने, िीि नाम हो ब्रह्माचे |
वनवदध्र्ासानी भान असािे, अखांड त्र्ा एकत्िाचे || ११०.
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श्लोक- यिा भवभत बालानां गगनं मभलनं मलैिः ।
तिा भवत्यबुद्धानामात्माऽभप मभलनो मलैिः ॥८॥
लहान बालक बघती धळ
ू ती, उडली असता आकाशी |
म्हणती माखले आकाश सारे, मावलन्र् आले ते त्र्ाशी || १११.

वनलेर्वच ते आकाश राही, बावधत नाही वनमपलता |
धूळ धूर िा अन्र् मवलनता, वलप्त तर्ाशी ना होता || ११२.
वििेकहीना तसे िाटते, र्ार् वन र्ण्ु र्े ती घडता |
आत्म्र्ाशीही त्र्ा र्ोगाने, म्हणती आली मलीनता || ११३.
मनावचर्ावच मावलन्र्ाने, शुद्धी अशुद्धी कमी ती |
आत्म्र्ाला ना बाधा त्र्ाची, शुद्धी त्र्ाच्र्ा नसे वक्षती || ११४.
िगती िे िे वदसते आवण, अनुभुतही िे-िे होते |
तोवह तेथला ‘स्थानीधमप’वच, ते र्ेते वन लर्ा िाते || ११५.
आत्मा वनलेर्ची सदा तो, त्र्ािरती र्रीणाम नसे |
बदलणे वन असणे िा िाणे, अवलप्त र्ार्ासून असे || ११६.
ज्र्ाशी िैशी िगी अनभ
ु ुती, तदनस
ु ारवच ितापिे |
िरर वमथ्र्ा ते त्र्ा समर्ाला, सत्र् समिुनी आचरािे || ११७.

190

अद्वैतािरी द्वैत भासता, वमथ्र्ा ना ते समिािे |
तुफान धुळीचे िरर ते र्ेता, आर्ण दूरवच ते व्हािे || ११८.
ऐसे ितपन िर्ांची कररता, बाधा नच ती अद्वैता |
मनी ठाम हा खेळवच िरला, त्र्ासाठी आलो िगता || ११९.
सि
ृ न वन लर्वह ब्रह्माचे ना, ‘वदसणे’ फसिे दृश्र् असे |
त्र्ाचे होणे, िाणे असणे, ब्रह्माचा सांबांध नसे || १२०.
िभाि मार्ेचा हा असतो, िेणे रज्िू सर्प वदसे |
तेथां सि
ृ न न सर्ापचे ते, आकलने तैसे भासे || १२१.
सर्प भासता दूर र्ळािे, म्हणू नर्े वमथ्र्ा त्र्ाशी |
िोिरी ज्ञान न होई र्ुरते, ितपणुक ही ती तैशी || १२२.
िीि सष्टृ ीचे ‘नसणे’ उमगािे, उदाहरणाांना समिोनी |
िगत सष्टृ ीचे वमथ्र्ार्णवह, तेणे र्ेत असे ध्र्ानी || १२३.
िीिसष्टृ ी ती वनत्र् बदलती, िेगिेगळी र्रर र्ेते |
रूर् एकदा िेही र्वहले, र्न्ु हा िेगळे ची वदसते || १२४.
आधी नसते, र्ुढेही नसते, काांही काळची ते वदसणे |
कै शी वतिला ‘सत्र्’ म्हणािे ?, क्षणोक्षणी र्ेणे िाणे || १२५.
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श्रुती वन शास्त्रे अभ्र्ासोनी, स्र्ष्ट ज्ञानही ते होता |
उभर् सष्टृ ीचा अभाि कळतो, उिेड बोधाचा र्ेता || १२६.
तीन ते नऊ ज्र्ाही काररका, र्वहली र्ार्री त्र्ाांत असे |
उदाहरण देउनी समर्पक, आकलनाशी उिळीतसे || १२७.
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श्लोक- मरर्णे सम्भवे िैव गत्यागमनयोरभप ।
भथितौ सवयशरीरेषु िाकाशेनाभवलक्षर्णिः ॥ ९ ॥
कवल्र्त आकाशाचे विभिन, व्र्ाप्तीने अलगवच भासे |
तैशी िन्म मत्ृ र्ू वन वस्थती, अनभ
ु तू आर्णा होत असे || १२८.
व्र्ाप्तीच्र्ा ज्र्ा होत अिस्था, िन्म, वस्थती वन िाण्र्ाच्र्ा |
त्र्ा नच लागू मुक्त वस्थतीला, क्षती न कसली असे वतला ||१२९.

विभिन िरर वदसते व्र्ाप्तीने, अनभ
ु ि म्हणुवन िरी खरा |
मूळ वस्थतीला कदा न बाधा, विभािनाशी ना थारा || १३०.
एक िागीच्र्ा घटा कुठे ही, अन्र् िागीही िरर नेले |
की फोवडर्ले िा निीन िरर ते, मातीमधुनी घडविर्ले || १३१.
व्र्ाप्तीच्र्ा बदलती अिस्था, मूळ र्ोकळी विना क्षती |
तशी िीिाची वस्थती ना बदले, ना उत्र्िी-लर् िा की वस्थती ||१३२.

व्र्ाप्त र्ोकळीस िे िार्रणे, ती कार्े िरर व्र्िहारी |
फवलत तर्ाचे नच बाधी ते, र्ोकळी ती वनविपकारी || १३३.
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श्लोक-संर्ातािः थवप्नवत्सवय आत्ममायाभवसभजयतािः ।
आभधक्ये सवयसाम्ये वा नोपपभत्तभिय भवद्यते ॥१०॥
आता र्ाचे र्ुढती साांगती, गौडर्ाद ते आर्णाला |
कै शी सष्टृ ी होई गोचर, मार्ा वनत्र् बदली वतिला || १३४.
सारी िुळणी सघां ाती ती, त्र्ार्ासोवन देह बने |
भगिांताची बवलष्ठ मार्ा, भासिी ती वनि सिेने || १३५.
िैसा घट तो कुांभाराने, आकाराशी आवणर्ला |
घटाकाश –आांतली र्ोकळी- सहिी र्ेतसे िन्माला ||१३६.
तैसी देह व्र्ाप्तीची र्ोकळी, सहिी व्र्ाप्त ती चैतन्र्े |
इवां द्रर्े वन मन बुद्धी आदी, घडविर्ेलेवच ते मार्ेने || १३७.
हे अवस्तत्ि न र्ारमावथपकवच, र्री तर्ाच्र्ा मार्ेने |
‘अमृत अनभ
ु िी’ गौरविले वहस, ‘शक्ती’ ऐशा नामाने || १३८.
उदाहरण घ्र्ािे ते के िळ, आकलन होण्र्ा ज्ञानाचे |
उदाहरण ते नीट समिता, स्थान न द्यािे ते स्मतृ ीचे || १३९.
स्िप्न िरी ते असेवच वमथ्र्ा, आचरणास्ति तदा खरे |
तैसे िीि वन िगत िीिनी, िागतृ ी अनुभिी व्र्िहारे || १४०.
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वमथ्र्ा वदसणे र्रर अनुभिणे, नसे िन्म र्रर िािरणे |
वदसण्र्ा आवण अनुभूतीस र्ा, करणी मार्ेची िाणे || १४१.
व्र्ाप्त र्ोकळी उदाहरणाने, िीिात्म्र्ाशी िाणािे |
आवण स्िप्नीच्र्ा उदाहरणे, िगसष्टृ ीशी आचरािे || १४२.
िेंव्हा वनवदध्र्ासन ते कररता, बोध ध्र्ानी हा ठे िािा |
असुनी नसणे, नीट उमगुनी, भाि विरक्तीचावच हिा || १४३.
उवचत त्र्ाशी न्र्ार्वच द्यािा, मनी िाणणे वमथ्र्ा हे |
अांतरी अद्वैता न सोडणे, उभर्ी स्र्ष्ट असे र्ाहे || १४४.
दुसरे अध्र्ार्ी उलगडले, तो स्तर ठे िी ज्ञानाचा |
चाले िग मग विरक्त राहुनी, बोध असे हावच र्ाचा || १४५.
र्ाांच भुते ती विविध वमश्रणे, बनवितसे त्र्ा देहाला |
नाम रूर् त्र्ा िगती उर्ाधी, सान-थोर गणती त्र्ाला || १४६.
र्दाथप वन देहवह िगतीचे, भासताती ते अज्ञाने |
ना ब्रह्मा सि
ृ ी, सहि वनवमपती, घडते ईश्वर मार्ेने || १४७.
आकाश र्ोकळी मार् भूताांची, आवणती सष्टृ ी आकारी |
आवण विरता, शून्र्ी िाती, मार्ेची वकमर्ा सारी || १४८.
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काांही नसण्र्ामधुनी वनमीती, ‘असणे’ र्ेई आकारा |
आकार घेता, खोटी ऐट ती, दाविताती आर्ुला तोरा || १४९.
क्षवणक असे हे आर्ुले िीिन, नाटकातला खेळ असे |
अहक
ां ार तो नाचिी सकला, िणु अांगी भरलेवच वर्से || १५०
कोण कवध तो सान र्रर कवध, थोर होत र्ा ना र्ुक्ती |
स्िप्नातही ती अशी दशपने, सान-थोरही ती वदसती || १५१.
आत्मारामावच ही इच्छा, िैवचिे िग बनविर्ले |
सगां लाविला कमप-फलाांचा, सख
ु -दु:खवच ते वनत्र् फुले ||१५२.

र्ाांत तर्ाला आनांद िाटे , खेळ अनावद हा चाले |
आर्ण ना ते विचवलत व्हािे, के िळ स्िधमप आचररले || १५३.
कमे होती आवण विरती, अांती काहीवच न उरे |
िे र्ेते ते िाण्र्ासाठी, समिे त्र्ाशी दुिःख नरु े || १५४.
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श्लोक-रसादयो भि ये कोशा र्वयाख्याताथतैभत्तरीयके ।
तेषामात्मा परो जीविः खं यिा सप्रं काभशतिः॥११॥
गौडर्ाद ते र्ुढती िवणपती, वमथ्र्ा िीि-सष्टृ ी कशी |
आधार घेती सद्ग्रथ
ां ाांचा, श्रतु ी मुख्र् िमाणाशी || १५५.
तैतरेर् ही श्रुती साांगते, र्च
ां कोश रस देहीचे |
आधार त्र्ाशी आत्म्र्ाचाची, खेळ त्र्ािरी द्वैताचे || १५६.
अन्न, िाण मन, विज्ञान वन तो, कोश सूक्ष्म आनांदाचा |
अांतभापगी आत्मारामवच, तोवच आधार सकलाांचा || १५७.
आनदां मर् कोशात बैसनु ी, वदव्र् र्रुु ष वनत सवु चत करी |
आतां ील आिािा आधारे, र्ोग्र् मागप दावितो हरी || १५८.
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श्लोक- द्वयोद्वययोमयधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाभशतम् ।
पृभिर्वयामुदरे िैव यिाऽऽकाशिः प्रकाभशतिः ॥१२॥
िीिात्मा वन र्रमात्मावह, ‘मधु’ ब्राह्मणी स्र्ष्ट रूर्े |
व्र्िहारी आकाश र्थ्ृ िीशी, सबाह्य र्रु तेवह व्र्ार्े || १५९.
र्च
ां कोशी िो वदव्र्वच आत्मा, मधु ब्राह्मणी िवणपर्ला |
बृहदारण्र्क श्रुती साांगते, सारवच म्हणती ते ‘मधु’ला || १६०.
सकल भुताांचा ‘मधू’वच र्ृथ्िी, वदव्र् र्ुरुष वतिमािी िसे |
तेिस्िी वन अमृतमर् तो, देह-स्िामीवह तोच असे || १६१.
र्ोकळी िीही र्थ्ृ िीमािी, आवण उदरी सकळाांच्र्ा |
िैश्वानर होऊवनर्ा उदरी, आवण तेिरूर्े ते र्ृथ्िीच्र्ा || १६२.
िैश्वानर चालिी देहाला, वदव्र् र्ुरुष तो र्ृथ्िीला |
उभर् र्रर ते नाही िेगळे , एकवच उिाप उभर्ाला || १६३.
एकवच शक्ती देह चालिी, आवण चालिी सस
ां ारा |
म्हणुनी ‘वर्डां ी ते ब्रह्माांडी’, असे वनराकारवच आकारा || १६४.
ही ‘मधु-विद्या’ िोही िाणे, ज्ञान तर्ाला होत खरे |
िगती करर िरर, सारी कमे, अांतरी हरीला ना विसरे || १६५.
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गीतेत ते भगिांत साांगती, अध्र्ात्म विद्या मम विभुती |
अवलप्त राहुनी करर व्र्िहारा, र्रर राहे वनत अद्वैती || १६६.
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श्लोक- जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशथयते ।
नानात्वं भनन्द्यते यच्ि तदेवं भि समञ्जसम् ॥ १३॥
महािाक्र् ती सकल गिपती, ब्रह्म वन िीिही एक असे |
भेद मानणे, असे वनवषद्धवच, ज्ञाता ऐक्र्वच अनुभवितसे || १६७.

भेद िरी तो नाम-रुर्ातवह, चैतन्र्वच र्रर एक असे |
अविनाशी ते र्रम-तत्िवच, ब्रह्माांडा चालवितसे || १६८.
देह वदला हा भगितां ाने, तोवच तर्ाला साांभाळी |
देहाद्वारे कार्प विश्वीचे, देह मने द्वैता ििळी || १६९.
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श्लोक-जीवात्मनोिः पृिक्त्वं यत्प्रागुत्पत्तेिः प्रकीभतयतम।् भभवष्यद्वृत्त्या
गौर्णं तन्मुख्यत्वं भि न युज्यते॥१४॥
कमपकाांड ते साांगती शास्त्री, िीिे र्ुिािा र्रमात्मा |
र्रर असे हे गौण ज्ञानची, िोिरी िावणर्ला ना आत्मा || १७०.
भिन र्ि
ू न आवण िाथपना, िोिरी ‘मी हरी’, ना कळले |
समरसता होताची तर्ाशी, िर्ोिनवच ते ना उरले || १७१.
कमप-र्ोग तो समिार्ा वन, आणार्ा तो आचरणी |
असे द्वैत ही के िळ होडी, िोिरी र्ैल ना र्े ध्र्ानी || १७२.
देह िेगळे , नाम-रुर्ेही, अलग िरर आर्ुली असती |
एक ब्रह्मवच, आर्ण सारे, वनत्र्वच सारे अद्वैती || १७३.
र्च
ां तत्ि करर देह धारणा, म्हणिे देह वह एक असे |
अलांकार िरर िेगिेगळे , सुिणप र्रर िेगळे नसे || १७४.
िाण अांतरी एकवच खेळे, अांतबापह्य वह एक सदा |
सारे आर्ण एकवच तुर्ाप, िेगळे न असतोवच कदा || १७५.
देह वन कार्े िरी िेगळी, विश्व एकवच ते आर्ल
ु े|
एकवच सकळी अांतर्ापमी, अद्वैती सारे चाले || १७६.
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के ळ िोिरी नाही वर्कले, साल न काढी तोिरती |
नांतर साल ती फे कुनी द्यािी, रमणे नाही ते द्वैती || १७७.
आत्मा ज्र्ाला र्ूणप समिला, एकरूर् होई त्र्ाशी |
द्वैत ना उरे, विरे अलगता, समरसता अद्वैताशी || १७८.
उर्ासनावद नलगे त्र्ाला, वमथ्र्ा मानी सस
ां ार |
वनत्र् राही तो अद्वैतातची, र्री सोडी ना व्र्िहार || १७९.
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श्लोक-मृल्लोिभवथफुभलङ्गाद्यैिः सभृ ष्टयाय िोभदताऽन्यिा।
उपायिः सोऽवताराय नाभथत भेदिः किंिन ॥१५.
माती, लोह, िा वठणग्र्ा र्ाांनी, विविध सष्टृ ीचे िणपन ते |
र्रर हे के िळ कथनास्तिवच, िाणुवन घे एकत्िाते || १८०.
सष्टृ ी विलास हा मार्ेचा, तो आत्म्र्ाचा कदा नसे |
सिप र्सारा र्ांचभुतातुनी, भगिांताविण भूत कसे?|| १८१.
वशि वन शक्ती सामरस्र्वच, भेदा मानािे कै से?|
दोन ओठ वन एक बोलणे, भेदा र्ेथे स्थान नसे || १८२.
अनभ
ु ि िोही सस
ां ाराचा, तो वमथ्र्ा नच मानािा |
र्रर अवस्तत्िा सत्र् न मानी, मार्ा वनवमपत िाणािा || १८३.
विांचू वदसता, दूरवच व्हािे, अनुभि सत्र्वच त्र्ा िेळी |
ब्रह्मरूर् त्र्ा ना मानोनी, द्वैताला ना त्र्ा टाळी || १८४.
तुला िाटते, ब्रह्म असे ते, अद्वैताच्र्ा ज्ञानाने |
र्रर विच
ां िा नसे ज्ञान ते, नाांगी माररता िीष धािे || १८५.
गौडर्ाद ते म्हणती ऐसे, अनुभि सत्र्वच मानािा |
वििेक बुद्धी कधी न सोडणे, अनुभि वनत्र्वच र्ेत निा || १८६.
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िगती हे अवस्तत्ि वदसे िे, ते नच असते िगताचे |
त्र्ासी उसने घेतलेवच की, ब्रह्मार्ासुवन, रुर् त्र्ाचे || १८७.
िग हे ना सवृ िले ब्रह्माने, अनुभिते त्र्ा आधारे |
लहरी सवृ िल्र्ा नावच िलाने, िलाधार र्रर आश्रर् रे || १८८.
आि वदसे अवस्तत्ि तसे ते, र्ुन्हा कदावर् ते न वदसे |
व्र्ाधी, आचरण, शोक-सौख्र् ही, अवस्तत्िाला बदवलतसे ||१८९.

तसेची वदसणे कदा न स्थार्ी, दूर कुणाला अलग वदसे |
मती-भ्ांश िा दुबळ्र्ा स्मृतीने, व्र्क्ती िेगळीच भासे || १९०.
कुणा र्ाहता, मला िाटते, सज्िन माणूस तो आला |
र्री दुज्र्ाला र्ूिप अनुभिे, वदसता र्े सांतार्ाला || १९१.
ब्रह्मवच द्रष्टा, िैसा र्ाहे, तैसे रूर्वच ते बदले |
एक रूर् र्रर वदसे एक ना, िेळोिेळी िे वदसले || १९२.
म्हणुवन गौडर्ाद ते म्हणती, अनभ
ु ि तैसे िागािे |
त्र्ा-त्र्ा िेळी िशी अनुभूती, तैसेवच आचरण व्हािे || १९३.
िैशी र्द्धत साधनेवच ती, सत्र्वह तैसे िाणािे |
कमपर्ोगी िो, द्वैताधारे, कमे कररतसे भािे || १९४.
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कुणी ध्र्ानाने, कुणी र्ोगाने, द्वैतामािी आचरती |
त्र्ासाठी ना एक वनर्म तो, स्तरानुरूर् साधना रीवत || १९५.
के िळ वलवहले शास्त्री म्हणुनी, वििेक ना तो सोडािा |
तसेच द्वैता िार्रणे ते, िैसा तो अनभ
ु िवच निा || १९६.
िार्र व्हािा र्ा िगताचा, आर्ुली िगती ती होण्र्ा |
िगास बािूला सारािे, के िळ वदसणे र्े ध्र्ाना || १९७.
शाखेमागे चांद्र दाविता, शाखा र्ुरती विसरािी |
दृष्टाांता ना घट्ट धरािे, वििेक बुद्धी िार्रािी || १९८.
िग वन मी िरर वदसे िेगळे , द्वैता समिुवनर्ा घ्र्ािे |
व्र्िहार ना द्वैतािाचुवन, अद्वैता ना सोडािे || १९९.
द्वैत असे ही एक र्ार्री, चढता वतिला सोडािे |
अद्वैताचे भान असािे, द्वैती ना ते अडकािे || २००.
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श्लोक- आिमाभिभवधा िीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयिः ।
उपासनोपभदष्टेयं तदियमनक
ु म्पया ॥ १६ ॥
समरस तुर्ेशी होण्र्ाला, मुख्र् तीन त्र्ा असती विर्ा |
हीन वन मध्र्म तसेची उिम, िशी उर्र्ोगी असे िर्ा || २०१.
र्ासीची ते आश्रम म्हणती, िेगिेगळ्र्ा उर्ासना |
िशी र्ािता, अवधकारवह तो, तैशा र्द्धती त्र्ा नाना || २०२.
र्वहल्र्ा र्िेमािी असता, बीिगवणताला ना समिे |
‘ग’ गिताचा हेही र्ोग्र् त्र्ा, तरीच त्र्ाशी ते उमिे || २०३.
िैशी शुद्धी होत असे ती, आांत आणखी बाहेरी |
तशीच बदले उर्ासनाही, िेणे िेगे सुलभ हरी || २०४.
उिम गुरु तो साक्षी भाि वन, आिाि आर्ल्ु र्ा अांतरीचा |
अनेक दैिी शक्ती िगती, सुचविती बदलही मागापचा || २०५.
श्रद्धा आर्ल
ु ी ठाम असािी, मार्ेमािी न गुांतािे |
श्रिण, वन वचांतन, वनवदध्र्ासने, सर्ु ोग्र् मागे त्र्ा िािे || २०६.
वितुकी शुद्धी, वततुकी िगती, वसांहािलोकन ते करणे |
अांतरी िोिरी नाही र्टले, ते न कदावर् आचरणे || २०७.
अवधकार तो िैसा तैसे, उर्देशाशी ते देणे |
गौडर्ादही हेवच साांगती, आशर् एकवच र्रर तेणे || २०८.
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श्लोक- थवभसद्धान्तर्वयवथिासु द्वैभतनो भनभश्चता दृढम् ।
परथपर भवरुध्यन्ते तैरयं न भवरुध्यते ॥ १७ ॥
अध्र्ावत्मक ती िैशी श्रद्धा, तैसे साधक अनस
ु रती |
कुणी ठाम ते द्वैतािरवच, र्रर विरोध ना अद्वैती || २०९.
मते िर्ाची ठाम िाहली, मूतीमािी भगितां |
फुका िाद ना त्र्ासी घालणे, ना िगटािीही खांत || २१०.
नच अज्ञानी, विचारिांतही, वकती एक ते असती असे |
भक्तीचा कररती देखािा, भिन र्ूिनी रांगतसे || २११.
द्वैताला ते सत्र् मावनता, िाद घालणे ना त्र्ाशी |
म्हणुनी आचार्ाांनी नेवमली, दैितेवह ती र्ुिनाशी || २१२.
मांद वन मध्र्म िे अवधकारी, उर्ासना त्र्ासी बरिी |
तुर्ाप अनुभूती ना र्रर द्वैती, िाट न आर्ुली सोडािी || २१३.
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श्लोक- अद्वैतं परमािो भि द्वैतं तद्भेद उच्यते ।
तेषामुभयिा द्वैतं तेनायं न भवरुध्यते ॥ १८ ॥
र्रम सत्र् ते असे एकवच, अद्वैताविण काांही नसे |
द्वैत भासते िगतास्तिवच, हा मार्ेचा खेळ असे || २१४.
र्रर र्रमाथी, ठामवच तुर्ाप, अद्वैता ना सोडािे |
द्वैत अनुभूती ती तात्र्ुरती, वतिमािी ना अडकािे || २१५.
कारण वमथ्र्ा द्वैत असे ते, व्र्िहारास्तिची भासे |
तुर्ेशी तादात्म्र् साधण्र्ा, अनुभूती अद्वैताचीच असे || २१६.
द्वैती राहुवन, र्े अनभ
ु ूती, वमथ्र्ा द्वैतवच ते सारे |
ज्ञान दृष्टीने र्ैलवच िाता, अद्वैताविण काांही नुरे || २१७.
एकमेिवच असतो आत्मा, त्र्ाविण अन्र् नसे काांही |
श्रुती साांगती, र्ानोर्ानी, तुर्ाप अद्वैतीच राही || २१८.
शाांत बैसता, द्वैतशून्र्ता, सहिी वचिी साधतसे |
वदव्र्त्िाची र्े अनभ
ु ूती, र्रर द्वैती सारे नासे || २१९.
भेद नसेवच द्वैत-अद्वैती, ज्ञान-दृष्टी र्ेता र्ुरती |
द्वैती राहुवनही मग तेंव्हा, अद्वैताची अनुभूती || २२०.
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अद्वैताच्र्ा र्ररणामाने, द्वैत भासते िरिरले |
िृक्ष एक र्रर अनेक फाांद्या, एकत्िा ना सोवडर्ले || २२१.
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श्लोक- मायया भभद्यते ह्येतन्नान्यिाऽजं किंिन । तत्त्वतो
भभद्यमाने भि मत्ययताममतृ ं व्रजेत् ॥ १९ ॥
अद्वैती ते द्वैत वदसतसे, मार्ेचा र्ररणाम असे |
अविनाशी भासती विनाशी, िांि द्वैता सोडीत नसे || २२२.
वनत्र् अनावद आत्मारामवह, िाटे बहुरुर्ी रमला |
िन्मा आला, कार्ाप करुनी, र्नु रवर् वनिधामी गेला || २२३.
बवलष्ठ मार्ा नसता भासिी, गुांतविते ती सस
ां ारी |
वचरांिीिाशी मत्र्पवह बनिी, िृथा मुक्तीस्ति र्त्न करी || २२४.
कवल्र्त बांधन स्िर्े वनमपुनी, सुख-दुिःखाची अनुभूती |
स्िानांदी िरर वनत्र्वच असता, िथ
ृ ावच दुिःखाची भ्ाांती || २२५.
रािा असवु न ओळख विसरे, िथ
ृ ा वफरे दारोदारी |
समथप ऐसा तोवच असता, िथ
ृ ा दािी तो लाचारी || २२६.
र्रमात्म्र्ातुनी िीिात्मा िर, अलग िाहला, सत्र् असे |
आवण र्ुन्हा तो त्र्ाशी वमळुनी, मोक्ष तर्ाला लाभतसे || २२७.
मोक्ष लाभ हा नसेवच स्थार्ी, र्ुन्हा अलगर्ण शक्र् असे |
श्रवु त म्हणती एकवच र्रमात्मा, ताटातूटवच शक्र् नसे || २२८.
अलगर्णा वन र्न्ु हा साधना, र्न्ु हा बोधवह ज्ञानाचा |
210

आवण र्ुनश्च र्ेऊवन वमळणे, अांत नसे र्ा चिाचा || २२९.
ना िीिात्मा कदावर् गेला, अथिा र्ुनरवर् समरसला |
अखांडतेला कदा ना बाधा, अलगर्णा तो िरिरला || २३०.
तरांग लाटा नसेवच विभिन, िळीच िळ ते खेळतसे |
िाणे-र्ेणे िा ते वमळणे, सारे िरिरलेच असे || २३१.
नसेवच बांधन आवण मोक्षही, बाधा नच अद्वैताला |
द्वैत असे ते के िळ लटके , वनवमि के िळ िगताला || २३२.
ईश्वराची ती बवलष्ट मार्ा, विभिन-वमलन दावितसे |
ज्ञात्र्ाने ना त्र्ाांत फसािे, िरर खेळा चालिी तसे || २३३.
वनत्र् अनुभूती अद्वैताची, द्वैत कदावर् सत्र् नसे |
तुर्ाप अनुभूती अद्वैतीची, द्वैत िाणिे आभासे || २३४.
अखांड चाले सांसारवह तो, नर्े उर्ेक्षु त्र्ालाही |
वनिस्िरूर्वच अखांड तुर्ाप, सदैि वतिमािी राही || २३५.
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श्लोक- अजातथयैव भावथय जाभतभमच्छभन्त वाभदनिः| अजातो
ह्यमतृ ो भावो मत्ययतां किमेष्यभत ॥ २० ॥
अनेक िज्ञािांतही म्हणती, िन्म वन मृत्र्ू आत्म्र्ाला |
वचरांिीि तो कसा स्िीकाररल, वमथ्र्ा मत्र्पवच भािाला || २३६.

व्र्ाप्त र्ोकळी िशी घटाची, घटाकाश िणु अलग करी |
तैसे िर्च
ां व्र्िहारास्ति, िीि-भाि निरूर् धरी || २३७.
अखांडतेला र्रर ना बाधा, विभिन ते तर सत्र् नसे |
लटके काल्र्वनकवच विभािन, तूर्ाप अद्वैतीच असे || २३८.
ज्ञात्र्ासी िैसाची अनुभि, द्वैती र्ा िगती र्ेई |
वनत्र् स्मरण तुर्ेचे ठे ऊनी, न्र्ार् भूवमके सी देई || २३९.
त्र्ा-त्र्ा िेळी वििेक िागृत, र्रवहत र्ुरते साधािे |
र्ूणप विरक्ती, मार्ेमािी, तुर्ेला ना सोडािे || २४०.
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श्लोक- न भवत्यमृतं मत्यं न मत्ययममृतं तिा ।
प्रकृतेरन्यिाभावो न किंभिद् भभवष्यभत ॥ २१ ॥
शाश्वत वनत्र्वच असीम आत्मा. बदल वन मृत्र्ू त्र्ासां नसे |
त्र्ासी ना तो िन्म कदाही, मत्ृ र्ू सभ
ां िेल कै से?|| २४१.
िोही ज्र्ाचा िकृतीधमपवच, बदल त्र्ाांत नच होत असे |
म्हणुनी आत्मा सदैि शाश्वत, िन्म-मृत्र्ू तो त्र्ास नसे || २४२.
उष्णवच राहील अवग्न वनत्र्ची, कारण िकृती धमप असे |
धमप मूळचा कदा न बदले, आत्मा त्र्ा अर्िाद नसे || २४३.
िल ते शीतल िकृती धमे, उष्ण होत ते अवग्नमुळे |
हे तर के िळ उसनेर्णची, सहिी शीतलता त्र्ास वमळे || २४४.
िीिात्मा तैसे उसनेर्ण, तात्कावलक र्रर धमप नसे |
कार्प सांर्ता, सहिी वनिरुवर्, नाटक िोिरी चालतसे || २४५.
वशष्र् म्हणे तो नकोच मृत्र्ू, अमरर्णवच मि वनत्र् हिे |
कै से ते मी िाप्त करािे, हेवच मिला साांगािे || २४६.
ऋषी म्हणती त्र्ा, कोण असे तूां, वचरांिीि ते कुणी व्हािे? |
देह की आत्मा? कोण तुिशी ते अमर हिे?|| २४७.
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देह िकृतीच्र्ाची स्िाधीन, वनत्र् बदलता, कधी िाणे |
िीणप िस्त्र ते ना उर्र्ोगी, काळाच्र्ा स्िाधीन करणे || २४८.
आवण आत्मा, वनत्र् वचरांिीि, मरण तर्ाचा धमप नसे |
हिे तुला ते कवधच लाभले, वनत्र् अमरर्ण तुिशी असे || २४९.

ज्र्ाचेसाठी धडर्ड सारी, ते तर तुिला िाप्त असे |
वशष्र् म्हणे मग कशास शास्त्रे, साधनेसही अथप नसे || २५०.
ऋषी साांगती, र्त्न नसे हा, अमरर्णास्ति िीिनाचा |
हे उमगािे, मी न देह हे, सगां न सोडी तुर्ेचा || २५१.
आर्ुल्र्ा वदव्र्त्िा िाणािे, उन्नत व्हािे क्षणोक्षणी |
वििेक आवण विरक्ती र्ोगे, वनत्र् रहािे हरर-चरणी || २५२.
स्िधमप र्ज्ञा वनत्र् करोनी, वनष्कामेवच आचरािे |
र्रवहत साधन म्हणुवन देह हा, वन:सगां े िीिन िािे || २५३.
हात ररकामे घेउनी आला, तैसे ररकामेची िाणे |
गांगेसम, वनष्काम होऊनी, ििाहीत अखांडर्णे || २५४.
गीतेत हरी अिांुनासी साांगे, अनुभि विषर्े सकलही ते |
शीत उष्ण सुख-दुिःख दाविती, क्षवणक सहन करी त्र्ाते || २५५.
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र्ेती आवण िाती तैसे, उष्ण-शीत िैसा िारा |
खेळ चालतो तो वनर्तीचा, वमथ्र्ा िकार हा सारा || २५६.
कवध सुखद तर कें व्हा दुिःखद, ऊन-सािली खेळ िसा |
विरांगुळा हा तुवझर्ा िीिनी, स्िीकार र्ेईल काळ तसा || २५७.
राम-कृष्ण ही आले गेले, सुख-दुखाच्र्ा अनुभिे |
अवलप्त राहुवन, कौतुक र्ाही, अनभ
ु ि र्ेतील वनत्र् निे || २५८.
िगत असे हे वनत्र् अनावद, ब्रह्मासांगे िन्म तर्ा |
अवस्तत्ि हे र्रर िगताचे, वमथ्र्ा कारण ती मार्ा || २५९.
वदसणे आवण अनभ
ु ि िैसा, स्िीकार करर तो व्र्िहारी |
वनत्र् र्रर अद्वैती राहणे, नाही सोडणे कदा हरी || २६०.
वचरांिीि ते होण्र्ासाठी, साधन काांही न लागे तुिला |
तूां आहेसवच वनत्र् वचरांिीि, त्र्ागी अज्ञान वनद्रेला || २६१.
हावच तो सदां ेश आर्णा, गौडर्ाद मुनी देत असे |
व्र्िहारी ते असनु ी नसणे, तुर्ेला ना विसरतसे || २६२.
िीस,एकविस काररकाांशी, नीट म्हणुवन ते समिािे |
मीवच तुर्ाप वनत्र्वच स्मरणे, िीिन साथपकी लागािे || २६३.
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श्लोक-थवभावेनामृतो यथय भावो गच्छभत मत्ययताम् ।
कृतके नामतृ थतथय किं थिाथयभत भनश्चलिः ॥ २२ ॥
स्िभािेची िे अमर असे त्र्ा, िन्म-मरण हे धमप कसे?|
कशास त्र्ास्ति कमे आवण, उर्ासनाांचे, स्तोम असे?|| २६४.
अमरत्ि न हे वमळे िाप्तीने, तो तर िकृती धमप असे |
देिाांना िे िाप्त िाहले, उर्र्ोगी ते त्र्ास नसे || २६५.
ब्रह्मम्र्ाच्र्ा त्र्ा एकच वदिशी, चिदा इद्रां ही ते होती |
र्रर ज्र्ा लाभे ज्ञानामतृ हे, त्र्ासी मृत्र्ूची काां भीवत? || २६६.
वचरांिीिता नच ती लाभते, र्ज्ञ, साधना, ज्ञानाने |
मीवच शाश्वत ऐशी तूर्ाप, ठामवच ऐशा वनष्ठेने || २६७.
सिपश्रेष्ठ ते ब्रह्म असे मी, वदव्र् आचरण सािेसे |
आत्म्र्ाची अिनती न व्हािी, िगात ितपन, वनत्र् असे || २६८.
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श्लोक- भूततोऽभूततो वाऽभप सज्ृ यमाने समािुभतिः ।
भनभश्चतं युभियुिं ि यत्तद्भवभत नेतरत् ॥ २३ ॥
र्ा सष्टृ ीची िी उत्र्िी, भूतिन्र् हे कुणी म्हणती |
कुणी म्हणती ते तसे नसेवच, वनवमपती िकृतीच्र्ा हाती || २६९.
शास्त्रे म्हणती, र्ूिी ज्र्ासी, नव्हते अवस्तत्िची कदा |
आवण र्ुढेही ना अवस्तत्िवच, सत्र् न मानी तर्ा कदा || २७०.
कवध अांधारी वदसे िेगळे , िरी अवस्तत्ि तसे नसे |
तर्ा वनवमपती कशी म्हणािी?, नसलेले ते आभासे || २७१.
अशी वनवमपती असते भ्ाांती, खेळ असे तो मार्ेचा |
र्री अनुभूवत र्ेई त्र्ाची, विचार कै सा वनवमपतीचा || २७२.
व्र्िहारी ते वदसेवच ऐसे, भूतवच भूतास वनवमपतसे |
अद्वैताच्र्ा दृष्टीने र्रर, वमथ्र्ा ही वनवमपती असे || २७३.
असे सष्टृ ी ही आरोवर्तवच, िास्ति हे सगळे फसिे |
तरांग ना िन्मे ना विलर्े, भ्ाांतीचे हे देखािे || २७४.
िाद असे हे कवध न सांर्ती, दृष्टी िैशी सत्र् तसे |
र्ारमावथपक वन मावर्क सष्टृ ी, दृष्टी िैशी तशी असे || २७५.
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सष्टृ ी वनवमपती नसे सत्र्ची, खरी िाटते अनुभूती |
र्रर खेळ तो मार्ेचावच, दरक्षणी बदल वतथे होती || २७६.
िग ना सि
ृ न ब्रह्मार्ासनू , ते तर वनगपुण वनश्चलची |
िगत वदसे िे आर्ुल्र्ा भिती, िैशी अनुभूती द्रष्ट्र्ाची || २७७.

सूर्प उदर् वन अस्त वदसे र्रर, वदसते तैसे ते नाही |
के िळ दृष्टीशी ही वनवमपती, वनणपर् अलगवच तो राही || २७८.
तकप विचारा न्र्ाय्र् िाटते, ग्राह्यवच मत ते मानािे |
दोन दृष्टीने कथन असे ते, तथ्र् नेमके शोधािे || २७९.
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श्लोक-नेि नानेभत िाऽम्नायाभदन्द्रो मायाभभररत्यभप । अजायमानो
बिुधा मायया जायते तु सिः ॥ २४ ॥
िेगिेगळी वदसती रूर्े, मार्ेच्र्ा त्र्ा र्ोगाने |
ती न वनवमपती र्री खेळची, वदसत असो िो भ्ाांतीने || २८०.
िन्मशून्र् तो असेवच आत्मा, स्िर्े िन्म ना, वनमी कसे ?|
अवस्तत्िवच ते िांि तात्र्रु ते, ती न वनवमपती होत असे || २८१.
गौडर्ाद सदां ेशा देती, िागृतीत िे िगत वदसे |
ते सारेची असते भ्ाांती, त्र्ाशी ते अवस्तत्ि नसे || २८२.
िागृतीत, िग िसेही वदसते, ना सवृ िर्ेले ब्रह्माने |
त्र्ाचे वदसणे आवण अनभ
ु ूती, वस्िकारुवनर्ा आचरणे || २८३.
िगताचे ते िेही वदसणे, आवण अनभ
ु ूती िी र्ेते |
कारण त्र्ाशी असते मार्ा, अन्र् कुणीही ते नसते || २८४.
वनिरूर्ाचे अज्ञानवच ते, तुर्ेचे अज्ञान असे |
िरील सांदेशास्ति देती, शास्त्रातील आधार तसे || २८५.
वनवमपती ही, िी िगताची, सत्र् नसे ती िरिरली |
बािीस ही काररकाही साांगे, भ्ाांतीने ती अनभ
ु िली || २८६.
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वममाांसेतही हेवच कवथले, तकप वह तेवच साांगतसे |
िैसा उदर् वन अस्त रिीचा, धरतीिरुनी भासतसे || २८७.
कठ-उर्वनषवद वद्वतीर्ोध्र्ार्ीही, र्ाची कथना साांवगतले |
वदसणे हे िरर सत्र् असे तरर, असे र्री हे िरिरले || २८८.
बृहद श्रुती ती म्हणते ऐसे, इद्रां वच िादुगार असे |
अनेक रूर्े, नसताांनाही, मार्ेने भासवितसे || २८९.
दवक्षणमूती स्तोिातही ते, हेवच कथन आहे के ले |
वदसणे हे िरर सत्र् असे तरर, असे र्री हे िरिरले || २९०.
र्रुु षसक्त
ु ते वद्वतीर् श्लोकी, साांगे ईश्वर वनवमपतसे |
र्री वनवमपती ती िरिरली, ती न कदावर् सत्र् असे || २९१.
गीतेमािी कृष्ण साांगती, िन्मे मी ना िन्मोनी |
िन्म असा हा के िळ मार्ा, चालिी िग मार्ा धरुनी || २९२.
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श्लोक-संभूतेरपवादाच्ि संभविः प्रभतभषध्यते ।
को न्वेनं जनयेभदभत कारर्णं प्रभतभषध्यते ॥ २५ ||
ईशािास्र् श्रुती साांगते, वहरण्र्गभाप उर्ासना |
‘सभ
ां ूती’ हे नाम िर्ाचे, मोक्षालागी नेईच ना || २९३.
अांधाराचा मागप तर्ाचा, ना त्र्ासी उर्ासािे |
वहरण्र्गभप न र्रमसत्र् ते, भ्ाांतीलागी त्र्ागािे || २९४.
सिप िगत हे ऐश्वर्पवच ते, िरी असे र्रब्रह्माचे |
त्र्ाांत गुांतता विफलची िीिन, राज्र् असे ते द्वैताचे || २९५.
िीडेस्ति हे विश्व वनवमपले, भुवमका आर्ल
ु ी ओळखुनी |
व्र्िहारी िते वनष्कामे, तुर्ाप वनत्र् र्री ध्र्ानी || २९६.
र्रब्रह्मवच आधार ज्र्ाचा, समथप ऐशा र्ा िगता |
सि
ृ न तर्ाचे कोण करू शके ? नसे कुणातवच समथपता || २९७.
बृहद श्रुती हा िश्न कररतसे, सवृ िते ब्रह्म न िगताला |
आधार देई, र्रर ना सि
ृ न, कारण ब्रह्म नसे त्र्ाला || २९८.
कठश्रुती ती अशी साांगते, ना वनमापता कुवण ब्रह्माचा |
तेही कुणाला कधी न वनमी, नच वनमापता कुवण िगताचा||२९९
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सागरासिे सहिी लहरी, आश्रर् सागर िरर देई |
र्रर ना सागर सि
ृ न करर त्र्ा, हे सारे सहिी होई || ३००.
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श्लोक- स एष नेभत नेतीभत र्वयाख्यातं भनह्णतु े यतिः ।
सवयमग्राह्यभावेन िेतुनाऽजं प्रकाशते ॥ २६ ॥
बृहद आरण्र्क श्रुती िवणपता, ब्रह्माला ‘नेती-नेती’ |
सारी शास्त्रे थकली शोधुवन, कै सी ब्रह्माची ख्र्ाती || ३०१.
‘देि कणा‘ विज्ञान शोवधते, अनभ
ु ि र्े र्रर गांिसेना |
मूतप-अमूतप वह िवणपती शास्त्रे, शोध असे चालती नाना || ३०२.
आर्ुल्र्ाच िे असे अांतरी, कै से बाहेरी गांिसे ?|
लर्ुनी चालिी ब्रह्माांडाला, िरर सिपिवच र्रर न वदसे || ३०३.
बालकावचर्े हास्र्ाांमधुनी, सांतोषोनी तोवच वदसे |
आवण कुणाचे र्स
ु ता आस
ां ,ू आनदां ाने तोवच हस
ां े || ३०४.
भुकेल्र्ास सन्माने भोिन, तषृ ातापस देता र्ाणी |
तोंड भरोनी आशीिापद दे, तृप्त तर्ाची ती िाणी || ३०५.
विर्ररत काळी, सहिी आांतुन, धैर्ापची लाभे उमी |
लीला त्र्ाचीची, ित्सलेने, ऐन िेळी र्ेई कामी || ३०६.
सार्ांकाळी, गोधल
ु ी समर्ी, ित्साच्र्ा त्र्ा ओढीने |
गोधन धािे, त्र्ाच्र्ा रूर्े, ममत्ि वन ित्सलतेने || ३०७.
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सुषुप्तीत ते र्ेता ििळी, अज्ञाने ना ओळवखले |
तुर्ाप आत्मा, र्रम सत्र् र्रर, के िळ त्र्ाला अनुभिले || ३०८.
िणपन करीता िणपनातीता, शास्त्रे बोलती िे काांही |
शून्र्ाला ते दाखविण्र्ाला, लहान ितपुळ कावढत ही ||३०९.

आमुची सीमा मर्ापवदतची, अनांतासी िणपने कसे? |
मन-बुद्धी नच तेथां र्ोहचे, शब्द मौनवच होत असे || ३१०.
िन्म िर्ाचा मळ
ु ी न िाहला, शोध तर्ाच्र्ा िन्माचा |
तेवच आवद आवण वनत्र्वह, अद्वैतवच अनभ
ु ि त्र्ाचा || ३११.
ज्ञान तर्ाचे होण्र्ासाठी, साधकािरी सोर्विले |
सारे सारुनी ते बािूला, त्र्ाांनी त्र्ासी अनुभविले || ३१२.
त्र्ाचे असणे, काांही नसणे, र्रर वदव्र्ता अनभ
ु िणे |
समरसतावच आवण त्र्ाशी, कै से साांगािे नेणे || ३१३.
आर्ल
ु े नसणे-िरा ना असणे, शून्र् अशी ती अनभ
ु ू ती |
नाही िाणीि नाही नेणीि, वनखळ सौख्र् वन ती शाांती || ३१४.
हेवच तुर्ेसी अनुभिणे, र्ूणप समर्पण हररचरणी |
स्िानांदाला र्ेई भरती, नसेवच वचांतन काांही मनी || ३१५.
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श्लोक-सतो भि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतिः ॥
तत्त्वतो जायते यथय जातं तथय भि जायते ॥ २७ ॥
स्िर्ांवसद्ध तो, असे स्िर्ांभू, िन्म तर्ाचा ना होणे |
िरर अनभ
ु ूवत अवस्तत्िाची, मार्ेचेची ते असणे || ३१६.
िे आहेची आधीर्ासनु ी, िन्म तर्ाचा तो कै सा ?|
आवण काांही अनुभूत झाले, समिािे मार्ा-भासा || ३१७.
म्हणे ‘वममाांसा’ र्ेई अनुभि, िोही तो र्ा िगताचा |
तात्कावलक हा भास असेची, खेळ असे हा मार्ेचा || ३१८.
िेही र्ेई अनभ
ु िाला, द्वैताच्र्ाची आधारे |
िरिरला तो आभास के िळ, खेळवच मार्ेचे सारे || ३१९.
िेथे कारण, बदलही तेथे, र्रम-सत्र् ना कारण ते |
म्हणुनी त्र्ाते होणे बदलही, नच मुळी ते सांभिते || ३२०.
गौडर्ाद देती सांदेशा, चार असे विज्ञासूला |
िग-अनभ
ु ूती आवण वदसणे, सत्र् न आभास िरिरला ||३२१.
िग हे वनमापणवच ना झाले, हा सदां ेश असे दुसरा |
स्िीकारणे िगताची अनुभूती, आवण वदसणे हा वतसरा || ३२२.
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अनुभि आवण वदसणे तैसे, तुर्ेचे ते अज्ञान |
आवण दशपिी, वनि-रूर्ाचे, झालेची ते विस्मरण || ३२३.
अभ्र्ासुला सिप श्रुतीतही, उमगतील हे सांदेश |
िगास कुणीही नाही वनवमपले, वस्थतीबद्दल धरी मौनास || ३२४.
गुरु, शास्त्रे वन वनवदध्र्ासने, आर्ण हे िाणुवन घेणे |
स्तर ज्ञानाचा ित्र्ेकाचा, तैसी उमि तर्ा र्ेणे || ३२५.
र्रर सारेवच म्हणती ऐसे, अद्वैताविण ना गांिसे |
कारण तुर्ाप वनत अद्वैती, द्वैताचा हा िाांत नसे || ३२६.
िररल काररका िमाण देती, िगत कवध नच सवृ िर्ेले |
ब्रह्मासम ते असे अनावद, मार्ेने ते रवचर्ेले || ३२७.
तैतरेर्ी हे गुह्यवच म्हटले, वनवमपती कै शी रूर्ाांची |
कशी चेतना तर्ा चाळिी, कें व्हा िेळही गमनाची ? || ३२८.
नसेची आत्मा विषर् वदसार्ा, वदसे न तो र्रर अनुभिणे |
असेवच शाश्वत-विना बदल तो, तकप तर्ासी ना िाणे || ३२९.
शाश्वत वनत्र्वच असते ब्रह्मवच, वनत्र् बदलते िगत असे |
ब्रह्म न कारण त्र्ाच्र्ा सि
ृ ना, खेळवच मार्ेचा भासे || ३३०.
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श्लोक-असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते ।
वन्ध्यापुत्ो न तत्त्वेन मायया वाऽभप जायते ॥ २८ ॥
सत्र् सदाची वनत्र् असे ते, िन्म न त्र्ाचा मार्ेने |
िध्ां र्ा र्िु न र्े िन्माला, कवल्र्त सतां ती होई मने || ३३१.
नसेवच िन्मवह तो वक िर्ाला, तो कै से वनमापण करी ?|
ऐसे सि
ृ न, आभास के िळ, खेळिी मार्ा र्रोर्री || ३३२.
िोिरी अनभ
ु ुती अद्वैताची, र्ुरेर्ूर नसे मुरली |
तोिरी ऐसे आभास होती, ही तर मार्ेची खेळी || ३३३.
सत्र्ाचे मख
ु असे झाांकले, सिु णापवचर्ा र्ािाने |
अज्ञानाने विर्रीत भासे, सत्र्वच लर्ले ते तेणे || ३३४.
ब्रह्म लर्ुवनर्ा त्र्ा अवस्तत्िे, विश्व चळतसे सहिेची |
नसलेले ते कार्ापवन्ित हो, ही वकमर्ा र्रर मार्ेची || ३३५.
स्िप्नी र्ेई अनुभि र्ाचा, नसलेले भासे असणे |
तसा गारुडी खेळ असे हा, वििेकज्ञाने हे िाणे || ३३६.

227

श्लोक-यिा थवप्ने द्वयाभासं थपन्दते मायया मनिः । तिा
जाग्रद्द्वयाभासं थपन्दते मायया मनिः ॥ २९ ॥
स्िप्नी द्वैतवच बवलष्ठ होई, आभास वदसती मार्ेने |
मन द्वैताचा कररते आश्रर्, वदसे विविधता ती तेणे || ३३७.
िग िागृतीचे दृश्र् न होई, घेत इवां द्रर्े विश्राांती |
आर्ण वनवमपता, आवण द्रष्टा, र्री असे के िळ भ्ाांती || ३३८.
िागतृ ी मािी, ज्ञात्र्ाचे िर, वििेक आवण विरक्तीने |
मन अवलप्त ते वनत्र् राहता, बाधा नच ती द्वैताने || ३३९.
म्हणुवन तुर्ेमािी असण्र्ा, भानसदा ते अद्वैती |
िगतीचे व्र्िहार करािे, गुांतणे न ते त्र्ा द्वैती || ३४०
देह ओवढतो व्र्ार्ाराचे, गाडे सदैि िरर िगती |
भान न विचवलत वनत्र् असािे, असणे वनत्र्वच अद्वैती || ३४१.
ऐसे आचरण कररता होई, कृताथप िीिन वसद्धाचे |
हेवच आिडे भगिांताला, कार्प चालू दे िगताचे || ३४२.
स्िप्न िागतृ ी आवण सुषुप्ती, सारे सारे अनुभिणे |
ध्र्ानी ठे िणे मार्ावच ही, तरीच तुवर्प विसािणे || ३४३.
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श्लोक-अद्वयं ि द्वयाभासं मनिः थवप्ने न संशयिः ।
अद्वयं ि द्वयाभासं तिा जाग्रन्न सश
ं यिः ॥ ३० ॥
स्िप्नामािी मन ते स्र्ांवदत, मार्ा खेळविते द्वैती |
तैसे िागतृ ीतही भुलिी, िर्च
ां मावर्क दािवु न ती || ३४४.
एकलेची मन द्रष्टा दृश्र्ही, स्िप्नी रमते ते द्वैती |
उभवितसे आर्ुलीच सष्टृ ी, शोक मोह वमथ्र्ावच िीवत || ३४५.
अनेक रूर्े िागृतीत ती, कार्ापनुरूर् नामे ही |
असे र्सारा मावर्क सारा, क्षणात बदले सारेही || ३४६.
वनत्र् बदलती रूर्े वन हेतू, आकाराला िग र्ेते |
व्र्क्ती िस्तू व्र्िहारवह ते, क्षणा-क्षणा रुर् र्ालटते || ३४७.
िृथाची स्िावमत्िाची भािना, आवण ममत्ि अडकविते |
द्वैत वनत्र्वच िरी विनाशी, सांगास्ति ते मन झुरते || ३४८.
आलो आर्ण कार्ापस्तिवच, साधन क्षमता तो र्ुरिी |
नसेवच इथले आर्ल
ु े काांही, हाांि आसक्ती कशा हिी? || ३४९.
िारब्धी िे वलवहलेले ते, लाभे सहिी ते र्ेथे |
चोंच देई तो चारा वनमी, वनत्र्वच साधे विरक्तीते || ३५०.
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िेही लाभे, विलर्ा िाई, शाश्वत र्ेथे काांही नसे |
नसलेले ते वमळािर्ाशी, लटर्टी असांख्र् करीत असे || ३५१.
विसरुवन िाई सारे नाटक, सारे माझेवच िाटे |
आर्ल
ु े नसता इथले काांही, भाि ममत्िाचा दाटे || ३५२.
उगाच मोहे, ओढिी भोगा, विसरुवनर्ा वनिस्िरुर्ाला |
चार वदनाांचा िरर र्ाहुणा, अांत नसे हव्र्ासाला || ३५३.
सकला मावहत इथले सारे, राहणार ते र्ेथेची |
अद्वैताचे सौख्र् सोडुवन, ओढी चादर भोगाची || ३५४.
खेळ मनाचा, म्हणुवन साधके , वमथ्र्ार्ण ना विसरािे |
वदव्र्त्िाला िागृत करुनी, अद्वैती त्र्ा खेचािे || ३५५.
खेळ खेळता, िागृतीत तो, द्वैती िरर ते विहरािे |
अदिैतीच्र्ा तुर्ेलागी, एक क्षणवह ना विसरािे || ३५६.
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श्लोक- मनोदृश्यभमदं द्वैतं यभत्कंभित्सिरािरम् ।
मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥ ३१ ॥
द्वैतवच कारण सांसाराचे, खेळ िेथां तो मार्ेचा |
अद्वैताची वनत्र् अनभ
ु ूती, हाच मागप तो मोक्षाचा || ३५७.
द्वैताची ती िाणीि होई, दशपविता आर्ुल्र्ा मने |
उर्ार् त्र्ाचा असे एकवच, मना अमनवच ते करणे || ३५८.
वििेकदृष्टी वनत्र् ठे ऊनी, द्वैती अनभ
ु िी अद्वैता |
आभास हा िो िरिरलाची, र्ैल तर्ाच्र्ा ते िाता || ३५९.
िेही वदसते इथले सारे, हा मार्ािी खेळ असे |
काांही र्ातील ना वटकणारे, िाळूत खोर्े वदसती िसे || ३६०.
िैभि आवण मनोहाररता, आि असे र्रर उद्या नसे |
र्ाांत अडकता, िृथा भोग ते, सुख-दुिःखाचे ते फाांसे || ३६१.
र्ूणप विरक्ती सहिभाि तो, व्र्क्ती-िस्तू सांर्की |
व्र्िहाराला चोख करािे, अवलप्तता र्रर वनत राखी || ३६२.
खेळ िगाचा चालू द्यािा, होऊनी उवचतवच सहभागी |
अद्वैताचे भान ठे ऊनी, अांत:सांगी बवहस्त्र्ागी || ३६३.
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र्रवहत साधन ना सोडािे, िे-िे िाट्र्ाला आले |
उवचत त्र्ासी न्र्ार् देऊनी, वनष्कमे त्र्ासी के ले || ३६४.
मन विहरािे वनत सत्कमी, लािािे त्र्ा हररचरणी |
देह असे ते के िळ साधन, वििेकेची ते आचरणी || ३६५.
तेणे सारी कमे होती, वनत्र् अवलप्तवच राहोनी |
द्वैती देह िरर, भान अद्वैती, मोह वन मार्ा नसे मनी || ३६६.
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श्लोक-आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा ।
अमनथतां तदा याभत ग्राह्यभावे तदग्रिम् ॥ ३२ ॥
िोिरी मन ते, द्वैत तोिरी, िगती द्वैतवच अनुभवितसे |
िग वन मन ते सबां वां धतवच, एक दुज्र्ाविण कदा नसे || ३६७.
मन आवण िग उभर्वच हे तर, र्रस्र्री अिलबां ी असे |
उसने अवस्तत्िवच तर्ाांचे, तुर्ेकडूवन लाभतसे || ३६८.
विचार हेवच रूर् मनाचे, िगत बने ते दृश्र्ाचे |
विचार विरता, द्रष्र्वह विरते, नसेच कारण द्वैताचे || ३६९.
मन आवण िग उभर् उगिती, एकाची त्र्ा समर्ाला |
एकवह विरता, दुिे न राही, स्थान नसे ते द्वैताला || ३७०.
िगातली ही सारी दृश्र्े, विचारेच अवस्तत्ि असे |
विचार िांि दृश्र्ासी स्र्वशपता, ओळख-आकलन होई तसे || ३७१.

विचार-दृश्र् वह उभर्वच वमथ्र्ा, त्र्ाांची र्े-िा सरुु असे |
उभर्वह वमथ्र्ा, वनत्र् बदलते, मार्ेने खेळवह भासे || ३७२,
मना आिडी दृश्र्ाांची ती, काल्र्वनक िा िगताचे |
दृश्र् कल्र्ना िेंव्हा विरते, दशपन वबांबे सत्र्ाचे || ३७३.
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कवध दृश्र् ते समोर असता, िागृतीतवह र्रर न वदसे |
कारण मन ते तदा अमनवच, आर्ुले ठार्ी गुांग असे || ३७४.
सत्र् उमगता, द्वैत न राही, भान राही ते वमथ्र्ाचे |
दृश्र्े आवण विचार असता, आकलन के िळ सत्र्ाचे || ३७५.
दृश्र्े अनुभिी आत्माराम वन, स्िर्ेची तो वह दृश्र् असे |
स्र्ष्ट उकल होता सत्र्ाची, आत्म्र्ािाचुवन अन्र् नसे || ३७६.
िगतीची ती ना सांर्ती दृश्र्े, विचार मनीचे ििावहती |
लक्ष आर्ुले के िळ तुर्ी, विचवलत होई ना शाांती || ३७७.
िग असवु न ते अभाि आर्णा, कारण मन ना गुांतू वदले |
सगां न तूर्ेचा भांगे तो, द्वैत तदा ना अनुभविले || ३७८.
घटा र्ाहता, अभाि त्र्ाचा, दोन िकारे होत असे |
तर्ा फोडुनी अथिा ज्ञाने, मातीवच ही, हेवच ठसे || ३७९.
तैसे िग आवणक मनवह ते, नच अभाि तो नाशाने |
सहिी त्र्ाशी सारुनी बािू, साधे र्रांतु ज्ञानाने || ३८०.
सत्र् विवदत होतावच मनाशी, मनर्ण र्ुरते ते विरते |
आत्मभान ते अद्वैताचे, सारे िासुदेि वदसते || ३८१.
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वनिरूर् आर्ुले के िळ आत्मा, वमथ्र्ा दृश्र् वन िगताचे |
द्वैताविण तर व्र्िहारवच ना, िरर सारे ते िरिरचे || ३८२.
वन:सांगे ती मनी विरक्ती, सांग करुवनर्ाही वन:सांगी |
मनोभाि तो नष्ट तर्ाने, विषर्ी राहुवन िैरागी || ३८३.
बाह्य िगाचे ज्ञान करार्ा, विषर् र्ेती आवण िाती |
वििेक ठे ऊनी वनत्र्वच िागृत, व्र्िहारीही मनी शाांती || ३८४.
दुगपुण विषर्ातील भोगाचे, मने िोही ते िाणतसे |
अप्सरावह त्र्ा इद्रां र्ुरीच्र्ा, कदा तर्ा ना भुलवितसे || ३८५.
िे िाट्र्ा आले ते भोगी, अवलप्त राही वनत्र् र्री |
िगी वदसतसे िगासारखा, अांतरी विसरी र्रर न हरी || ३८६.
भोग न त्र्ागी, दमन करोनी, भोगे र्रर तो अडके ना |
र्ाऊस ऊनही र्ेती िाती, विचवलत नच तो कधी मनी || ३८७.
सागर सोडी ना मर्ापदा, ओहटी हो िा की, भरती |
ॐकाराला वनत्र् गिपुनी, िसन्नता वह वनत्र् वस्थती || ३८८.
तैसे र्ा इहलोकी असािे, विषर् स्र्शे विचवलत ना |
र्ेथां असोनी मने नसािे, वचिी हररविण काांहीच ना || ३८९.
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आत्मस्िरुर्ी वनत्र् भान ते, स्िानदां ाची अनभ
ु ू ती |
द्वैती अद्वैता अनुभविता, अविचवलत अांतरीची शाांती || ३९०.
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श्लोक- अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभभन्न प्रिक्षते ।
ब्रह्मज्ञेयमजं भनत्यमजेनाजं भवबुध्यते ॥ ३३ ||
ज्ञाता, ज्ञान वन ज्ञेर्ही सकलची, एकलेची ते ब्रह्म असे |
तोवच आत्माराम िाणण्र्ा, िन्म आर्णा लाभतसे || ३९१.
नच त्र्ाचा तो िन्म िाहला, कुणी ना त्र्ासी वनवमपर्ले |
असे स्िर्ांभू र्रब्रह्म ते, त्र्ाच्र्ा बळे वच िग चाले || ३९२.
बुद्धी मन आवण ती इवां द्रर्े, र्ाांच्र्ा तर तो र्ैल असे |
म्हणुनी ना तो विषर् वदसार्ा, अनुभूतीनेवच तो गांिसे || ३९३.
त्र्ाशी तादात्म्र्वच होऊनी, शून्र् मनाने िे ध्र्ाती |
त्र्ाची वदव्र्ता, आगळीच ती, तादात्म्र्वच ती अनुभूती ||३९४.
मीवच आत्मा ठाम धारणा, ज्ञान दृष्टीही तैसीची |
सकल सोडुनी हरी समरसता, र्ेई अनुभूती त्र्ाची || ३९५.
कारण मी तर तोवच असतो, मार्ेमुळेवच अलगर्णा |
दूर आिरण वतचे सारीता, मीवच हरी हे, र्े ध्र्ाना || ३९६.
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श्लोक-वनगृहीतस्र् मनसो वनविपकल्र्स्र् धीमतिः ।
िचारिः स तु विज्ञेर्िः सुषुप्तेऽन्र्ो न तत्समिः ॥३४॥
तर्ा िाणण्र्ाची िी अिस्था, वििेकर्ूणप वन अ-मन असे |
सक
ां ल्र्ाविन असेची लर् हा, र्री सषु प्तु ी कदा नसे || ३९७.
ज्ञात्र्ाने ही िाणुवन घ्र्ािी, अभाि करुनी सकलाांचा |
एकवच आत्मा वचिी ध्र्ािा, िभाि सोडुवन मार्ेचा || ३९८.
मन-र्िनाची एक गती ती, वस्थरवच र्िनाशी करणे |
सुलभे वचदाकाश ते वमळते, बाह्याकाशी सहिर्णे || ३९९.
माझे मी-र्ण अभाि होता, उरे एक आत्माराम |
तोवच सकलाांची विश्राांती, सहिी साधे विश्राम || ४००.
ऐशा समर्ी मनो-अिस्था, र्ूणप िागृतीवच तेंव्हा |
ज्ञात्र्ाने ती िाणुनी घ्र्ािी, तो तर भाग्र्ाचा ठे िा || ४०१.
द्वैता लागी िगतामािी, व्र्िहारास्ति आचरािे |
अवलप्त भािे, सारे करुनी, तुर्ेला न सोडािे || ४०२.
िेंव्हा िगत न अनुकुल बनते, मनास बदलािे लागे |
तरीच व्र्िहारी सुलभता, कवध न र्श वमळे त्र्ार्ोगे || ४०३.

238

र्ुन्हा िर्ासवच िगा बदलण्र्ा, अनुकुलता ती होण्र्ाला |
र्रर नव्हे हा मागप तर्ाचा, िाणुवन घ्र्ािे सत्र्ाला || ४०४.
मागप िगाचा नावच बदलता, िेधची घ्र्ािा सत्र्ाचा |
अनक
ु ू ल ऐशा व्र्िहारे मग, मागप सच
ु े तडिोडीचा || ४०५.
अनुभूत ऐसे द्वैत असे ते, आत्मा त्र्ाांतही अनुभिणे |
ज्ञान-दृष्टी ती ऐशी होता, सहिी अद्वैती असणे || ४०६.
सुषुप्तीत ते नसे द्वैत िरर, तात्कावलकवच अनुभूती |
आवण असे ती अज्ञानाची, नच ऐसे र्रर अद्वैती || ४०७.
गौडर्ाद ते म्हणती त्त्र्ा मना, ‘वनगवृ हत’ ऐशा नामाने |
वनत्र् अवलप्तवच राहुवन िगती, करर कमे वनष्कामाने || ४०८.
द्वैत वन अद्वैतही ते राही, नसे नाश तो कोणाचा |
वििेक दीर्े ज्ञानदृष्टीने, विसरही ना तो तुर्ेचा || ४०९.
मन राहे र्रर वनत्र् सुप्तवच, िैसा काष्ठी तो िन्ही |
िगटवह होता, सहिी विरतो, इध
ां न िाता सर्ां ोनी || ४१०.
अभाि िस्तूांचा तो होता, इद्रां ीर्ाशी ना विषर् वमळे |
कार्प मनाचे खुांटे तेंव्हाां, मन ते िागीच िणु वितळे || ४११.
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वसद्ध ितपतो सामान्र्ासम, अनुभिी िगता व्र्क्ती-गुणे |
भोगी त्र्ागी, रुसे वन हांसे, सामान्र्वच त्र्ा आचरणे || ४१२.
अलौवककता कदा न दािी, स्िधमप आचरण वनत्र् करी |
िगताच्र्ा वनर्माने चाले, कवध न विसरे र्रर हरी || ४१३.
हेवच अांत:सगां ी आणीक, बवहस्त्र्ागी ते िावशष्टी |
अांतरीचा आिाि ऐकतो, मार्ेच्र्ा ना र्रर गोष्टी || ४१४.
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श्लोक-लीयते भि सुषुप्तौ तभन्नगृिीतं न लीयते ।
तदेव भनभययं ब्रह्म ज्ञानलोकं समन्ततिः ॥ ३५ ॥
लीन होई मन वनद्रेमािी, र्रांतु अवस्तत्ि ना वमटे |
वििेकी असता, लीन नसे मन, आत्म्र्ामािी एकिटे || ४१५.
चार गोष्टी त्र्ा मनाविषर्ीच्र्ा, गौडर्ाद ते वबबां विती |
अवस्तत्िवच िे असे मनाचे, साधक लक्ष न त्र्ा देती || ४१६.
अनुभि आवण दशपन िेही, त्र्ासी स्िीकारीत िािे |
उभर्वच असते ते मार्ेने, हेही ना ते विसरािे || ४१७.
ध्र्ानी र्ेता चारी गोष्टी, समिे िर्च
ां वमथ्र्ाची |
अन्र् तर्ाला साधन नाही, मन होई मग तुर्ापची || ४१८.
वनग्रवहत ते असेची मन ते, ज्ञानमर् वन भर् त्र्ाशी नसे |
वनद्रेमािी बीि रूर्ाने, विकार ते र्रर सुप्त असे || ४१९.
उष्र्ामािी गित कावढता, शेत सिप ते वनमपळची |
र्रांतु िषाप थोडी होता, वदसे शेती ती गिताची || ४२०.
र्रर तर्ाचे िळताची बीि, नाशवच र्ुरता गिताचा |
विषर् विकारवह तसे िाळता, उद्भि र्ुन्हा न हो त्र्ाांचा || ४२१.

241

ज्ञात्र्ाचे मन सुप्त न होई, िागरुक वनद्रेत असे |
मनवच ब्रह्मामािी वमळिुनी, सांकल्र्वह तो िरा नसे || ४२२.
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श्लोक-अिमवनद्रमस्िप्नमनामकमरूर्कम् ।
सकृवद्वभातां सिपज्ञां नोर्चारिः कथांचन ॥ ३६ ॥
स्मृती देती ते मांि सातिा, श्रुतीमधील िो मोलाचा |
गौडर्ादिी कररती खल
ु ासा, काररके तवह र्ा त्र्ाचा || ४२३.
िन्म तर्ाचा कदा न झाला, र्ूणप ज्ञानमर् ब्रह्म असे |
नामरूर् ना, वनत्र्िकाशी तर्ा स्िप्नवच कदा नसे || ४२४.
अद्वैत न कदा विभिते, कशाचेही ते ना कारण िा |
िग ना वनवमपती ही ब्रह्माची, िा कारण की, ते अथिा || ४२५.
ध्र्ानी धरािे, कुणी न िगाला, कधीही ते वनवमपर्ले |
स्िप्नासम ते दशपन-अनुभि स्िीकारणे िैसे झाले || ४२६.
उभर्वच असती अज्ञानाने, द्वैता िैसे खेळािे |
वशशूत भातुकलीवच खेळता, कल्र्नािगी, रांगािे || ४२७.
व्र्िहारास्ति लटके द्वैतवच, खेळ चालिी कमाांचा |
व्र्ष्टीकरिी आकार लाभे, समष्टी रूर्े विश्वाचा || ४२८.
वमथ्र्ाशी ना सत्र् म्हणािे, ध्र्ानी वनत्र्ची ठे िािे |
म्हणुनी सारे करणे र्रांतु, कशातवह ना अडकािे || ४२९.
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ज्ञान तर्ाचे र्ूणपवच होता, अन्र् लागती न उर्चार |
वनत्र् शाांत ते, वनगपुण वनश्चल, वदव्र्वच तो साक्षात्कार || ४३०.
र्ूिन त्र्ाचे नच शब्दाांनी, स्तोि, मांि उर्चाराने |
र्ण
ू प मौन वन समरस भािे, एकरूर् त्र्ाशी होणे || ४३१.
काांही नुरािे माझे मीर्ण, मन बुद्धी त्र्ा अर्पनू ी |
र्ूणप समर्पण त्र्ाशी होता, सिपस्िवच त्र्ाचे चरणी || ४३२.
र्ूणपर्णे ते हररमर् व्हािे, हररविण काांही न अनुभूती |
शून्र् अहांता, अलगर्णा ना, के िळ हररचरणी िीवत || ४३३.
हेवच त्र्ाचे स्तिन वन र्ि
ू न, एकरूर् त्र्ासी होता |
शब्द न उरती, कृती उर्र्ोगी ना, वनश्चल ऐशा अद्वैता || ४३४.
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श्लोक- सवायभभलापभवगतिः सवयभिन्तासमुभत्ितिः ॥
सुप्रशान्तिः सकृज्ज्योभतिः समाभधरिलो भयिः ॥३७॥
अांतरीचे व्र्ार्ार स्तब्ध वन, बाह्यवह ना व्र्िहार असे |
वनिाांत वनश्चल ना उमी वन, िाणीने ते शब्द नसे || ४३५.
मन होता ते चतुर िेधिा, सहाय्र् र्ूणपवच तेही करी |
अद्वैताला मुळी न बाधा, द्वैत िरर र्े व्र्िहारी || ४३६.
िगतातील िी रवसक रम्र्ता, र्रु ते वतिला अनभ
ु िणे |
घेणे र्ुरते आस्िादाला, र्रर गुांतुनी नच िाणे || ४३७.
सबाह्य मौनवच वनखळ शाांतता, र्ण
ू पकाम वन वनष्काम |
दगां र्ूणप तो स्िानांदीवच, तोवच असे आत्माराम || ४३८.
अवस्तत्ि वन व्र्िहार िगाचे, र्ाांस न बाधा आणािी |
िीही आर्ुली असे भूवमका, उिम वतिला िठिािी || ४३९.
िे िगती व्र्िहारही करणे, त्र्ासी सत्र्वच समिुनी |
सामान्र्ासम तदा आचरण, ‘वमथ्र्ा’ ना ते मानोनी || ४४०.
र्रर अांतरी ठाम असािे, खेळ असे हा मार्ेचा |
सारे िरर व्र्िहार करािे, सगां न सोडी तुर्ेचा || ४४१.
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श्लोक-ग्रहो न ति नोत्सगपवश्चन्ता र्ि न विद्यते ।
आत्मसांस्थां तदा ज्ञानमिावत समताां गतम॥् ३८||
आत्म्र्ाठार्ी नसे त्र्ाग वन, स्िीकारही तो मुळी नसे |
विचारशून्र्वच वनत्र् अिस्था, र्ण
ू पर्णे वनष्काम असे || ४४२.
स्िर्ांभूच तो सिपज्ञानी, र्ूणप अिस्था ज्ञानमर्ी |
विर्ररत वस्थती ना तर्ास बाधी, वनत्र्वच सांतोषी राही || ४४३.
िगताच्र्ा र्ा रांगभूमीिर, िेही अनुभिा र्ेई |
ते सारेवच नाटक समिुनी, विचवलत िराही ना होई || ४४४.
अवलप्तता ही, िीिनास िणु, वदव्र् बनविते िसादची |
र्रर िो गुांते मार्ािाली, िीिन िाटते ओझेची || ४४५.
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श्लोक- अस्र्शपर्ोगो िै नाम दुदपशपिः सिपर्ोवगवभिः ।
र्ोवगनो वबभ्र्वत ह्यस्मादभर्े भर्दवशपनिः ॥३९॥
िगती आर्ुली अनेक नाती, ममत्ि तैसे कै काांशी |
अवत कठीण वनलेर् राहणे, आवण विरक्ती ती त्र्ाशी || ४४६.
बांध आर्सातील रेशमी, अवलप्त त्र्ासी ते होणे |
‘अस्र्शपर्ोग’वच म्हणती र्ाांसी, कठीण तर्ासी आचरणे || ४४७.
गौडर्ाद आचार्प साांगती, र्ासी उर्ार् एक असे |
अांतरीचा हरी तो विनिािा, मनोबलास्ति िावथपतसे || ४४८.
समथप हरीचा आश्रर् असता, अन्र् आश्रर्ा नच घ्र्ािे |
र्ण
ू प त्र्ािरी सोर्िवु नर्ा, वनभपर् वनत्र्ची ते व्हािे || ४४९.
गीतेत निव्र्ा अध्र्ार्ी हे, कृष्णानेची साांवगतले |
आश्रर् माझा र्ूणपवच घेता, सहाय्र् र्ुरते त्र्ा के ले || ४५०.
सिपवच कमे करर मिसाठी, त्र्ाची वचांता असे मला |
र्ोगक्षेमा मीवच िाहतो, नसेवच शांका र्ा बोला || ४५१.
अनािरवच भािना िाहल्र्ा, समतोलास्ति विनिािे |
त्र्ाििरीवच सोर्िुवनर्ा, स्थैर्प मनाचे राखािे || ४५२.
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हे िरर झाले वद्वधा िागणे, उर्ार् र्ासी हा खासा |
सहाय्र्ासी हरी वनवश्चत र्ेई, अनुभि भक्ताांचा ऐसा || ४५३,
कमपर्ोगी ते व्हािे आर्ण, स्िधमप र्ालन ना सोडी |
भािबांध िे र्ा िगतीचे, त्र्ासीही ना ते तोडी || ४५४.
अन्र्था िगी अध्र्ात्माशी, कुणी कधी ना वशिणार ! |
बरा आर्ुला िर्ांच गाडा, िेही व्हार्चे होणार || ४५५.
ििास हा तर अनतां ातला, वििीध अवस्तत्िी असणे |
अनेक नाती िन्मो-िन्मी, दैिे विस्मृती ती होणे || ४५६.
र्ा िन्मी अध्र्ात्म स्तराला, शक्र् तेिढे ते नेणे |
र्ुढल्र्ा िन्मी उर्र्ोगी ते, कृष्णाचे ऐसे कथणे || ४५७.
चि िगाचे चालू राही, नाही तर्ाशी विश्राांती |
बदले भुवमका िेगिेगळी, िेगळीच कतपव्र्े ती || ४५८.
ब्रह्म अनावद िगही अनावद, आर्ण ब्रह्मवच ते असता |
खेळ न सांर्े, हा खो-खो चा, र्ेथे वनत्र्वच अविरतता || ४५९.
श्रद्धामर् वन विनम्र भािे, हरीशी वहतगुि ते करणे |
अांतरीचा हरी वनत्र् स्मरोनी, द्वैती गुांतून ना िाणे || ४६०.
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श्लोक-मनसो भनग्रिायत्तमभयं सवययोभगनाम् ।
दुिःखक्षयिः प्रबोधश्चाप्यक्षया शाभन्तरेव ि ॥ ४० ॥
सांर्वमत िो मनाशी ठे िी, भक्त सदाची वनभपर् तो |
वचांता त्र्ाने हरीशी वदधली, स्िरूर् ज्ञानी िो होतो || ४६१.
नकारात्मकवच विचार र्ेता, र्ाहताची त्र्ा हाांकलािे |
तशी लाविता सांिर् मनाला, सहिी सांर्वमत व्हािे || ४६२.
िीिन सारे त्र्ा सोर्विता, आवण हरीशी अनभ
ु विता |
खरी शाांती ती त्र्ासी लाभते, मनात र्ेई वनभपर्ता || ४६३.
शरण मनन वन वनवदध्र्ासनही, अचूक दािी मागापते |
वनरोध ना वचिाचा करणे, र्रर करणे तो िृिींचा || ४६४.
िृिी नकोशा, नीट हुडकण्र्ा, मागपवच साक्षी भािाचा |
साक्षीभािे आणी वििेके, वनरोध करणेची त्र्ाांचा || ४६५.
द्वेष िोध तैसेची वचांता, आवण असूर्ा मन-िैरी |
वचि दुवषत वन विकार देही, हानी होई र्रोर्री || ४६६.
आत्मबलाचा ऱ्हास होतसे, अस्िस्थ िीिन होत असे |
र्ा सकलाशी वनर्टुनी काढी, दुिा र्ाहुनी मागप नसे || ४६७.
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िेथे होई दुषीत मानस, साथ कै सी ती श्रीहरीची |
शुद्धी अांतबापह्य असािी, काांस तरर अध्र्ात्माची || ४६८.
शुद्ध िर्ाचे मानस ऐसे, सदाची वनभपर् तो असतो |
दुिःख-क्लेश ते दूरवच सरती, लाभ शाांतीचा तो होतो || ४६९.
असे ज्ञान हे बहु उर्र्ोगी, इहलोकी वन र्रलोकी |
बाह्याचरणी शुद्ध असािे, कै सा होईल तो दुिःखी ?|| ४७०.
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श्लोक- उत्सेक उदधेययद्वत्कुशाग्रेर्णैकभबन्दुना ।
मनसो भनग्रिथतद्वद्भवेदपररखेदतिः ॥ ४१ ॥
एक एक िरर थेंब कावढला, आवण वचकाटी अांगी असे |
र्ण
ू प सागरवह होई ररकामा, दोषाांचेवह ते तैसे || ४७१.
िन्मिन्मीचे ते गाठोडे, शोध तर्ाांचा तो घ्र्ािा |
हळूहळू वनचरा दोषाांचा, शुद्धीस्ति तो आचरािा || ४७२.
कवध र्श वमळे अर्र्श कें व्हा, र्त्न र्री ना सोडािे |
वचकाटी आवण दृढवच मनाने, वनत्र् हरीला िाथापिे || ४७३.
ऐशा शुभ कार्ापलागी, सहाय्र् वमळते दैिाचे |
र्ुरती वनष्ठा, आवण श्रद्धा, हेवच बल ते शुद्धीचे || ४७४.
श्लोक- उपायेन भनगृह्णीयाभद्वभक्षप्तं कामभोगयोिः ।
सुप्रसन्नं लये िैव यिा कामो लयथतिा ॥४२॥
विलास आवण मनोकामना, तैसे भोगवह विषर्ाांचे |
मनातुनी बाहेरी काढी, मुख्र् कार्पवच र्ोग्र्ाचे || ४७५.
अांतरात ते स्िर्े र्ाहुनी, दोषालागी िाणािे |
साक्षी भािे दोषा हुडकी, आवण तर्ाशी वनर्टािे || ४७६.
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श्लोक-दुिःखं सवयमनुथमृत्य कामभोगाभनवतययेत् ।
अजं सवयमनुथमृत्य जातं नैव तु पश्यभत ॥ ४३ ॥
भोग आणखी काम उभर्ता, िाटती सुखमर् ते आधी |
कालाांतरी र्रर, दुिःखवच देती, देही वनवमपताती व्र्ाधी || ४७७.
उभर्ा र्ासनु ी दूर रहािे, विथे कामना, दुिःख वतथे |
आवण भोगा अांतवच नाही, टाळािे र्ा उभर्ाते || ४७८.
उद्भिते िेंव्हा भोगेच्छा, र्ुढच्र्ा दुिःखा वचांतािे |
गुलाब िेथे तेथे काटे , हे न कदावर् विसरािे || ४७९.
भोगातील आनदां सर्ां ता, त्र्ासी विसरुवनर्ा िािे |
कवध त्र्ाांत ते नच अडकािे, भोग हरीला अर्ापिे || ४८०.
शाांती आवण तृप्तीसाठी, मी न धािणे त्र्ामागे |
सहिी आले िे िाट्र्ाला, सांतोषािे त्र्ा र्ोगे || ४८१.
करण्र्ासी ते कवध न चुकणे, िगतीच्र्ा कतपव्र्ाला |
भोगाचे ना गुलाम होई, िश नच ते आसक्तीला || ४८२.
भोग एकले कवध न र्ेती, दुिःख सगां ती ते आवणती |
क्षवणक देती िरर सुखाला, आवण बांधन करविती || ४८३.
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त्र्ा भोगे िाढे आसक्ती, देही व्र्ाधीही वशरती |
तैसेची ती कवध कुणाच्र्ा, नच इच्छे ची हो तप्तृ ी || ४८४.
र्ा िगतीचा वनत्र् वनर्म की, सांग कदा ना कार्मचा |
सर्ां की िेिे वह आले, क्षण र्ेणार विर्ोगाचा || ४८५.
क्षणात वदसते, आवण विरते, शाश्वत ना इथले काांही |
हे ज्ञात्र्ाने नीट उमगणे, ममत्िातुनी दुर राही || ४८६.
हे उमगुवनर्ा, तर्ार असणे, विरह कदा नच टळणार |
िे आले ते कधी ना कधी, र्ेथुन वनवश्चत िाणार || ४८७.
सगां त िोिरी, मदत वन सेिा, म्हणुनी कदा न चुकिािी |
आवण वनलेर्ची मनाने, विरह तर्ारी ठे िािी || ४८८.
उर्ार् दुसरा अध्र्ावत्मक तो, शाांत मनाने वचांतािे |
िीि वन िगत न ब्रह्मे सवृ िले, मार्ा सकल वच उमगािे || ४८९.
श्रुती साांगती सारे ब्रह्मवच, वमथ्र्ा िग हे िाणािे |
सिप र्सारा हा मार्ािी, तर्ात ना ते अडकािे || ४९०.
र्ा अभ्र्ासे उमि िाढते, आवण सरते आसक्ती |
मांद श्वसने वस्थरािते मन, सत्र् तर्ाला समिािे || ४९१.
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श्लोक-लये संबोधयेभच्ित्तं भवभक्षप्तं शमयेत्पुनिः ।
सकषायं भवजानीयात्समप्राप्तं न िालयेत् ॥ ४४ ॥
िडत्ि र्ेता वचि लीन ते, तर्ालागी ते िागिणे |
धािे विषर्ाांचे मागे त्र्ा, मानस शाांतवच ते करणे || ४९२.
आत्मज्ञान न र्ुरते िोिरी, मावलन्र् न र्ुरती िाई |
शुद्ध बोध तो होई तेंव्हा, मना शुद्धता ती र्ेई || ४९३.
वनश्चल शाांतवच मन ते होता, क्षोवभत त्र्ासी ना करणे |
िगत सुखाची नकोच आठिण, चांचल ना होऊ देणे || ४९४.
िडत्ि काां ते मनास आले, शोध तर्ाचा तो घ्र्ािा |
अर्ुरी वनद्रा, अतीच भोिन, िा श्रम; घ्र्ािा आढािा || ४९५.
हळूहळू ते वनर्वमत िीिन, आवण शुद्धी साधािी |
रि तम हे गुण कसे िाढले, तीही कारणे शोधािी || ४९६.
सुप्त द्वेष वन आसक्तीही, मनास आवण चांचलता |
वनराकरण तैसेची करािे, सप्तु समस्र्ा मनी र्ेता || ४९७.
मन होण्र्ावस सुवस्थर शाांतवच, वनश्चल वचिे बैसािे |
काांहीही ना मुळी वचांवतता, अांतमपनाशी ऐकािे || ४९८.
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सहिी तेंव्हा मागप साांर्डे, त्र्ानुसारवच ितापिे |
रािमागप हा सुलभवच िगती, िेरणेशी ते ऐकािे || ४९९.
वनवदध्र्ासन हा श्रेष्ठ मागपवच, र्रब्रह्म ते मदती र्े |
त्र्ासी कदा ना ते सोडािे, वनदेशन त्र्ाचेवच स्िर्े || ५००.
चाळीस र्ासुवन सिेचाळीसही, काररकाशी अभ्र्ासािे |
तेणे वनग्रह होई त्िरेने, र्ोग्र् मागपवह तो गािे || ५०१.
वनवदध्र्ासना चार अडथळे , सुस्ती, मन बाहेरी ते र्ळणे |
फुकाची आठिण ती िगताची, िबळ आसक्ती ती होणे || ५०२.
चिथे कारण र्ढु े साांगती, िरील वतन्ही ते वनर्टािे |
शाांत होई मन र्ुनश्च मग ते, वनवदध्र्ासनी रांगािे || ५०३.
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श्लोक- नाऽऽथवादयेत्सख
ु ं तत् भनिःसङ्गिः प्रज्ञया भवेत् ।
भनश्चलं भनश्चरभच्ित्तमेकीकुयायत्प्रयत्नतिः॥४५.
िरी िाहले वचिवह वनमपल, भोगालागी त्र्ागािे |
आत्म्र्ामािी घट्ट रोिनु ी, वन:सगां वच ते वनत व्हािे || ५०४.
भ्ष्ट न विषर्े होऊ द्यािे, हरी तादात्म्र्ा साधािे |
सकली िासुदेि र्ाहता, समाधान सहिी र्ािे || ५०५.
कवध एकाग्री असता ते मन, सुखद अिस्था ती र्ेते |
गुांतविते ती साधकासवह, रमू नर्े ते र्रर तेथे || ५०६.
कार्ापसाठी िाणे असता, गारुडी खेळी ते रमणे |
क्षवणक सुखास्ति, कतपव्र्ाला, र्रर ते ठरतेवच चुकणे || ५०७.
विश्वावमि वन मेनके वचर्ा, ध्र्ानी िसांगा आणािे |
र्तन असे ते अगदी क्षणातवच, कमािले काां गमिािे ?|| ५०८.
र्ूणप विरक्ती सुख आनांदी, अनुभिी वनश्चलता शाांती |
विलक्षणवच तो आनदां दैिी, लाभे भाग्र्े तो बहुती || ५०९.
सौख्र् अनभ
ु ूती हा नच हेतू, वनवदध्र्ासनी कदा असे |
स्िर्ेची होई सुखमर् वनत्र्वच, स्िानांदीवच वनत्र् िसे || ५१०.
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ऐसी वनश्चल वस्थती ती र्ेता, िर्ास मार्ेचा चाले |
र्ुरते त्र्ािर ध्र्ान असािे, नच झक
ु णे वतवचर्ाही बले || ५११.
नच वदव्र्त्िाला विसरािे, ध्र्ाना घट्टवच रोिािे |
हेवच गीता षड् अध्र्ार्ी कवथले, ध्र्ानी र्ण
ू पवच ते घ्र्ािे || ५१२.
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श्लोक- यदा न लीयते भित्तं न ि भवभक्षप्यते पनु िः।
अभनङ्गनमनाभासं भनष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा॥४६||
वचि लीन ना तांद्रेमािी, नसेवच विक्षेर्ही िरा |
तरीच उमगे ब्रह्मरुर् वन, वनष्कांर्ाचा अथप खरा || ५१३.
बाह्य िगाचे व्र्िहारवन ते, सुरू व्र्ार्ारवच िरर असती |
अांतबापह्य न उठे वच उमी, कदा न विचवलत मन-शाांती || ५१४.
िाणािे मन असे अनात्मा, नाम-रूर् हे िगताचे |
िगातील िणु भाग एक हा, अवस्तत्िवह वमथ्र्ा त्र्ाचे || ५१५.
िेंव्हा विरते आर्ुले मीर्ण, ब्रह्म-रूर् तदा झाले |
मन वन ब्रह्मवह नसे विलगता, र्रर अवस्तत्िवच ते उरले || ५१६.
मनो-स्िभािा विसरू नर्ेवच, सख
ु हा त्र्ाचा ध्र्ास असे |
विषर्-सुखाची चाहुल र्ेता, मन वतकडेवच धाितसे || ५१७.
लक्ष त्र्ािरी, वनत्र् असािे, आत्मरुर्ीवच विरिािे |
अद्वैताच्र्ा खऱ्र्ा सुखाचा, लाभ तेधिा तो र्ािे || ५१८.
वचि ओळखे आर्ण आर्णा, वफरे र्ाठमोरे हषे |
तत्ि तेवच मी म्हणते मोदे, आनांदाच्र्ा त्र्ा िषे || ५१९.
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श्लोक -थवथिं शान्तं सभनवायर्णमकथ्यं सुखमुत्तमम् ।
अजमजेन ज्ञेयेन सवयज्ञ पररिक्षते ॥ ४७ ॥
सिोिम त्र्ा ब्रह्मसख
ु ीवच, एकरूर् वनिरूर्ाशी, |
स्िस्थ शाांत वन र्रु ते वनश्चल, शब्द िणपना ना त्र्ाशी || ५२०.
दीर्क िणु तो वनिापतीचा, वस्थर ज्र्ोत ती तेिस्िी |
गहन वचांतनी आर्णामािी, र्ाहुवन अन्र् न वस्थती बरिी || ५२१.
वस्थती असे ही कै िल्र्ाची, अि, सिपज्ञ वन सम सकला |
म्हणती ब्रह्मज्ञवह तेधिा, र्ार नसे र्ा सौख्र्ाला || ५२२.
स्िर्े तोवच तो असतो तुर्ाप, सिपश्रेष्ठ वह वस्थती असे |
आगळावच आनदां अनभ
ु िी, सुखमर्ता ती अन्र् नसे || ५२३.
तुर्ापिस्था सदैि राही, विसांबे न ती क्षणभरवह |
िगी व्र्िहारी, देह असे िरर, तुर्ाप विस्मरणी नाही || ५२४.
सामान्र्ासम िरी आचरण, तुर्ापमर् तो सदा असे |
स्िधमप र्ाळी, करर कतपव्र्े, र्रर मोही ना कदा फसे || ५२५.
िेही आले ते िाट्र्ाला, उिम करर त्र्ा कार्ापला |
असांख्र् करीताही ती कार्े, शीण न िाटे तो त्र्ाला || ५२६.
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िसन्न ऐसा वनत्र्वच राही, िसन्नतेला र्सरवितसे |
िेथे िाई, वनत सांतोषी, वनत्र् तृप्त आनांदी असे || ५२७.
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श्लोक-न कवश्चज्िार्ते िीििः सांभिोऽस्र् न विद्यते ।
एतिदुिमां सत्र्ां र्ि वकांवचन्न िार्ते ॥४८॥
िीि कदा ना िन्मा र्ेई, वनत्र् एकरूर् तो ब्रह्मी |
र्रमसत्र् ते एक ब्रह्मवच, अनावदच ते ना िन्मी || ५२८.
अवस्तत्िवच हे र्ा िगताचे, फसिे िरर दृष्टीस वदसले |
अनावदच हे िगत असे की, सि
ृ न तर्ाचे नच झाले || ५२९.
अनुभि आवण वस्थती िगताची, तर्ा स्िीकारी ती िैशी |
व्र्िहारी िगी समवच राही, कदा न गुांते मार्ेशी || ५३०,
व्र्िहारास्ति द्वैती ितपता, अद्वैताला ना सोडी |
सािधान र्रर वनत्र् असािे, नकोच मार्ेची गोडी || ५३१.
िगत कशास्ति तुिा वनवमपले?, कवध विचारी, ना हरीला |
वनवमपतीवच त्र्ाची ना झाली, वदसणे र्रर आहे त्र्ाला || ५३२.
मी आलो ते काां िन्माला?, िश्न असा ना कदा करी |
तुझा िाांत तो नसे कदावर्, करविता तो एक हरी || ५३३.
आर्ण स्िधमप ना विसरािा, आवण अांतरी वनत्र् हरी |
द्वैती राहुवन वन:सांगवच ते, ना मार्ेच्र्ा आहारी || ५३४.
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म्हणती ‘अिातीिाद’ तर्ाला, चिथे अध्र्ार्ी स्र्ष्ट करी |
विनम्र िांदन गौडर्ादिी, सुलभ वििेचन गहन िरी || ५३५.
‘अद्वैताशी’ आर्ण कवथले, स्र्ष्ट सुर्ोग्र्वच शब्दाांनी |
िरर िणपनातीत ब्रह्म ते, सल
ु भवच श्रविता तांि िाणी || ५३६.
चरणी आर्ुल्र्ा मस्तक माझे, सहाय्र् के ले वनत्र् मला |
िेथे कुांठीत बुद्धी माझी, िागविले त्िा िज्ञेला || ५३७.
गीता ज्ञानेश्वरीने मिला, िेळोिेळी िे कवथले |
अनुभि अमृत ज्ञानेशाांचे, सहिी ते स्मरणी आले || ५३८.
कृतज्ञ र्रमाथापनदां ाांचा वन, अन्र् भाष्र् िर्े के ले |
गहनाशी आवणली सुलभता, अांतर िकाशमर् झाले || ५३९..
माऊली धािे िेळोिेळी, बुद्धी स्तब्धवच होताांना |
अचूक शब्दा हळूच सच
ु िी, शब्दवच काव्र्ी र्ेताांना || ५४०.
|| हरी ॐ ||
लेखन समाप्ती, २६/०५/२०२१.
िैशाख सद्ध
ु र्ौवणपमा –बोधी र्ौवणपमा
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माांडुक्र् काररका- िकरण वतसरे- अद्वैत –कार् वशकविते?
याप्रकरणाि आचायड पज्ू य गौडपाद िे अद्वैि आत्मा- अद्वैि ियु ाड
यािर भर देि आिेि. िा पणू ड अध्याय मळ
ू श्रिु ीिील मंत्र क्रमांक सािच्या
मध्यििी विचारांिी वनगवडि आिे.
अद्वैिाचा अध्यावत्मक अथड म्िणजे जे एकमेि असे आिे. ज्याचे
विस्िार िा बिुरूप िोि नािी. त्याचे ना विभाजन िोिे, वकंिा अनेकविध
िोिे.
कारण अनेकविधिा िी सजृ नावििाय िक्य नािी. अद्वैि िे त्यामळ
ु े
द्वैि िोऊ िकि नािी. त्याचा गणु ाकार वकंिा भागाकार िोऊ िकि
नािी.
द्वैि असलेले जगि िे कुणीिी वनमाडण के लेले नािी. त्याचा कुणीच
वनमाडिा नािी. अद्वैि िर नािीच नािी.
सष्टृ ी वदसिे िो भास आिे. िे डोंगर, दऱ्या, माणसे व्यक्ती सारे सत्य
नािी. िे पिू ी नव्ििे, पढु े नसणार. के िळ कांिी काळ त्याचा बदलिा
आभास द्रष्ट्याच्या आकलनानसु ार िोि राििो. याला ‘अजािीिाद’
असे सबं ोधले जािे.
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िे ब्रह्म वनवमडिी नािी. िे स्ियंभू आिे. न जन्माला आले, ना त्याचा
लय िोणार. जग सद्ध
ु ा जन्माला आलेले नािी, त्यामळ
ु े त्याचे स्िरूप
बदलि राविलं, परंिु िे लयाला जाणार नािी.
पणू ड जगि िे स्िप्नासारखे त्या, त्या अनभु िािर आधाररि आिे.
त्याचा ज्याला जसा अनभु ि येईल, िसा त्याने त्यािी िात्परु िे सत्य
समजनू , व्यििार करािा. त्यािील व्यक्ती-पदाथड आदी प्रत्येकाच्या
आकलनानसु ार बदलि असिे. िे विनािकारी आिे. जे सपं काडि आले
िे नेिमी रिाि नािी, रािणार नािी. कधी न कधी, त्याचा सपं कड
िटु णारच.
िा अगदी स्पष्ट परंिु धाडसी वनणडय यािनू गौडपाद आपल्याला देि
आिेि.
िम्ु िाला जर जगाचा अनभु ि आला िर, स्िप्निि त्यािी व्यििार
करािा. िे िसे भासिे म्िणनु िे िसे आिे. त्याचे असणे िा ब्रह्माचा
विषय नव्िे. प्रत्येकाचा कोणत्यािी प्रसंगी अनभु ि िेगळा असणार.
त्याने आपल्या भवू मलेत्तील अवधकारानसु ार त्यािी िागािे. पण अवलप्त
असािे आवण आपले मळ
ू अद्वैि सोडू नये.
स्िप्न वनद्रािक्तीची वनवमडिी असिे. आवण जग माया िक्तीची.
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र्ा िकरणातील महत्िाचे मुद्दे
(काररका १,२)- कोणत्यािी अध्यात्म मागी असणाराने द्वैिाि गंिु ू
नये. परंिु पविल्या ि मध्यम अवधकारी व्यक्तींना द्वैिाि रािूनच पढु े जािा
येिे. वि पविली पण िात्परु िी पायरी आिे. द्वैि भक्ती म्िणनू च गरजेची
आिे. परंिु त्यािनू पढु े अद्वैिािच जाण्याचे विसरू नये. वकंबिुना द्वैिाि
िे जीिन संपिणे ददु िै ी आिे. द्वैि भक्तीि कदावप गंिु ू नये. त्याने फक्त
विरक्तीचे मित्ि आणी आसक्तीचा विनाि समजनू घ्यािा. अद्वैिाि
असणे िेच आपले ध्येय आिे.
पविला स्िर वनष्काम कमड असनू दसु रा आिे, उपासना. कमाडने ईश्वर
पजू न करािे. त्यािं भक्त आवण भगििं िे ‘पािन द्वैि’ आिे. उपासनेि
भगिंिाचे ध्यान असिे. आवण त्यािं नू अद्वैि गाठािे. अन्यथा िम्ु िी
‘कृपण’ गटाि बसिा.
जग आवण जीि यांच्या वनवमडिीिील वमथ्यापण
(काररका ३ ते १०) यांि आचायड म्िणिाि, जग ब्रह्माने वनवमडलेले
नािी. त्याला पोकळी आवण स्िप्न याचं ी उधारणे िे देिाि. व्याप्त पोकळी
आवण अव्याप्त असे काल्पवनक विभाजन के ले जािे. घटाचा नाि
के ल्याने वकंिा ज्ञानाने िो के िळ मािीच आिे आवण मळ
ू पोकळी अभंग
ि वनश्चल राििे, िे उमगिे.
वजिके देि, वििक्या पोकळ्याि चैिन्याचा समािेि, िे जीिात्मा
आवण अव्याप्त पोकळी म्िणजे भगििं नामक कृवत्रम विभाजन िोिे.
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त्यामळ
ु े अनेक जीिात्मे असल्याचा वमथ्या भाि येिो. िस्ििु ः उभय
नेिमी एकच आिेि. आवण कदावप विभावजि िोणे वकंिा परि वमळणे
घडि नािी
स्िप्न िे मनाची वकमया असिे. िर जागिृ ीिील जग िी मायेची.
विच्यामळ
ु े िे वदसणे संभििे. िीच ‘अमिृ अनभु िा’ि िवणडलेली िक्ती
आिे.
(िगाची िरिरली वमथ्र्ा वनवमपती (काररका ११ ते ३०))
उपवनषदािील साििा मंत्र याचा आधार घेऊन यािं उलगडा आिे.
जगावच वनवमडिी झालेली नसनू , िो मायेचा देखािा आिे.
ब्रह्मा पासनू प्राण, मन, इवं द्रये, आकाि- पोकळी- आदी ित्िे,
आदींना आधार वमळिो. जसा िरंगाला पाण्याचा .
आत्मा िा ब्रह्म यापासनू आकाि वनघिे. आवण इिर भिु े जन्म
घेिाि. पथ्ृ िी पासनू अन्न, आवण त्यापासनू भिु े वनघिाि. असे िैिरे य
२.१.२ म्िणिे.
मन सप्तु अगर ग्लानी अिस्थेि असेल, िर त्याला सारी वनवमडिी खरी
िाटिे. म्िणनू मन वनत्य सािधान ठे िािे. पण अिी ग्लानी अथिा वनद्रा
यांनी दृश्य िे अदृश्य िोिे.
जागिृ ीिील जगािं खऱ्या सारखे व्यििार करािे. पण त्यािं गिंु ू नये.
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माझा जन्म झाला आिे, असे मानू नये. के िळ अवस्ित्ि सत्य
मानािे. मक्त
ु असल्याने बंधनािनू सटु ण्याचा प्रश्न नसिो. िसा प्रयास
िथृ ा असिो.
(मनाचे विलर्ीकरण ( काररका ३१ ते ३९))
जगाची वनवमिी झाली, असे मानू नये, जगाचे अवस्ित्ि वमथ्या आिे
िे जाणािे. जगाि देि ि मन अंिभडिू आिे. मन वनवमडिी वमथ्या आिे िी
जाणीि दृढ करािी. व्यक्त मनच प्रारब्धािी सबं धं असिो. जगाचे
व्यििार करण्याचे मन िे िात्परु िे साधन आिे. पण त्यािी वनगवडि िोऊ
नये
आत्मा असगं असिो. त्यामळ
ु े सारे करािे पण किाि अडकू नये.
अनासक्ती जबर ििी. स्िावमत्िभाि, नािे संबंध जपणक
ू , देि-मन-यांिी
िादात्म्य िे टाळािे. त्याचा उपयोग करािा, पण त्यांि गंिु ू नये.
वनवदध्र्ासन ( काररका ४०-४७)
मनोवनग्रि अगर वनवदध्यासन फार आिश्यक असिे.
‘ब्रह्म अभ्यास रूप वनवदध्यासन’ मध्ये साक्षी भािाने सिड व्यििार
िद्ध
ु ी साधािी. व्यििाराि
कमाडि आपला भाग असिो पण फळाि कदावप नािी. भगिंि ििी
िी मदि करिाि, परंिु वनयत्रं क िोि नािी.
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असिाय्य पररवस्थिीि भगिंिाचे सिाय्य प्राथाडिे. पण अद्वैिािच
असािे.
(अांवतम सांदेश काररका ४८ )
जगि वनमाडण झालेले नािी. ब्रह्म अनावद आिे. त्यांिनू कांिीच
वनमाडण िोि नािी. िे ब्रह्म िेच मी आिे.
िे प्रकरण फार मित्िाचे आिे. त्याचा आिय समजणे आवण
आचरणे िे ब्रह्मप्राप्ती साठी अत्यािश्यक आिे. फार छान रीिीने गौडपाद
यानं ी याचे स्पष्टीकरण के लेले आिे.
िरी ॐ
२६/०५/२१. बोधी पोवणडमा
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\

अलाििांिी
प्रकरण –चिथे
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अलात शाांती –काव्र्मर् भाष्र्
-- विषर्ििेश -आगम िकरण र्वहले साांगे, आत्मा ब्रह्मरूर् असे |
ॐकाराचे महात्म्र् साांगे, वनदेशी कै िल्र् कसे || १.
चतुथप मािी नीरि शाांती, तीन र्दासह ती तुर्ाप |
ॐकाराच्र्ा तीनवह मािा, के िळ ती असते मार्ा || २.
नसेवच विभिन ते तुर्ेचे, अखांडवच ती वनत्र् असे |
अद्वैताचे रूर् वतर्ेचे, वतिविण िगती अन्र् नसे || ३.
दुसऱ्र्ा िैतथ्र्ी हे साांगे, वमथ्र्ावच हे िगत असे |
वदसते तैसे नसे कदावर्, मार्ेने ते आभासे || ४.
अांतरीचे वन बाह्याचेही, ज्ञान न बाधा करर त्र्ाला |
र्रर िाणीि ती सकलाचीवह, ज्ञात असे ते तुर्ेला || ५.
वतसरे अद्वैताचे िकरण, ब्रह्मवच के िळ सत्र् असे |
अद्वैतातवच वनिास त्र्ाचा, अन्र् त्र्ाविणा काांही नसे || ६.
चिथे िकरण अलातशाांती, िेदाांतवच शब्दी र्ुरता |
कलश अमृताचा हा लाभे, र्ाची अनुभूती ती होता || ७.
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अलात सबां ोवधत विर्ेला, मशाल तेिोमर् िी वतला |
िेगे िाटोळी ती वफरता, चिरूर् िणु िन्हीला || ८.
िन्हीने िणु रूर् घेतले, मशाल वफरता वदसे िशी |
अनांत रूर्े ब्रह्मही तैसे, तरर ना बाधा ब्रह्माशी ||९.
विविध रूर्े वनघती-लर् होती, र्रर ब्रह्म ते शाांत असे |
िकरणात र्ा सारे कवथले, आता उरले काांही नसे || १०

||ॐ अलात शाांती िकरण िारांभ||
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श्लोक- ज्ञानेनाऽऽकाशकल्पेन धमायन्यो गगनोपमान् । ज्ञेयाभभन्नेन
संबुद्धथतं वन्दे भद्वपदां वरम् ॥ १ ॥
ॐ नारार्ण आवदगुरु हे, िांदन साष्टाांगे के ले |
अनांत आकाशासम तूां असशी, सकलाशीवह धाररर्ले || १.
असीम ज्ञाने तुला िाणणे, आकाशासम िे की असे |
ज्ञानमूती तूां स्िर्ेची असशी, विनम्र भािे िांवदतसे || २.
िीिात्मावह आकाशासम, कणकण देही व्र्ावर्र्ले |
हृदर् मांवदरी तूांवच िसशी, ज्ञान स्िर्ांभू िगवटर्ले || ३.
ज्ञान,ज्ञेर् वन ज्ञाता तूांवच, तुर्ाप रूर्े वबबां विले |
सारे एकवच अद्वैती ते, हृदर्ी हेवच िाणिले || ४.
उष्मा आवण अवग्न अथिा, िकाश-भास्कर एक असे |
ज्ञानमर्वच सिपज्ञ ब्रह्म िे, ज्ञेर् त्र्ाविना अन्र् नसे || ५.
सरस्िती विद्या ब्रह्माची, विनम्र िांदन तुि के ले |
सुर्ोग्र् लेखन करिी अांबे, हेवच तुिशी िावथपर्ले || ६.
नर वन नारार्ण ना भेदवच, िीि-वशि वह एक असे |
ज्ञानदीर् तूां उज्िल के ला, भेद काांही उरलावच नसे || ७.
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आमुच्र्ासाठी सद्गुरू रूर्े, मानिरूर्ा तूां धररले |
तूांवच धमप तो व्र्ार्क सद्गुरू, सद्भािे तुि िांवदर्ले || ८.
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श्लोक- अथपशययोगो वै नाम सवयसत्त्वसुखो भितिः ।
अभववादोऽभवरुद्धश्च देभशतथतं नमाम्यिम् ॥ २ ॥
अस्र्शपर्ोगे सांबोवधत िी, ती विद्या र्रब्रह्माची |
वन:सांगे ती सुलभ लाभते, िरर सांगत ती द्वैताची || ९.
व्र्िहारी व्र्ार्ार बहुतवह, वन:सांगवच र्ा र्ोगे ते |
वन:सांवदग्धवच हे र्ोगशास्त्र िे, सकलाशीही तोषविते || १०.
स्िर्ांवसद्ध हे शास्त्र असेवच, विवदत आम्हा तर्ामुळे |
िदां न सत्शास्त्रा तुि के ले, िाणीत तुर्ाप तुझ्र्ामुळे || ११.
द्वैताच्र्ा ते सगां े असनु ी, मवलन कदा अद्वैत नसे |
मृगिळ सगां े भूमी न ओली, शुद्धवच अद्वैत तसे || १२.
अस्र्शपर्ोगे कुणा न बाधा, सकला होई सुखदार्ी |
द्वैत वन अद्वैतवह सांगती, उभर्ा ना बाधा काांही || १३.
सुखमर्तावच रूर् ब्रह्मीचे, सदा सौख्र्वच त्र्ा सांगे |
र्ा शास्त्राशी िोही अनस
ु रे, लाभे सुखवच र्ा र्ोगे || १४.
र्रवहत त्र्ाचा धमप असेवच, करीत कार्ाां तो हषे |
सकली एकवच र्रमात्मा तो, स्िधमप र्ज्ञे सांतोषे || १५.
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ब्रह्मभूत तो िसन्न आत्मा, शोक वन मोहही नच त्र्ाला |
गीता अठरा-चोर्न्नािे, समरस होई वनत्र् मला || १६.
वशरोधार्प अद्वैत वनत्र्वच, द्वैता आचरी व्र्िहारी |
तो सांसारी असुवन नसतो, कार्े िरर तो सकल करी || १७.
सिपव्र्ार्ी तो आकाशासम, स्र्शपवह सकलाांचा होई |
र्रर वनलेर्ची अस्र्शपर्ोगे, सदावच तो वनमपल राही || १८.
आर्आर्ल्र्ा िर्ती श्रद्धा, आम्हा िादही नसे िरा |
सिपव्र्ार्ी हे असे शास्त्रवच, चचेला मुळी ना थारा || १९.
सत्र् राही ते सदा अबावधत, सिां दार् िरर अलग असे |
सत्र् िेवह की, तुलनात्मकवच, ते मुक्तीला देत नसे || २०.
र्ोग्र् र्थािर िो ही ज्ञाता, र्रम-सत्र् तो िाणतसे |
अस्र्शपर्ोगे िाणे तुर्ाप, मनी सदा वन:शांक असे || २१.
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श्लोक- भूतथय जाभतभमच्छभन्त वाभदनिः के भिदेव भि ।
अभूतथयापरे धीरा भववदन्तिः परथपरम् ॥ ३ ॥
सि
ृ न कशाचेही ना झाले, वदसती सारी रुर्ाांतरे |
आधीर्ासनु ी िग हे वनवमपत, बदलत गेले ते सारे || २२.
घट मातीतून, िस्त्र रुईतून, के िळ रुर्ाांतर झाले |
मूळ सत्र् ना लोर् र्ािते, काांही न र्ेथे सवृ िर्ेले || २३.
अिातिादे हे िवतर्ादन, सि
ृ न कशाचे ना होई |
िे आहे ते वनत्र् बदलते, नतू न नाम-रूर्े र्ाही || २४.
कुणी विद्वज्िन ठाम िदेना, सि
ृ न िाहले हे कै से?|
काळ लोटला, िाद न सर्ां े, विश्व-सि
ृ न झालेच नसे || २५.
गुण वन धमप ित्र्ेकी िसती, त्र्ाांतुवन तैसी उत्र्िी |
घट मातीतुनी, िृक्ष वबिातुनी, ऐशा िमेची उत्िाांती || २६.
नूतन र्ेथे काांही असे ना, र्ररितपन र्रर वनत्र् घडे |
मूल गुणाांचे नूतन दशपन, वदसते र्रांर्रा िाढे || २७.
रवितेिाला घेउनी उसने, चांद्र िकाशत आकाशी |
उसन्र्ा अवस्तत्िेवच हे िग, तुर्ाप वनवमिवच त्र्ाशी || २८.
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अवस्तत्िवच िे र्ा िगताचे, मुळात ते आहे फसिे |
िे नाही, तेही आभासे, नाम-रूर्े घेऊवन निे || २९.
असत्कार्प वन सत्कार्पवह, िाद िवसद्धवच र्ा िगती |
अांती वनणपर् हाच होतसे, कशाचीही ना उत्र्िी || ३०.
स्िप्नासम हे सि
ृ न वन वदसणे, सारी मार्ेची वकमर्ा |
गांधिाांची नभात नगरी, िैसी र्ेऊवन िात लर्ा || ३१.
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श्लोक- भूतं न जायते भकंभिदभूतं नैव जायते ।
भववदन्तोऽद्वया ह्येवमजाभतं ख्यापयभन्त ते ॥ ४ ॥
वनवमपते न िस्तू िस्तुला, आर्ुले आर्णा, सि
ृ न कसे ?|
वनत्र् रुर्ाांतर र्रर ित्र्ेकी, हाच सष्टृ ीचा वनर्म असे || ३२.
अनावद आत्मा, सदाची शाश्वत, िन्म तर्ाचा होत नसे |
िे नाही र्ा िगतामािी, ते िन्मा र्ेईल कसे?|| ३३.
ससा िन्मतो रूर् बदलनू ी, कवध ना शांगृ र्रर त्र्ासी |
र्रांर्रा वह वनत्र् बदलती, नाम रूर्े ती अहवनपशी || ३४.
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श्लोक-ख्याप्यमानामजाभतं तैरनुमोदामिे वयम् ।
भववदामो न तैिः साधयमभववादं भनबोधत ॥ ५ ॥
अांती वनणपर् हाच होतसे, अिात िग हे सत्र् असे |
गौडर्ाद ते िसन्न त्र्ासी, खांडण-मांडन काांही नसे || ३५.
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श्लोक- अजातथयैव धमयथय जाभतभमच्छभन्त वाभदनिः ।
अजातो ह्यमृतो धमों मत्ययतां किमेष्यभत ॥ ६ ॥
श्लोक - न भवत्यमृतं मत्यं न मत्ययममृतं तिा । प्रकृतेरन्यिाभावो
न किंभिद् भभवष्यभत ॥ ७ ॥
श्लोक-थवभावेनामृतो यथय धमों गच्छभत मत्ययताम् ।
कृतके नामतृ थतथय किं थिाथयभत भनश्चलिः ॥ ८ ॥
अिात हा तर धमपची के िळ, िन्म वििादी त्र्ा म्हणती |
अिातासी तो िन्म असेना, वचरांिीि त्र्ाची महती || ३६.
अमर िे असे, नष्ट ना कदा, मत्र्प न अमरही तो होई |
वनत्र्रूर् िे मूळ िकृतीस, कदा िेगळे र्ण नाही || ३७.
वनत्र्वच शाश्वत ब्रह्म अमर ते, मत्र्प अिस्था त्र्ा नाही |
उर्ासना फल अवनत्र्वच ते, वनत्र् कदाही नच होई || ३८.
िेही अनुभूत होई ते-ते, सारे एकवच ब्रह्म असे |
िेदही अांती हेवच साांगती, ब्रह्मविना काांहीच नसे || ३९.
श्रुती सकलही हेवच साांगती, सीमा नसे ती ब्रह्माला |
वनत्र् वन शाश्वत अनांत ऐसे, सकलवच िवणपताती त्र्ाला || ४०.
280

अिस्था न त्र्ाची ती बदलेे, सदाची अद्वैती राही |
ते ना कारण िा वक कार्पही, बाधा स्थैर्ाप त्र्ा नाही || ४१.
िगत वन िीि न कदा िन्मले, र्रमात्मा नच िग होई |
िीिात्मा वन र्रमात्माही, अलग कदाही ते नाही || ४२.
तुर्ेवच ना कदावर् िाप्ती, वनत्र् अिस्था आत्म्र्ाची |
तुर्ेविण मी नसे कदावर्, वनत्र् असे अद्वैतीची || ४३.
अज्ञानेवच िाटे ऐसे, िीि िेगळा र्ा देही |
देह र्ेती वन िाती तरीही, वस्थरवच र्रमात्मा राही || ४४.
र्ेथे मि नच काांही वमळविणे, र्ण
ू पकाम मी सदा असे |
अस्र्शप र्ोगे, िगी सहभागी, सारे करुनी, वलप्त नसे || ४५
वनत्र् मुक्त मी नसेवच बांधन, खेळ र्ाही तो मार्ेचा |
स्र्शप न मिला र्री कशाचा, खेळ िरी हा वनत्र्ाचा || ४६.
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श्लोक-सांभसभद्धकी थवाभाभवकी सिजा अकृता ि या ।
प्रकृभतिः सेभत भवज्ञेया थवभावं न जिाभत या ॥ ९ ॥
िेही आहे िगतामािी, चौकट सकला धमापची |
िकृवतधमपवच तर्ास म्हणती, वनर्मे सारे आचररती || ४७.
वनत्र्वसद्ध वन स्िभािवसद्धवच, सोडी स्िभाि ना आर्ुला |
म्हणती वतिलागीच िकृती, व्र्ाख्र्ा हीच असे वतिला || ४८.
आकाशे सिपि िसािे, वफरत रहािे िार्ूने |
िन्हीने तो उष्मा द्यािा, िल िषापिे िषेने || ४९.
हीच सकल ती असे िकृती, धमप न आर्ल
ु ा सोडािा |
र्दाथप सारे िागती धमे, नच अर्िाद कदा व्हािा || ५०.
िीिन आर्ुले नच मोक्षास्ति, र्रर उमगण्र्ा मुक्तवच मी |
धमप मूळचा र्ूणप िाणणे, िगताचा मी तर स्िामी || ५१.
तुर्ेहून मी नसे िेगळा, तुर्ापवच मम स्िरूर् असे |
उगा म्हणती मि ते िीिात्मा, ब्रह्माविण मी कदा नसे || ५२.
िन्म न झाला असे अनावद, िीि वन आत्मा वभन्न नसे |
स्िर्ांभूच मी अि, वन शाश्वत, बदल न मिमाझी वक असे || ५३.
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बाल, वन र्ौिन िद्ध
ृ ािस्था, देह बदलतो वनत्र्वच तो |
सदैि आनदां ीच असे मी, सारे कौतुक मी बघतो || ५४.
िीणप वनकामी देह सोडतो, मृत्र्ू होई देहाचा |
वचरांिीि मी नूतन देही, शोक मला ना मृत्र्ूचा || ५५.
सत् वचत् आनांदवच असे मी, वनत्र् असे मी स्िानांदी |
सुखमर्ता मम वनत्र् अिस्था, कै से दुिःख मला बाांधी?|| ५६.
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श्लोक-जरामरर्णभनमयुिािः सवे धमायिः थवभावतिः ।
जरामरर्णभमच्छन्तश्च्यवन्ते तन्मनीषया ॥ १० ॥
देही िे चैतन्र् असे ते, सहिी उिाप ब्रह्माची |
िकृती खेळिी देहालागी, करण्र्ा कमे िगताची || ५७.
िरा मरण वन व्र्ाधी देहा, िीिास त्र्ाची खांत नसे |
िेही घडते, िकृवतवनर्मे, अवलप्त मी र्रर वनत्र् असे || ५८.
िरा, मरण वन व्र्ाधी सारे, विकार असती देहाचे |
त्र्ाची वचांता वह तर भ्ाांती, िथ
ृ ाची बध
ां न हो त्र्ाचे || ५९.
वििेक िैराग्र्े सस
ां ारी, कार्े सकल अवलप्तर्णे
मी तर के िळ साक्षी त्र्ाशी, िारब्धाला अनभ
ु िणे || ६०.
सांग वदला मी िो देहाला, वन:सांगे सारे करिी |
वनत्र् मुक्त मी, सदा अद्वैती, अवलप्तता ही वनत बरिी || ६१.
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श्लोक-कारर्णं यथय वै कायं कारर्णं तथय जायते ।
जायमानं किमजं भभन्नं भनत्यं किं ि तत् ॥ ११ ॥
तत्िज्ञानी कुणी ते म्हणती, कारण हेवच कार्प असे |
कारण िन्मा कै से र्ेईल? विकार कार्परूर्े कै से ?|| ६२,
मातीर्ासुनी घट तो बनला, कारण मृिीकावच असे |
र्रर मृविका िन्मलीच ना, िन्म वतर्ेला कदा नसे || ६३,
म्हणुवन कारण कार्प असेना, िे वदसते ती तर भ्ाांती |
गौडर्ाद ते ठाम साांगती, िन्म नसेवच र्ा िगती || ६४.
िे आहे ते वनत्र् बदलते, सि
ृ न तर्ाशी म्हणू नर्े |
रुर्ाांतर ते वनत्र् होतसे, नाम-रूर् निे होर्े || ६५.
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श्लोक-कारर्णाद्यद्यनन्यत्वमतिः काययमजं यभद ॥
जायमानाभद्ध वै कायायत्कारर्णं ते किं ध्रुवम् ॥ १२ ॥
साांख्र्िादी ते म्हणती ऐसे, कारणाविना कार्प कसे ?|
अि मातीतुनी घटा वनवमपती, र्ेथे कारण अिवच असे || ६६.
कार्प बदलते, वनत्र्वच समर्े, िन्म वन लर् तो तर्ा असे |
र्रर कारण ते वनत्र् असेची, एकरूर् त्र्ा कार्प नसे || ६७.
तकप शुद्ध ना िाद असे हा, तथ्र्हीन तो सहिी वदसे |
भूमी न ओली मगृ िळ िेथे, िल भ्ाांतीविण अन्र् नसे || ६८.
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श्लोक-अजाद्वै जायते यथय दृष्टान्तथतथय नाभथत वै ॥
जाताच्ि जायमानथय न र्वयवथिा प्रसज्यते ॥ १३ ॥
िन्म िर्ाचा कवध न झाला, कार्प तर्ार्ासवु न कै से ?|
वह तर िांध्र्ार्ुि वनवमपती, कल्र्नेतली गोष्ट असे || ६९.
र्रर िास्ति दृष्टाांत नसती हे, खेळ कल्र्नेचाची असे |
म्हणुवन असत्कार्प-िाद हे, तथ्र् ज्र्ात ते मुळी नसे || ७०.
बाांगडी सोन्र्ाची िी कवल्र्ली, मनी सोनाराच्र्ा ती असे |
वतला वनवमपण्र्ा सोने लागे, िन्म तर्ाचा होत नसे || ७१.
सत्कार्प-िादी नसेवच शांका, गौडर्ाद तो स्िीकाररती |
दुिा िाद तो अमान्र् त्र्ाांना, चचाप त्र्ािर कशास ती?|| ७२.

287

श्लोक - िेतोराभदिः फलं येषामाभदिेतुिः फलथय ि । िेतोिः फलथय
िानाभदिः किं तैरुपवण्ययते ॥ १४ ॥
मानि िैसी कररतो कमे, देहवह तैसा लाभतसे |
अधमप िा धमापचरणवच, िन्म-हेतू तो होत असे || ७३.
िैशी कमे फळवह तैसे, शेती होई कमापची |
धमप-अधमे र्ुढील फलाांची, र्ूिपर्ीठीका िादाची || ७४.
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श्लोक- िेतोराभदिः फलं येषामाभदिेतुिः फलथय ि ।
तिा जन्म भवेत्तेषां पत्ु ाज्जन्म भपतुययिा ॥ १५ ॥
कुणी िादी ते असे साांगती, हेतू कारण कार्प असे |
धमप-अधमपवच असती कारण, देह ही तैसा लाभतसे || ७५.
िावदच
ां े हे असे साांगणे, िणु ऐसे ितीर्ावदतसे |
र्ुिार्ासुनी िन्म वर्त्र्ाचा, साांगे कुणीही न होत नसे || ७६.
उष्ण तूर् िांि थांड होतसे, हलका थर र्ेई िरला |
तूर् असोनी, तुर्ास झाांकी, तैसी मार्ा ब्रह्माला || ७७.
फलार्ासुनी हेतू वनवमपती, कथनवच हे विर्रीत असे |
स्िच्छ वदसे ती विसगां तीची, र्ािर चचाप कररतसे || ७८.

289

श्लोक- संभवे िेतुफलयोरेभषतर्वयिः क्रमथत्वया ।
युगपत्संभवे यथमादसंबन्धो भवषार्णवत् ॥ १६ ॥
कारण आवण कार्प वनवमपती, एकिवच िादी म्हणती |
कार् असे िम? तो साांगािा, िन्म न एकिवच होती || ७९.
िोिरी िन्म न हो र्ुिाचा, वर्तृर्द ना आर्ैसे |
र्ोटी सांतती होई तेंव्हा, मातृर्द लाभे िैसे || ८०.
दोन्ही वशांगे गार्ीची ती, समर्ी एकवच उत्र्िी |
एक न कारण असे दुज्र्ाचे, उभर्वह एकिवच र्ेती || ८१.
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श्लोक- फलादुत्पद्यमानिः सन्न ते िेतुिः प्रभसध्यभत ॥
अप्रभसद्धिः किं िेतुिः फलमुत्पादभयष्यभत ॥ १७ ॥
कार्प वन कारण एके िेळी, िरी सि
ृ न ते होत असे |
कै से स्थावर्त कराल त्र्ा िम?, काल िेधिा अन्र् नसे || ८२.
फलार्ासुनी िी वह वनवमपती, कारण बनेल ती कै शी? |
सिा अधीन ज्र्ाही फळी ती, फळाआधीच असेल कशी?|| ८३.

कुकमप कररता, फल व्र्ाधींचे, फलाधीन र्ातना वकती? |
फला आधीची कुणा कळे ना, असेल त्र्ाची वकती व्र्ाप्ती? || ८४.

फल िन्माच्र्ा नांतर हेतू, हेतू नांतर फल िन्मे |
र्रस्र्राांच्र्ा विरोधी विर्ा, त्र्ाांचा सांबांध कसा िमे ?|| ८५.
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श्लोक- यभद िेतोिः फलाभत्सभद्धिः फलभसभद्धश्च िेतुतिः ।
कतरत्पूवयभनष्पन्नं यथय भसभद्धरपेक्षया ॥ १८ ॥
हेतू आवण फल र्ाांच्र्ातील , कालिम ना ठाम असे |
उभर्ाांचीवह कालएकता, िस्थावर्त ती होत नसे || ८६.
गळ्र्ाविना ते कै से गाणे, गाण्र्ाविन वह कसा गळा?|
मळ्र्ाविना ती कै शी शेती, वर्का-विना तो कसा मळा?|| ८७.
र्ण्ु र्े लाभे देह र्ण्ु र्शील, सहिी र्ण्ु र्-िि
ृ ीवच असे |
र्ण्ु र्ितां ना देह लाभता, हातुनी र्ण्ु र्वह घडत नसे || ८८.
हा सदां ेह न होत नाहीसा, चचाप वकती िाहली िरी |
विचारातले दोष र्ातले, र्ुवढल काररका स्र्ष्ट करी || ८९.
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श्लोक- अशवक्तरर्ररज्ञानां िमकोर्ोऽथ िा र्ुनिः ।
एिां वह सिपथा बुद्धैरिावतिः र्ररदीवर्ता ॥ १९ ॥
विद्वज्िन होतावच वनरुिर, होती वसद्धाांतवह मौनी |
अिातिादवच वसद्ध होतसे, वसद्धाांती म्हणती ज्ञानी || ९०.
आधी कोण वन नांतर कोणही, करुनी चचाप ते थकले |
अिातिादे िश्नवच वमटती, कारण चचेचे नुरले || ९१.
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श्लोक-बीिाङ्कुराख्र्ो दृष्टान्तिः सदा साध्र्समो वह सिः।
न वह साध्र्समो हेतुिः वसद्धो साध्र्स्र् र्ुज्र्ते॥२०॥
आधी बीि वन नांतर अांकुर, बीिवच आवदस्थान असे |
कार्प-कारणाचावच भाि तो, र्ा दृष्टाांते उमितसे || ९२.
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श्लोक- पूवायपरापररज्ञानमजातेिः पररदीपकम् ।
जायमानाभद्ध वै धमायत्किं पूवं न गृह्यते ॥ २१ ॥
कोण र्ूिी उत्र्न्न िाहले, आवण नांतर ते कोण?|
र्ाचे उिर कुणा न ठािे, अशक्र् र्ाचे ते ज्ञान || ९३.
हेतू-फल र्ातील िथमता, उिर नसेवच ते र्ाचे |
अिातिादालावच मावनता, शमन होतसे िश्नाांचे || ९४.
िगताआधी कार् नेमके ?, उिर ना र्ा िश्नाला |
त्र्ा अज्ञाना तसे ठे िणे, हीची उकल असे त्र्ाला || ९५.
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श्लोक- स्ितो िा र्रतो िाऽवर् न वकांवचद्वस्तु िार्ते ।
सदसत्सदसद्वावर् न वकांवचद्वस्तु िार्ते ॥ २२ ॥
िस्तू कोणतीही असली तरी, आर्णाशीवच न सि
ृ न करी |
वनवमपती नच ती आर्णातुनी, वति ना वनवमपत िा दुसरी || ९६.
सत्र् असत्र् वन सत्र्ासत्र्ावह, िस्तु न वनवमपत किणाला |
िे आहे ते आधीर्ासनु ी, होत र्रर त्र्ा बदलाला || ९७.
एक कार्प ना दुज्र्ास वनमी, कुणी नच वनवमपत नि काांही |
िे-िे आहे, तेची आधीचे, नाम-रूर् िरर ते नाही || ९८.
िीही वनवमपती होई बदले, मूळ धमप र्े सगां तीला |
फुला र्ासुवन होई अिर, सुगांध तोची र्े त्र्ाला || ९९.
मातीर्ासुनी िस्त्र न वनर्िे, िाळू तुनी ना तैल कदा |
िरर रुर्ाांतर, तरर वनिधमे, काष्ठ िाळीता राख सदा || १००.
ज्र्ा मातीतुनी िृक्ष वनघतसे, राख होऊनी वतिशी वमळे |
फुटता घट तो होई माती, सोन्र्ातुनी लेणी उिळे || १०१.
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श्लोक- िेतुनय जायतेऽनादेिः फलं िाभप थवभावतिः ।
आभदनय भवद्यते यथय तथय ह्याभदनय भवद्यते ॥ २३ ॥
अनावदच फल हेतू न वनमे, अनावद हेतू न वनमी फला |
अथिा स्िभाित:वच कररतसे, वनवमपत ते की आर्णाला || १०२.

फल वन हेतू उभर्वह अिवच, स्िर्े न वनवमपत किणाला |
िन्म न त्र्ाांचा, अनावदच ते, नसते कारण वह त्र्ाला || १०३.
चिदा ते तेिीस काररका, विविध िादे व्र्ावर्र्ली |
िैवदक-सष्टृ ी-िविर्ावह िी, िेदामध्र्े साांवगतली || १०४.
गौडर्ाद िरर स्िर्ेवच िैवदक, मावनतीही ते नच वतिला |
र्ूणप विचारे आवण वचांतने, बािूस सारीतीच वतिला || १०५.
गौडर्ादिी म्हणती ऐसे, िेद साांगती र्ाांतुनी िे |
अध्र्ात्मीची िथम र्ार्री, निीन अभ्र्ासीवच सािे || १०६.
शाळे मािी ‘ग’ गिताचा, र्ुढती विसरा गिताशी |
तैसी िारांवभक अिस्था, र्ुढती धरािे ना त्र्ाशी || १०७.
िेदामािी कमप-कार्प हा, िाद वक िोही कवथर्ेला |
कमपवच वनवमपती कारण तेथे, ऐसा वनर्मवच साांवगतला || १०८.
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नीट करू अभ्र्ास कार् हा, कमप-कार्प-िादवह असे |
कमप वनर्म तो वनगवडत सि
ृ नी, स्िरूर् वनर्माचे कै से?|| १०९.
सि
ृ नाशी हे ब्रह्म न कारण, ते तर अद्वैतीची असे |
वनवमपतीस ना काांही ििळी, वनवमपल ते किणास कसे ?|| ११०.
िेिे म्हणती, ब्रह्म न कारण, मान्र्वच हे आम्हास असे |
र्रर िगत ते स्र्ष्टवच वदसते, विना सि
ृ न मग ते कै से?|| १११.
एकवच उिर आम्हा मावहत, वनवमपती मार्ा शक्तीची |
असे ईश्वरा आधीन तीही, उणीि ना सावहत्र्ाची || ११२.
म्हणिे िग हे ईश्वर वनवमपत, कल्र्नेविना काांही नसे |
ब्रह्मसूि ते म्हणे त्र्ािरी, िर हे ईश्वर वनवमपतसे || ११३.
विषम असे ही सिप वनवमपती, अनेकविधता त्र्ाांत असे |
िीि कुणी ते िृक्ष िेलीची, अनेक िाणी ते कै से?|| ११४.
मानि िन्मा र्ेती तेही, र्ैलिान कुणी ते दुबळे |
कुणास भ्ाांती दोन भोिनी, श्रीमांतीत ते कुणी लोळे || ११५.
एक िगत र्रर कार् विविधता, एक सुखी दुसरा दुिःखी |
ईश्वर कै सा विषम िागतो?, समानता तो ना राखी || ११६.
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कुणी सांत वन सज्िन र्ररवह, अनेक वनदपर्ी ते असती |
कुणी स्िगी तर नरकी दुिःखे, कुणी वबचारे ते वर्चवत || ११७.
उिर र्ाचे ईश्वर वनवमपत, िगत असे हे िे वदसते |
नसे त्र्ाची ही तैसी इच्छा, र्ाहतसे तो कमापते || ११८.
ज्र्ाने िैसे ही र्ेररर्ले, तसे र्ीक त्र्ाचे र्दरी |
बाभूळ र्ेरी काटे वमळती, वमळे ल कै सा आम्र करी ?|| ११९.
सि
ृ नी विषमता ही कमाांनी, ईश्वर के िळ साक्षी असे |
समन्िर्वच तो वनत्र् राखणे, काम तर्ाचे अन्र् नसे || १२०.
कमप-कार्प हा िाद असा तो, िनी मानसी दृढ झाली |
िेिे र्ुसती र्ुण्र्-र्ार्वह, कमे ही कोठुनी आली?|| १२१.
िन्मा आधी िारब्धाची, कुणी बाांधली गाठोडी ?|
कुणा वदले भरगच्च र्रांतु, कुणा िाटणी ती थोडी || १२२.
कमप-िादी र्ािरी साांगती, वशल्लक असेल र्ूिीची |
र्ा िन्मी ती घेऊनी र्ेई, भोगुनीवच सांर्ार्ाची || १२३.
गौडर्ाद र्ािरती म्हणती, िणाली न ही त्र्ाज्र् असे |
र्रर स्िीकारी तात्र्ुरतीवच, र्ूणप बोध िोिरी नसे || १२४.
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िास्ति एकवच िगत वदसे िे, त्र्ासी कुणी ना वनवमपर्ले |
अनुभि त्र्ाचा, वदसते िैसे, तैसे त्र्ाशी मावनर्ले || १२५.
र्दाथप व्र्क्ती त्र्ावच असता, ओळख िेगळी ित्र्ेकी |
म्हणुवन आचरण नसे सारखे, अांतर तैसेवच राखी || १२६.
ज्ञानी र्ांवडत अनेक िगती, िगत वनवमपती शोधीतसे |
असख्
ां र् िाद वन मते वकतीतरी, त्र्ासी तो नच अांत असे || १२७.

निीन िेदाांती िे असती, सािधतेने चचापिे |
अांतरी आर्ण ठाम असािे, अद्वैता ना सोडािे || १२८.
कमप-कार्प र्ा िादामािी स्र्ष्टीकरणे असती सहा |
ित्र्ेकाशी अभ्र्ासोनी, विचार अांतरी करीत रहा || १२९.
र्वहले र्ातील कमपवच कारण, देहवच कमाप घडवितसे |
मुख्र् असे हे र्ातील कारण, कमप िसे िगही तैसे || १३०.
विधान र्वहले चूक र्ामुळे, मूळ कारणी कमप नसे |
देहािाचून र्ार्-र्ुण्र्वह, सहिी ते होणार कसे ?|| १३१.
दुसरे विधान देहवच कारण, चूकवच ते सहिी ठरते |
िैशी कमे देहही तैसा, अन्र् वनर्म नाही त्र्ाते || १३२.
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वतसरे देह वन कमप उभर्ता, एकिवच ितपन त्र्ाांचे |
कारण-र्ररणामाचे िे नाते, एकवित ना होण्र्ाचे || १३३.
चिथे देह वन कमप घडविती, र्ररणाम वन कारण सांगे |
देहाने ते कमप वनवमपती, कमे देहवच त्र्ा र्ोगे || १३४.
उभर् सि
ृ न ना कदा सगां ती, र्रस्र्राांचे ते नाते |
एक दुज्र्ािर अिलांबूनवच ते, सांगत कै सी ती होते?|| १३५.
ऐशी गल्लत होईल कै शी, वर्ता न र्िु ाचे र्ोटी |
कारण आवण र्ररणामाची, अदलाबदली, ती खोटी || १३६.
िरील चारी सल
ु भ समिण्र्ा, खोल विचारे िाऊ र्ढु े |
असे शांख
ृ ला अती दीघपवच, कमे देहवच वनत्र् घडे || १३७.
देहानुसार घडती कमे, कमापनुसार देह वमळे |
िृक्ष वन बीि वन, बीि वन िृक्ष ही, सांगत र्ाांची नच ती टळे || १३८.

अशी शांख
ृ ला असे अनावद, अशीच र्ुढती चालतसे |
कमप-कार्प हा िाद असा हा, िगत वनवमपती दावितसे || १३९.
चला करू र्ा गहन विचारे, ज्ञान बद्ध
ु ीला कार् रुचे |
सखोल अभ्र्ासे मग उमिे, वनवश्चत स्िरूर् िन्माचे || १४०.
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र्ुढील र्ाांचिी आवण सहािी, माांडणी गहन विचाराांची |
सुवस्थर बुद्धी आवण वििेके, करू र्ोग्र् उकल त्र्ाांची || १४१.
शरीर िन्मले र्ूिपवच कमे, िे मागील देहे के ले |
तेही िन्मले त्र्ाचे मागील, देहाने िे साठविले || १४२.
अशी शांख
ृ ला चालत आली, अनावद काळार्ासोनी |
मूळ कोणते होई न वनवश्चत, झाली सुरिात कोठोवन ? || १४३.
नतां र म्हणती, मूळ कारणा, काां शोधा? सरु िात नसे |
फसिी र्ळिाटवच ही शोवधली, ज्ञान-र्ोगी ना वटकत असे || १४४.

गौडर्ाद म्हणती िर ऐशी, कमप-देह शांख
ृ ला असे |
तर मग मागपवच ना मोक्षाला, बांधनातुनी मुक्ती नसे || १४५.
ना सुरुिात वन ना शेिटही, विसरुवन मोक्षा मग िािे |
कशास शास्त्रे, आवण अध्र्र्न, हाती काांहीच ना र्ािे || १४६.
म्हणुवन उिर र्ाांशी एकवच, िन्म िगाचा ना झाला |
कल्र्नेतले व्र्वक्तवनष्ठ ते, आवण करा व्र्िहाराला || १४७.
ितपमानी िे आहो आर्ण, र्िू ीचे ते विसरािे |
दैिे हा नरदेह लाभला, उद्धरुनी र्ािन व्हािे || १४८.
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ररती वन वनर्मा र्ा िगताच्र्ा, त्र्ा-त्र्ा िेळी र्ाळािे |
वनष्ठेने व्र्िहार करािे, र्रर कशात न अडकािे || १४९.
द्वैती राहुनी असांग त्र्ाचा, तुर्ेते न सोडािे |
स्िधमप र्ज्ञे करुनी आचरण, कृताथप वनत्र्वच ते व्हािे || १५०.
वदसे शरीर वन, वदसे कमप ही, मार्ेचीवच ही वकमर्ा |
साक्षीभािे सिप र्हािे, तात्कावलकवच महत्ि तर्ा || १५१.
बाह्य र्दाथपवह िे वह वदसती, तर्ा स्िीकारी ते िैसे |
िगतामािी अांतभपूत ते, वमथ्र्ा असती तरर ते तैसे || १५२.
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क-प्रज्ञप्तेिः सभनभमत्तत्वमन्यिा द्वयनाशतिः ।
संक्लेशथयोपलब्धेश्च परतन्त्ाभथतता मता ॥ २४ ॥
विषर्वनवमिे, ज्ञान तर्ाचे, विषर्शून्र् ते ज्ञान नसे |
विविध विषर् ते ज्ञान तसेवच, विरह वन दुिःख तर्े भासे || १५३.
वनवमि असता ते विषर्ाांचे, ज्ञान तर्ाचे होत असे|
ज्ञानी विविधता विविध विषर्वह, ज्ञान म्हणोनी एक नसे||१५४.
असते ज्ञानवह एकवच के िळ, िास न विरह वन दुिःखाचा |
िे िे वदसती र्दाथप िगती, करी स्िीकारवच तूां त्र्ाचा || १५५.
िाणीि दुिःखाची ती होई, सहेतुकेच्र्ा अनभ
ु ूतीने |
विषर् स्र्शे सुख वन दुिःखवच, नच ते होई की अन्र्े || १५६.
विषर् िेगळे , ज्ञान िेगळे , भेद ित्र्र्ासी र्ेई |
म्हणुनी ज्ञानाचे कारण ते, विषर् कदावर्वच नाही || १५७.
िसे आकलन ते विषर्ाचे, ज्ञान होतसे तैसेची |
अनुभूतीला िोड वमळतसे, अशी कारणे ती त्र्ाची || १५८.
िस्तु सांर्की र्ेताची, उठती कांर्ने ज्ञानाची |
तेणे आकलन िैविध्र्ाचे, हीवच महती असे त्र्ाची || १५९.
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वििीध िस्तूांच्र्ा सांर्कापने, विविध भािना त्र्ा उठती |
तर्े रम्र्ता र्ेत िीिनी, हीची असे त्र्ाांची महती || १६०.
विविध कल्र्ना सि
ृ न शक्र् ते, स्िर्े न र्रर ते क्लेशाचे |
त्र्ाचे कारण बाह्य विषर्वच, अन्र् कदावर् न इतराांचे || १६१.
मूळ धारणा अवस्तत्िाची, वनत्र्ची आनांदी असणे |
उष्ण र्ाणीही सहिी िैसे, शीतल स्िभािता होणे || १६२.
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श्लोक- प्रज्ञप्तेिः सभनभमत्तत्वभमष्यते युभिदशयनात् ।
भनभमत्तथयाभनभमत्तत्वभमष्यते भूतदशयनात् ॥ २५ ॥
म्हणती ज्ञान की, होर् वनवमिे, िस्तुदशपन िरर होता |
नुरे वनवमिवच ते ज्ञानाचे, र्थाथपवच झाले असता || १६३.
मटके , राांिण, आवद विविधता वभन्नवच होई ज्ञानाने |
र्रर वििेके त्र्ासी र्ाहता, के िळ मातीवच र्े ध्र्ाने || १६४.
िकाश नसता, िरर रज्िू ती, सर्पवच िाटे भ्ाांतीने |
भ्ाांती िाता, र्थाथप ज्ञाने, र्ेई रज्िूवच ती ध्र्ाने || १६५.
असे विविधता के िळ द्वैती, अद्वैती त्र्ा स्थान नसे |
तेथे सारी एक अनुभुती, कुठे च िैवचि न भासे || १६६.
ज्ञानाशी कारण ते द्वैती, विविधतावह तेणे भासे |
स्िीकारर म्हणती गौडर्ाद ते, व्र्िहारा िांि करीतसे || १६७.
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श्लोक-भित्तं न संथपृशत्यिं नािायभासं तिैव ि ।
अभूतो भि यतश्चािो नािायभासथततिः पृिक ॥ २६ ॥
विषर्ा वकांिा विषर्ाभासा, ज्ञानशक्ती ना स्र्वशपतसे |
कारण ते तर अभािरुर्ी, आकलन त्र्ाचे होत नसे || १६८.
विना आश्रर्े ज्ञान न होई, अभाि होता ज्ञेर्ाचा |
ज्ञान तर्ाचे नच ते होई, िेंव्हा अभाि िस्तूचा || १६९.
स्फवटक वनमपळ िरी ठे विता, रांगीतशा िस्त्रािरती |
त्र्ाच रांगीचा स्फवटक िाटे , ज्ञान विलासाची भ्ाांती || १७०.
र्दाथपरुर्ा आकलन िैसे, वनवमि त्र्ाशी ज्ञानाचे |
आचरणी तो वििेक असता, र्थाथप आकलन हो त्र्ाचे ||१७१.
अद्वैती ना र्दाथप काांही, सिप एकले ब्रह्म असे |
िाणीि स्र्शी नच कोणाला, वभन्नतावच ती मुळी नसे || १७२.
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श्लोक-भनभमत्तं न सदा भित्तं सथं पृश्यत्यध्वसु भत्षु ।
अभनभमत्तो भवपयायसिः किं तथय भभवष्यभत ॥ २७ ॥
र्दाथप नसतावह िे वदसणे, ितीवत ती विर्ररत असे |
र्ूिी र्ावहले त्र्ा दृष्टीने, नसतावह तैसे भासे || १७३.
सोंड र्ावहली िी हिीची, स्मरण वचिी िे ठसलेले |
फाांदी िृक्षाची अांधारी, िि तशीवच िांि वदसले || १७४.
स्मरणे सदां भापस िोडुनी, ज्ञान हिीचे ते होते |
िगी असलेले कोठे तरीही, ध्र्ानी र्ेऊवन अनभ
ु िते || १७५.
िागतृ ीत िे कुठे र्ावहले, वचिी उमटतो तसा ठसा |
स्िप्नी तेवच मनात र्ेता, नसता भासवच होत तसा || १७६.
विषर् तोवच आकलनी र्ेतो, िगाांत कोठे तरी असे |
र्रर घडेना ऐसे काांही, अवस्तत्िी नसताही वदसे || १७७.
विर्ररत ितीवत अज्ञानाने, ज्ञानदृष्टीने सत्र् वदसे |
र्थाथप िोिरी नसे आकलन, वनणपर् तोिरी उवचत नसे || १७८.
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श्लोक- तथमान्न जायते भित्तं भित्तदृश्यं न जायते ।
तथय पश्यभन्त ये जाभत खे वै पश्यभन्त ते पदम् ॥२८॥
िन्म नसे तो वचिाला वन, विषर् र्ाही, त्र्ासीही नसे |
र्क्षी उडता आकाशी तो, नच उमटती र्ाऊल ठसे || १७९.
कुणी म्हणे िर वचि िन्मते, ते म्हणणे र्रर होत असे |
र्क्षी उडता वचन्ह र्दाांचे, िणु आकाशी त्र्ाशी वदसे || १८०.
विषर् वनवमिे वचि उगिते, विषर् नसे तर वचि नसे |
र्रमाथी तर विषर् नसेवच, अभाि वचिाचाही असे || १८१.
व्र्िहारी िे वचिी उमटे , आकलन विषर्ाचे होई |
अभाि असता तो विषर्ाचा, वचि न र्ेई ते उदर्ी || १८२.
वचि समरसे विषर्ासगां े, ज्ञान तसे करुनी देई |
र्रर र्रमाथी, विषर्वच नाही, वचि अिन्मावच राही || १८३.
बौद्धिादी ते असे मावनती, ‘सिां दुिःखां दुिःखांची’ |
र्रर िेदाांती ऐसी दृष्टी, अिस्थाच ही वचिाची || १८४.
र्ार् कमी ते दुिःखवच वनर्िे, र्ुण्र् कमी र्रर सुखमर्ता |
वनत्र् दुिःख िा वनत्र् सुखवह ना, अनुभुती िैसे आचररता||१८५.
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मुळात हा सांसार नसेवच, भासे ती के िळ मार्ा |
िृथा दुिःख िा सुख अनुभुती, अवस्तत्िवच र्रर नसे िर्ा||१८६.
अद्वैती िो वनत्र्वच असतो, वनत्र् वनगपुणी िृिी असे |
अनुभवितो तो र्ूणपवच शाांती, िेथे सुख िा दुिःख नसे || १८७.
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२४ ते २८ काररकाांचा आशर्
बुद्धमताांचा विचार र्ेथे, गौडर्ादिी करीत असे |
‘नावस्तक दशपन’ र्ाांसी म्हणती, वशकिण िैवदक मान्र् नसे ||१८८.

चार िणाली, दोन मावनती, सारे िग हे सत्र् असे |
स्र्ष्ट वदसे वन र्ेई अनुभुती, वमथ्र्ा मानीत त्र्ास कसे? || १८९.
‘माध्र्वमका’ ही वतसरी त्र्ाांतील, म्हणे बाह्य िग िेवह वदसे |
के िळ द्रष्ट्र्ाशी ते वदसते, र्रर त्र्ाशी अवस्तत्ि नसे || १९०.
िैसे स्िप्नी दृष्ट्र्ा वदसते, र्रर वनवश्चत वमथ्र्ावच असे |
‘सिापथप-वमथ्र्ा’ म्हणुवन चिथी, बाह्य िगा मानीत नसे ||१९१.
म्हणती िग वन िाणीि दोन्ही, वमथ्र्ाविण ना अन्र् असे |
शून्र्िादी िे माध्र्वमका ते, म्हणती शून्र्वच र्रर भासे || १९२.
िररल काररका अभ्र्ावसती र्ा, बद्ध
ु िादीवच तत्िाांशी |
गौडर्ाद ते कररती भाष्र् िे, श्लोक देत मवतताथापशी || १९३.
अठ्ठािीस वन र्ुढती काररका, गौडर्ादिी देत असे |
मनन वचांतने, रुांदिू कक्षा, ज्ञानाची ती अभ्र्ासे || १९४.
अठ्ठाविसवच वशकिणूक ती, नच िग िन्मावस आले |
िाद दोन्ही ते देऊवन उिर, वसद्धवच त्र्ाांनी हे के ले || १९५
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कमप-कार्प हा िाद स्िीकाररती, र्रर तात्र्ुरती सोर् म्हणे |
र्थाथप ज्ञाने; मीवच तुर्ाप, अद्वैताहुनी ना अन्र्े || १९६.
अांती वनष्कषप तो एकवच, सारे के िळ ब्रह्म असे |
वद्वतीर् िकरणी बिीस मध्र्े, हेची विस्ततृ िवणपतसे || १९७.
र्ारमावथपकी दृष्टी ठे विता, सष्टृ ी वन वस्थतीवह काांही नसे |
ना िन्म वन मोक्ष-साधना, लर्ही लर्ाला िात असे || १९८.
अद्वैताशी ठाम धरोनी, द्वैती िगती िागािे |
िसे आकलन, तसेवच ितपन, विरक्तीस ना सोडािे || १९९.
व्र्ािहाररकता र्रर न सोडणे, िग वनर्मा ना तोडािे |
भुवमका ओळखुवनर्ा आर्ल
ु ी, सारे करी ना अडकािे || २००.
वनत्र् र्रर हे ध्र्ानी ठे िणे, माझे काांही ना इथले |
देह साधने, चढे र्ार्री, उडे लक्ष ना हरीिरले || २०१
िर्ांच्र्ात र्ा िैसे वदसते, िेवह अर्ेवक्षत मिकडुवन |
सांग सोडुमी, वििेक र्ोिुवन, उवचत आवण ते आचरणी || २०२.
मार्ेचा मोहकवच र्सारा, भल्र्ा-भल्र्ाांची मवत वफरते |
म्हणुवन सािध वनत्र् असािे, कवध न विसरणे तुर्ेते || २०३.
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श्लोक-अजातं जायते यथमादजाभतिः प्रकृभतथततिः ।
प्रकृतेरन्यिाभावो न किंभिद्भभवष्यभत ॥२९॥
िादी म्हणती, िन्मा र्ेते, िाणीि अिन्मा िी म्हणती |
गौडर्ाद ते म्हणती शक्र् ना, कारण िकृती तशी ना ती || २०४.
िोही चालतो तो साराची, मार्ेचाची खेळ असे |
ब्रह्मवच शाश्वत, िग वह अिन्मा, दृश्र् कवल्र्तवच अन्र् नसे||२०५.

सार्ेक्षवच सत्र्ता िगाची, र्ूणप असे ती अिलांबी |
सार्ेक्षवच त्र्ा महत्ि द्यािे, ना शेिट ना आरांभी || २०६.
िग नाही ऐसे ते नाही, आहे र्रर ना शाश्वत ते |
र्रम सत्र् आधार तर्ाला, मार्ेच्र्ा हाती असते || २०७.
व्र्क्ती काल वन व्र्ाधी अिस्था, रूर् तर्ाचे वनत बदले |
आता वदसे ते र्रत ना वदसे, र्रांर्रा र्रर वनत चाले || २०८.
स्िप्नी िागृती अलग अनुभुती, िरी दृश्र् तेवच िाटे |
वनवश्चत स्िरूर्ा, कुणी न िाणती, निलवच हे र्ाचे मोठे ||२०९.
विचार कररता िग वनवमपतीचा, मल
ू -कारणाशी अडते |
ठाम न मत ते कदा कुणाचे, शाश्वत कारण न साांर्डते || २१०.
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गौडर्ाद आर्णा साांगती, िेळोिेळी िग िैसे |
आचरण तैसेची ठे िािे, विरोध व्र्िहारी न असे || २११.
स्िधमपर्ज्ञा वनत आचरािे, सारे कृष्णार्पणवच करी |
असुनी नसािे, िणु सत्र् हे, र्रर ना विसरी, कदा हरी || २१२.
कधी कतपव्र्े र्ार र्ावडता, वस्थती ती विर्ररत िरर होई |
ऐके हृदर्ाचे, ना वचांता, शरण हरीला ते िाई || २१३.
समाधान वचिात असािे, र्रवहत वनत्र्वच साधािे |
िीिन आहे त्र्ाची साठी, कदावर् न हे विसरािे || २१४.
िग हे शाश्वत न कदावर्, ठाम अांतरी ठे िािे |
काळाला नच उल्लवां घत ते, विश्वामािी विचरािे || २१५.
ब्रह्म असे ते एकमेिवच, अवद्वतीर् वन वनत्र् असे |
िन्म तर्ाचा कदा न झाला, सिपव्र्ार्ी होऊनी विलसे || २१६.
िन्म नसे ज्र्ा, वचि असे हे, म्हणती िन्माला र्ेते |
मूलरूर् िकृती तर्ाची, िन्मशून्र्वच सांभिते || २१७.
ज्ञान स्फुरण ते िन्मशून्र्वच, र्रर कदा ते ब्रह्म नसे |
मावर्कवच तो िन्म मानला, द्वैती ती भ्ाांतीवच असे || २१८.

314

कारांज्र्ाला नळी िोवडता, र्ाणी थुई थुई नाचतसे |
नच र्ाण्र्ाची मूळ िकृती, कृविम मोहकता भासे || २१९
वनराकार वन नतपन गती ना, तरर र्ाणी तैसे वदसते |
तशी वचिावच भ्ाांत अिस्था, अनभ
ु ूतीस ती र्ेते || २२०.
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श्लोक- अनादेरन्तवत्त्वं ि संसारथय न सेत्थयभत ।
अनन्तता िाभदपतो मोक्षथय न भभवष्यभत ॥ ३० ॥
िेिे म्हणती, िग न िन्मले, हे सत्र्वच िर मावनर्ले |
मूल-कारण ना गांिसे र्ररवह, सत्र् आम्हा कळो आले || २२१.
हे िग ऐसे वनत्र् बदलते, तरीही शाश्वत हेवच खरे |
वदसती सारे वनर्मे चाले, अांत तर्ासी नाहीच रे || २२२.
अनावद आवण शाश्वत िर हे, अांत तर्ाशी तो नाही |
िीिास म्हणिे मोक्षाचा तो, लाभ कदावर् ना होई || २२३
द्वैताचावच स्िीकार र्ाांतुनी, मी आवण िग दोन असे |
उभर्ासी तो अांतवच नाही, विवदत र्ाांतुनी हो ऐसे || २२४.
उर्ासनेने लाभ िाहला, िरर कदा त्र्ा मोक्षाचा |
तो ना शाश्वत र्ुनश्च िाईल, हाची अथप असे र्ाचा || २२५.
उर्िे ते नाशे, आवण, नावशले ते र्ुन्हा वदसे |
ऐसे ज्ञानेश्वरी साांगते, र्रम सत्र् ते हेवच असे || २२६.
आवद असे िे द्वैत असे त्र्ा, अांत कदावर् तर्ा नसे |
शाश्वत वमथ्र्ा द्वैत असे ते, अद्वैतीची मोक्ष असे || २२७.
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द्रव्र् अिन्मी, िग वह अिन्मी, द्वैतालाही िन्म नसे |
नसेवच आवद आणी अांतवह, सस
ां ारवह मग अमर असे || २२८.
मग मोक्षाची खुांटे आशा, भि चिीचे ते फे रे |
मुक्ती कसली ?, वनत्र्वच बध
ां न, सवू चत ऐसे र्ा द्वारे || २२९.
ज्र्ावस असे सुरुिात कवधतरी, अांत तर्ाचा होणार |
अशी मुक्ती िणु, िामीन सुटका, वशरी बांधन ते राहणार ||२३०.
मोक्ष िाप्ती वह कधीच नसते, ती तर आर्ल
ु ी वनि-वस्थती |
वनत्र्-िाप्ती, मीवच असे ती, र्त्न तर्ाला ना असती || २३१.
गीतेत साांगे हरी र्ाथापशी, ज्ञान इवां द्रर्े विषर्ही ते |
अनुभूत करती शीत उष्ण वन, सुख दुिःखाच्र्ा भोगाते || २३२.
ते ना शाश्वत र्ेती िाती, तर्ा अिपुना सहन करी |
स्िरुर् िगाचे िर्ा समिते, शक्र् तर्ाशी होत तरी || २३३.
म्हणुनी वमथ्र्ार्ण िाणािे, खेळ असे हा मार्ेचा |
िाणुवन वमथ्र्ा, दुलपक्षािे, अवनत्र् ऐशा भोगाचा || २३४.
र्ा िगताचा िन्म न झाला, चालत हे ऐसे राही |
िैसे आहे त्र्ास स्िीकारी, खेळी अडकणे र्री नाही || २३५.
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श्लोक- आदावन्ते ि यन्नाभथत वतयमानेऽभप तत्तिा ।
भवतिैिः सदृशािः सन्तोऽभवतिा इव लभक्षतािः ॥३१॥
आधी नसते वन नांतरवह, मधेच िेही भासतसे |
ते न कदावर् सत्र् म्हणािे, नसे र्रर वमथ्र्ा भासे || २३६.
र्ा िगताचा िन्म न झाला, वदसते ते तर िरिरले |
त्र्ातील खेळही फोलची मानी, सत्र् न ते मार्ा खेळे || २३७.
अिातिादा समिुनी घ्र्ािे, स्िधमप िगती आचरािे |
कल्र्नेतला खेळ समिनु ी, िग-रीती ना सोडािे || २३८.
वद्वतीर् िकरणी बविसािी, अठ्ठेचाळीस वतसऱ्र्ाची |
उभर् काररका हेची साांगती, नसे वनवमपती िगताची || २३९.
स्िप्नासम अवस्तत्ि असे ते, भोग अनुभूती र्ेत असे |
तर्ा असे अवस्तत्ि र्ाहता, र्री वनत्र्ता त्र्ाांत नसे || २४०.
िचवलत वनर्म न उल्लांघािे, देश शुद्धी च्र्ा करी र्ते्ना |
वििेक िैराग्र्े आचरािे, द्वैती गुांतणे कदाची ना || २४१.
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श्लोक-सप्रयोजनता तेषां थवप्ने भवप्रभतपद्यते ।
तथमादाद्यन्तवत्वेन भमथ्यैव खलु ते थमृतािः ॥ ३२ ॥
स्िप्न सष्टृ ी ती नसते आधी, आवण नांतर ही नसते |
व्र्क्तीच्र्ा त्र्ा-त्र्ा स्िप्नीची, वदसती त्र्ा व्र्िहाराते || २४२.
िे ना आधी, नसेही नतां र, त्र्ाचे अवस्तत्िची फसिे |
म्हणुनी स्िप्नसष्टृ ी ती वमथ्र्ा, वतच्र्ात ना ते अडकािे || २४३.
भूक शमन िा तष्ृ णा शमनवह, स्िप्नीचे र्रु ते फसिे |
दान-धमप िा तीथप स्नानही, स्िप्नीचे विसरुनी िािे || २४४.
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श्लोक- सवय धमाय मृषा थवप्ने कायथयान्तभनयदशयनात् ।
संवृतेऽभथमन्प्रदेशे वै भूतानां दशयनं कुतिः ॥ ३३ ॥
र्िपत नद्या वन विशाल सागर, िरर स्िप्नी ते र्ावहर्ले |
मािणार ना इिल्र्ा देही, वमथ्र्ा कल्र्नावच खेळे || २४५.
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श्लोक- न र्ुक्तां दशपनां गत्िा कालस्र्ावनर्माद्गतौ ॥
िवतबुद्धश्च िै सिपस्तवस्मन्देशे न विद्यते ॥३४॥
िागृतीत िरर स्िप्न-िदेशी, त्िररत िाणे शक्र् कसे ?|
इथली सष्टृ ी विशाल असता, स्थळ-काळा सक
ां ोच नसे || २४६.
िसांग वतथला वतथेच विरतो, र्ुन्हा सांगती शक्र् नसे |
स्िप्ना वमथ्र्ा उमगुनी र्ुरते, नाटक िणु सांर्ले असे || २४७.
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श्लोक-भमत्ाद्यैिः सि संमन््य संबुद्धो न प्रपद्यते ।
गृिीतं िाभप यभत्कभित्प्रभतबद्ध
ु ो न पश्यभत ॥ ३५ ॥
स्िप्नी िीही चचाप झाली, िागृतीत ना मानी कुणी |
िचने-आश्वासने तेथली, स्िप्नी िािी विसरोनी || २४८.
स्िप्नी लाभल्र्ा सुिणप मुद्रा, अनेक राांिण भरलेले |
िागृत होता वखसा ररकामा, स्िप्नीचे स्िप्नी विरले || २४९.
िास्ति िाटे स्िप्न-सष्टृ ीचे, कल्र्नेतला खेळ र्री |
र्रांतु स्िप्नी सत्र्ची िाटे , नच िाणिते ती दूरी || २५०.
अल्र्काळी त्र्ा स्िप्नामधल्र्ा, िाई दूरची देशाला |
विविध दशपने घेई तेथे, स्थळ-काळवच िणु स्तब्धिला || २५१.
आवण अचानक र्ेत िागृती, र्ाही आर्ण तेथेची |
सारी दृश्र्े सांकोचती िणु, र्री विरे ते स्िप्नीची || २५२.
िे-िे भेटे स्िप्नामािी, िागृतीत ते स्िस्थानी |
िेही बोलणे, व्र्िहारवह ते, सारे विरते ते स्िप्नी || २५३.
तीस काररका र्ेथिरी ते, आठिण देती स्िप्नाची |
गौडर्ाद र्ूिीची कवथर्ले, वद्वतीर् िकरणी ती त्र्ाची || २५४.
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उदाहरण हे महत्ि राखी, अनेक िागी िेदाांती |
त्र्ाने ‘वमथ्र्ा’ सुलभ समिते, अनुभि त्र्ाचे वनत र्ेती ||२५५.
गौडर्ाद ते तुलना करुनी, िागृत िगता स्िप्न म्हणे |
िास्तिात ते वमथ्र्ा तररही, अवस्तत्ि वन वदसणे || २५६.
वदसते िरर र्रर, िास्ति नसते, क्षणात बदलुवनर्ा िाई |
आधी आवण नांतर नसते, अल्र्कालवच ते राही || २५७,
एकवच िग र्रर असे िेगळे , आकलन एक न कोणाचे |
कै से र्ाला सत्र् म्हणािे?, खेळवच हे तर मार्ेचे || २५८.
अवस्तत्ि वन तो िन्म िगाचा, उभर् ही िास्ति ते नाही |
त्र्ाची दृश्र्ता ग्राह्य धरािी, िी वक अज्ञाने र्ेई || २५९
कुणी अविद्या वतिला म्हणती, विशाल व्र्ाप्िी मार्ेची |
वनकष सिप हे स्िप्नालाही, अनुभूती ही ित्र्ेकाची || २६०.
द्रष्टा र्ाही स्िप्नी र्रर िे, त्र्ासी खरेची ते िाटे |
िागृतीत र्रर िेंव्हा र्ेई, उमगे सारे ते खोटे || २६१.
उभर्ा उसनेवच अवस्तत्िवह ते, लाभे िेकी तुर्ेने |
िगास ना ते नाकारािे, व्र्िहारी त्र्ा आचरणे || २६२.
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मनी विरक्ती, र्ूणप वन:सांगी, वनर्म र्ाळुनी िगताचे |
र्रर रहािे वनत अद्वैती, स्िरूर् आर्ुले तुर्ेचे || २६३.
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श्लोक-थवप्ने िावथतुकिः कायिः पृिगन्यथय दशयनात् । यिा
कायथतिा सवं भित्तदृश्यमवथतुकम् ॥ ३६ ॥
िागृती मधला आवण स्िप्नीचा, देह िेगळा कदा नसे |
र्रर स्िप्नीचा देह मनाचा, वमथ्र्ा िागृतीचावह असे || २६४
वनद्राधीन िो देह स्िप्नीचा, तो न र्ाहतो स्िप्नाांना |
िेही र्ाहणे स्िप्न-सष्टृ ीचे, देह िेगळा बघताांना || २६५
स्िप्न-सष्टृ ी वन दृश्र् िगतवह, सारे सारे वमथ्र्ाची |
फसव्र्ा लाभास्ति आसक्ती, काांही ना उर्र्ोगाची || २६६.
स्िप्नी उभवितो, देह-मनाची, स्ितांि सष्टृ ी ती आर्ल
ु ी|
आर्ुल्र्ा वनवमपतीतवच रमतो, कवल्र्त देहे, त्र्ा काली || २६७.
श्रुती साांगते, ज्ञान दृष्टीने, नीट र्ाही वक वमथ्र्ा हे |
स्िप्न-िागृती िीही अनुभूती, साक्षीभािे त्र्ा र्ाहे || २६८.
ना स्िप्नातील, नच िागृतीचा, देह आर्ुला कदा असे |
दोन्ही तात्र्ुरते कार्ापस्ति, र्ेथ आर्ुले काांही नसे || २६९.
मनास धरुनी हाताशी ते, खेळ िागृती मार्ेचा |
वदसते ते तर मुळीच नसते, स्िीकार फोलवच बांधाचा || २७०.

325

देह वह वमथ्र्ा, र्दाथप वमथ्र्ा, िृथा न अडकू त्र्ाांत तुिा |
अद्वैताचा ध्र्ास धरािा, वनत्र् त्र्ाांत सहिास हिा || २७१.
के न श्रुती ती स्र्ष्ट साांगते, ना उर्ासने ब्रह्म वमळे |
र्रमसत्र् ते तूांवच असशी, बोधे हे तत्काळ कळे || २७२.
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श्लोक- ग्रिर्णाज्जागररतवत्तद्धेतुिः थवप्न इष्यते ।
तद्धेतुत्वात्तु तथयैव सज्जागररतभमष्यते ॥३७॥
िागृतीत ते िसे आकलन, होत असे ते विषर्ाांचे |
विषर् ग्रहण ते तसेवच होई, कार्प चालता स्िप्नाचे || २७३.
त्र्ा-त्र्ा समर्ी द्रष्ट्र्ाला ते, सारे िास्तिवच िाटे |
स्िप्नातुनी ती िागृती र्ेता, िसांग स्िप्नीचे खोटे || २७४.
स्िप्ना कारण िागतृ सष्टृ ी, स्िप्नसष्टृ ी वमथ्र्ावच िसे |
िागतृ सष्टृ ी तशीच वमथ्र्ा, बोधे ध्र्ानी र्ेत असे || २७५.
आत्मबोध तो गुरुकृर्ेने, खरी िागतृ ी ती होई |
ब्रह्मज्ञानीच्र्ा िभात समर्ी, िगर्ण ते विरुनी िाई || २७६.
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श्लोक-उत्पादथयाप्रभसद्धत्वादजं सवयमुदाहृतम् । न ि भूतादभूतथय
संभवोऽभथत किंिन ॥ ३८ ॥
र्दाथप कै सा वनवमपत झाला, वसद्ध न करता ते र्ेई |
अि वन शाश्वत ब्रह्मार्ासुनी, शक्र् वमवमपती ती नाही || २७७.
मूळ र्दाथप न तसे राहती, वनत्र्वच र्ररितपन चाले |
निे रूर् वन नामवह निे, नूतन काांही न वनवमपर्ले || २७८.
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श्लोक-असज्जागररते दृष्ट्वा थवप्ने पश्यभत तन्मयिः ।
असत्थवप्नेऽभप दृष्ट्वा ि प्रभतबद्ध
ु ो न पश्यवत ॥३९॥
िागृतीतल्र्ा वमथ्र्ा दृश्र्ा, द्रष्टा तन्मर् होऊवनर्ा |
र्ाहतसे वन तैसे स्िप्नी, िरर असे ती मन-वकमर्ा || २७९.
स्िप्नी वदसे ते स्िप्नीच राही, सांबांध न त्र्ा िागृतीशी |
उभर् सष्टृ ी ना कार्प-कारणे, नाते एक वन दुसऱ्र्ाशी || २८०.
स्िप्न-िागतृ ी उभर् अनभ
ु ूती, कारण अज्ञानची असे |
िगत-िीि वन ईश्वर र्ाांचे, तर्ेची अवस्तत्िवह भासे || २८१.
कमपवच कारण सख
ु -दुिःखाला, फल लाभे कमापनेची |
अन्र् न कारण असे तर्ाला, र्ेररर्ले उगिे तेची || २८२.
दृश्र् िगाच्र्ा व्र्िहाराला, ज्ञानी वमथ्र्ावच म्हणती |
र्री स्िीकारी, िणु सत्र् ते, सामान्र्वच त्र्ा आचरणे || २८३.
द्वैती राही द्वैत दाऊवन, र्रर न गुांते व्र्िहारी |
असुनी तुर्ेमािी, िगती, मुक्तर्णेवच कार्प करी || २८४.
िर्ांच वन र्रमाथप सावधता, िीिन्मुक्ती ती झाली |
स्िधमप र्ालन, वनवदध्र्ासन वह, उणीि उभर्ी ती नुरली || २८५.
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श्लोक-नाथत्यसद्धेतुकमसत्सदसद्धेतुकं तिा ।
सच्ि सद्धेतुकं नाभथत सद्धेतुकमसत्कुतिः ॥ ४० ॥
वमथ्र्त्ि न ते, कारण होई, दुसऱ्र्ा त्र्ा वमथ्र्त्िाला |
सतार्ासुनी असत न वनमे, असत न वनवमपत सत् र्ाला || २८६.
मातीला देऊनी आकारा, कुलाल घट तो वनवमपर्ला |
मातीत ना ती उणीि काांही, भेद रूर्े घट िरर झाला || २८७.
वह न वनवमपती, र्ररितपन हे, मूळ अिन्मा तैसेची |
आभास होई नि वनवमपतीचा, भर ती नाम वन रुर्ाची || २८८.
श्लोक- भवपयायसाद्यिा जाग्रदभिन्त्यान्भूतवत् थपश
ृ ेत् । तिा थवप्ने
भवपयायसाद्धमायथतत्ैव पश्यभत ॥ ४१ ॥
िागृत असता िरर र्े भ्ाांती, अकवल्र्ता िास्ति समिे |
स्िप्न-द्रष्टा तैसेवच तो, अतक्र्पवह सत्र्वच उमिे || २८९.
ज्र्ा िस्तूांचे कवध न वचांतन, अशी दृश्र्े ही तो र्ाही |
म्हणुनी िागृती आवण स्िप्नीचे, कार्प वन कारण ते नाही ||२९०.

वमथ्र्ालाही सत्र्वच समिे, कारण के िळ अज्ञान |
र्रमसत्र् ते ज्ञात न होता, के िळ ‘अह’ां चेची भान || २९१.
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श्लोक- उपलम्भात् समािारदभथतवथतुत्ववाभदनाम् ।
जाभतथतु देभशता बुद्धैरजातेिसतां सदा ॥ ४२ ॥
र्रमसत्र् ते ज्र्ा ना उमगे, भौवतका मावनती खरे |
इवां द्रर्ाशी ती होत अनभ
ु ूती, स्र्शे, उर्र्ोगास करे || २९२.
सामान्र्ाांना सुलभ िाटतो, िर्ांच हा िो द्वैताच्र्ा |
वदसती ित्र्क्षवच िस्तू वन, मागप सुलभ तो िाप्तीचा || २९३.
इहलोकीच्र्ा र्ण्ु र्े वनवश्चत, र्रलोकी तो स्िगापचा |
व्र्िहाराला र्ण
ू प सल
ु भता, मागप र्ि
ू ने भक्तीचा || २९४.
िे न इवां द्रर्ागम्र् असे ते, विचार कररती ना त्र्ाचा |
ब्रह्मसूिी ते असे साांगणे, स्िीकार तो सस
ां ाराचा || २९५.
उर्ेक्षा न ज्ञात्र्ाने करणे, िरर खेळ तो मार्ेचा |
सामान्र्ासम िगी िागणे, विसरवच ना अद्वैताचा || २९६.
अध्र्ात्माचा मागप िर्ाचा, त्र्ास र्ार्री वह र्वहली |
बोध ठाम तो होण्र्ालागी, कमप महती ती साांवगतली || २९७.
अवस्तत्ि वन व्र्िहार तसेची, उर्र्ोगी िगतात असे |
सत्र् म्हणोनी समोर वदसती, वमथ्र्ा म्हणणे त्र्ा कै से ?|| २९८.
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अद्वैताची र्ण
ू प विरक्ती, ममता ित्सलता नाही |
द्वैती सांबांधास राखणे, िगती सुलभवच ते िाई || २९९.
अिात िादा सामान्र्ाांना, म्हणुवन कदा ती रुवच नसे |
सुलभवच सांसाराशी करणे, र्ि
ु ने भिने िीवत असे || ३००.
दुिे मत असे व्र्क्ती म्हणोनी, स्ितांिची अवस्तत्ि असे |
व्र्िहारेवच िग हे चाले, असत्र् त्र्ा मानणे कसे ?|| ३०१.
हळूहळू त्र्ा बोध करािा, खेळ असे हा मार्ेचा |
द्वैते वनवश्चत होते बध
ां न, मागप नसे हा मुक्तीचा || ३०२.
स्िप्नातील िशी वमथ्र्ा सष्टृ ी, िागतृ ीतली तैसीची |
सत्र् नसे तो कल्र्नेतला, नकोच आसक्ती त्र्ाची || ३०३.
आभास हा िो सत्र् िाटतो, वनत्र् बदलता, सस
ां ारी |
नाटकातल्र्ा िशा िसांगी, कल्र्नाच र्रर ती सारी || ३०४.
िोिरी ना उिम अवधकारी, ब्रह्म उमगणे कठीण अवत |
अभ्र्ासूने राहुनी द्वैती, अभ्र्ासािी वनत्र् श्रुती || ३०५.
भक्ती, र्ूिा आवद सारे, िथम वन मध्र्म अवधकारी |
द्वैतातुनी िाणे अद्वैती, नाही गुांतणे सांसारी || ३०६.
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हे सारे अध्र्ात्मी उर्र्ोगी, मन शुवद्ध िेणे होई |
ज्ञान-र्ोग तो होई सुलभवच, साधक सन्मागी राही || ३०७.
कै िल्र् श्रुती स्र्ष्टवच साांगे, र्ांच तत्ि ते मुळी नाही |
िे वदसते ती के िळ मार्ा, ब्रह्म एकले वनत र्ाही || ३०८.
ज्ञात्र्ाने हे ध्र्ानी धरािे, िगत वन ब्रह्म न वनवमपर्ले |
निे काांही ना वनवमपत होई, र्ररितपन र्रर वनत चाले || ३०९.
आत्मा अवधष्ठान र्ा िगता, ब्रह्मशक्तीने िग चाले |
र्रमात्मा र्रर अवलप्त त्र्ातुवन, उमगताची बध
ां न सटु ले || ३१०.
ब्रह्मार्ासनु ी काांही न वनवमपत, अद्वैती ते वस्थरवच असे |
ज्ञानदृष्टीने सारे बघता, ब्रह्मविणा ते अन्र् नसे || ३११.
अिातिादा ठाम असािे, मताांतरे ती बहु असती |
गौडर्ाद ते सोदाहारणे, हेवच आर्णा वबांबविती || ३१२.
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श्लोक- अजातेिसतां तेषामुपलम्भाभद्वयभन्त ये । जाभतदोषा न
सेत्थयभन्त दोषोऽप्यल्पो भभवष्यभत ॥ ४३ ॥
द्वैती िे िन वनत्र् र्ाहती, उत्र्िी वनत सांसारी |
निे िन्म ते िसे मानिी, सष्टृ ीतवह ते रोि र्री || ३१३.
तर्ा िाटते, अवस्तत्िाशी, आिश्र्क िन्मा र्ेणे |
वदसते िग त्र्ा कसा िन्म ना? मग तर खोटे ची वदसणे || ३१४.
अशा िनाांना गहन विचारी, कदा त्िरेने न्र्ा न्र्ािे |
िरर रमती ते िन सस
ां ारी, अल्र्काळ असू द्यािे || ३१५.
दोष न त्र्ाचा विशेष असतो, विलबां होई मुक्तीला |
र्रर तोिरी सदाचार वन भरवच द्यािा शुद्धीला || ३१६.
कमप-र्ोग वन उर्ासनाही, सहाय्र्कारी त्र्ा होई |
र्ूिपतर्ारी उिम होई, सल
ु भता ती बोधी र्ेई || ३१७.
कृष्ण साांगती गीतेमािी, बांधन कमापचे नुरते |
वनष्कामवच ती िृिी होई, सोडी हळू आसक्तीते || ३१८.
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श्लोक-उपलम्भात्समािारान्मायािथती यिोच्यते ।
उपलम्भात्समािारादभथत वथतु तिोच्यते ॥ ४४ ॥
िादुगार कुणी मार्ेनेवच, हिी दाविती आर्णाला |
असतो तो तर, इवां द्रर्गोचर, व्र्िहारवह होती त्र्ाला || ३१९.
र्रर सत्र् ना निरबांदी ती, मुळी नसे तो, तरी वदसे |
नसत्र्ा िस्तूसांगे व्र्िहारवह, होताांना ते वदसत असे || ३२०.
वभांगरी वक ती, वफरता िेगे, अवत िेगे िणु हलत नसे |
भुमीिरती एके िागी, सरळ वफरे िणु स्तब्ध वदसे || ३२१.
तैसे िगती र्दाथप वदसती, व्र्िहारवह त्र्ास्ति होती |
र्रर सारे ते असती फसिे, तात्र्ुरती असते भ्ाांती || ३२२.
सत्र् भासते अल्र् काळ ते, वमथ्र्ावच ते र्रर असती |
ज्ञात्र्ाने हे समिुनी घ्र्ािे, मनी र्ण
ू प अनासक्ती || ३२३.
ज्र्ा द्वैताचा मोह सुटेना, कमप र्ोग त्र्ा साांगािा |
उर्ासनेसी त्र्ास लािणे, सदाचारवह वशकिािा || ३२४.
भगिांताने असे वनवमपला, िणु खेळ हा िादूचा |
र्ािे खेळािे, ते वनर्मे, र्रर ना हव्र्ासवच त्र्ाचा || ३२५.
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कारण सारे हे मार्ािी, त्र्ाांत गुांतणे अज्ञान |
र्थाथप बोधे ज्ञानदृष्टीने, होते मार्ेचे ज्ञान || ३२६.
िगत िरी हे असेवच वमथ्र्ा, ईश्वरास ते हिे असे |
दुिे खेळण्र्ा कार् तर्ाला?, म्हणुनी मावर्क वनवमपतसे || ३२७.
म्हणुवन त्र्ा आधार वदला तो, भक्कम ऐशा ब्रह्माचा |
आवण खेळ हा नाविन्र्ास्ति, धमप तर्ाशी बदलाचा || ३२८.
आर्ण र्ेतो र्ेथे अनभ
ु ूती, घेण्र्ा मानििन्माची |
विसरुनी आर्ले महानर्ण ते, रुवच घेई सख
ु -दुिःखाची || ३२९.
म्हणुवन र्ाांत ते सामील होणे, नेवमलेची ते कार्प करी |
उिम खेळा खेळूवनर्ावह, िाणे र्रत आहेवच घरी || ३३०.
स्तोि दवक्षणामूतीचे ते, असेच आर्णा साांगतसे |
िादुगार िो बहु महानवच, र्ोगीराि िो स्िर्े असे || ३३१.
आर्ुल्र्ा इच्छे ने हे घडिी, विशाल मावर्क विश्वाशी |
आधी वबिातुनी दािी अांकुर, सारे वमळविशी आकाशी ||३३२.
काळ वन िागा िरर िेगळी, आि वदसे ते उद्या नसे |
विनम्र िांदन तुला सद्गुरू, तुिसम अन्र् न कुणी असे || ३३३.
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िैसा िादुगाराचा हिी, वदसे वन र्ेई उर्र्ोगी |
व्र्िहारवह ते त्र्ाचे सगां े, र्रर अांती वनरुर्र्ोगी || ३३४.
तैसे भगिांताने रवचली, विशाल विश्वाची मार्ा |
आिश्र्क व्र्िहार करािे, वमथ्र्ा समिािेवच तर्ा || ३३५.
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श्लोक-जात्याभासं िलाभासं वथत्वाभासं तिैव ि ।
अजािलमवथतुत्वं भवज्ञानं शान्तमद्वयम् ॥ ४५ ॥
आत्मतत्ि हे असे अिन्मा, अचल वन वनगपुण अद्वर्ची |
र्ूणप शाांत विज्ञानमर्वच ते, धमपशून्र् ख्र्ाती त्र्ाची || ३३६.
र्री रवचतसे स्ि-मार्ेने, अशी नगरी ही विश्वाची |
तर्ात व्र्िहारवह ते होती, धमप- गुणी र्रर वमथ्र्ाची || ३३७.
नििे अध्र्ार्ी गीतेच्र्ा, भगितां ाांनी हे कवथले |
द्वैत माननु ी मि न भिािे, सिपव्र्ार्ी मी साांवगतले || ३३८.
अनतां असता साांत फुका करी, र्ण
ू पकाम इच्छा न मनी |
आिाहन वन विसिपनवह ते, कररती मिला अज्ञानी || ३३९.
सातिे अध्र्ार्ी ते कवथले, मम मार्ा ती दुरत्र्र्ा |
ना गुांतािे मार्ािाली, सत्र्ाची ती रुवच िर्ा || ३४०.
िन्म िणु तो िगताचा वन, भास गतीचा िो भासे |
तसेची वदसणे असते िाणीि, र्ूणप वस्थर अद्वैती असे || ३४१.
वतचा िन्म ना आवण वस्थरवच, वनराकारवच स्िरूर् िर्ा |
ऐसी भासमान ही रचना, फसिी वनत्र्वच ती मार्ा || ३४२.
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भाष्र्कार आर्णा साांगती, वह तर रचना मार्ेची |
ईश्वर आवण मार्ेनेवच, वमळुनेी रचना िगताची || ३४३.
स्िप्नी रवचतो, खेळ मनीचे, कल्र्नेत ते मन रमते |
िगत खेळ तो ईश्वर खेळे, त्र्ा-त्र्ा िेळी सत्र्वच ते || ३४४.
मार्ा वफरता ती िेगाने, िाटे कवल्र्त स्थैर्प असे |
एकवच िाणीि विविध िकारे, िेही नसे तेही ते वदसे || ३४५.
अनभ
ु ि हे तर ित्र्क्षवच ते, र्रर सत्र् ते कदा नसे |
नसे िन्म त्र्ा आवण गतीही, वमथ्र्ावच ते र्री भासे || ३४६.
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श्लोक- एवं न जायते भित्तमेवं धमाय अजािः थमतृ ािः ।
एवमेव भवजानन्तो न पतभन्त भवपययये ॥ ४६ ॥
ज्ञानमर्वच िे वचि असे त्र्ा, िन्म धमप ते अिवच असे |
ज्ञान िर्ाला वदव्र् िाहले, द्वैत मोही तो फसत नसे || ३४७.
शुद्धवच िाणीि न ती िन्मते, िीि िन्म ना घेत असे |
िे ही ऐसे ठाम िाणती, दुदैिी तो कदा नसे || ३४८.
सखोल ऐसे भाष्र्वह समिे, द्वैत अनभ
ु ूती त्र्ा नाही |
नसे मूळ ही र्ा िगताला, नसे गतीही त्र्ाठार्ी || ३४९.
िीिात्मावह ना िन्मेवच, मी ही वनत्र्ची अद्वैती |
नसे िन्म ना ब्रह्म अलगता, तुर्ाप हीवच मम वस्थती || ३५०.
भाष्र्कार ते र्ुन्हा सांगती, विर्ररत काळ वह तो र्ेता |
शरण हरीला भािे िािे, तोवच सोडिील गुांता || ३५१.
अद्वैती ते वनत्र् र्ाठीशी, स्िर्ेवच तो भगिांत असे |
समथप ऐसा र्ाठीराखा, व्र्था वन वचांता मुळी नसे || ३५२.
गीतेत कृष्ण स्िर्ेची साांगे, र्ूणप कामना िो सोडी |
वनत सांतोषी, स्ि-स्थ वनत्र्वच, तर्ा हरीची वनत गोडी || ३५३.
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ज्ञान ब्रह्मीचे ऐसे होता, विरक्ती िर्ांची असे तर्ा |
अवधष्ठान मी िागृती िगता, आवण स्िप्ना िरर मार्ा || ३५४.
उमगे सहिी, िन्म वन मरणवह, िीिात्म्र्ाला मुळी नसे |
शुद्ध असे ती के िळ िाणीि, साधन म्हणुनी देह असे || ३५५.
मार्ा वनवमपत र्ा देहाला, ईश्वर आदेश ते िैसे |
मला गुांतणे नसे िर्ांची, र्ूणप ब्रह्म ते मीवच असे || ३५६.
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श्लोक-ऋििु िावदकाभासमलातस्र्वन्दतां र्था ।
ग्रहणग्राहकाभासां विज्ञानस्र्वन्दतां तथा ॥ ४७ ॥
श्लोक-अथपन्दमानमलातमनाभासमजं यिा ।
अथपन्दमानं भवज्ञानमनाभासमजं तिा ॥ ४८ ॥
र्ेटती र्री मशाल वफरता, तेिोरेषा अिकाशी |
कधी िाकडे, वकांिा वतरर्े, भासे वति वफरिाल िशी || ३५७.
र्रर स्थानीचे तेि स्िस्थानी, नच थोडेही हालतसे |
अग्नी नच त्र्ा सि
ृ ीत रेषा, र्रर वफरविता भास वदसे || ३५८.
त्र्ा रेषा ना सि
ृ न िाहल्र्ा, ना के ल्र्ा वक िन्हीने |
अिात आवण वस्थर स्िस्थानी, आभास के िळ ते वदसणे||३५९.
कुणी अांधारी, उदबिीला, िरी वफरविले िि असे |
उमटती रेषा िैशा वफरता, सत्र् सि
ृ न तेव्हाां भासे || ३६०.
अद्वैतवच िणु अलात अथिा, मशाल मानी दृष्टाांती |
भांितीचा अांधार िणु वक, मार्ातत्िवच िे िगती || ३६१.
अलात स्र्दां न सवृ िते भासा, उमटवत आवण लर्ा िाती |
रेषाांचे हे नतपन चाले, अद्वैतातुनी हे द्वैती || ३६२.
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र्रमात्मावच अलात र्ेथे, विश्व वन िकार वफरण्र्ाचे |
अलात सुवस्थर, िकार नाही, वफरता राज्र् िकाराांचे || ३६३.
गौडर्ाद ते इथे साांगती, मार्ा िाणीि अांधारी |
स्िप्न िागतृ ी विचार नाना, विविध अनुभूती र्ेत तरी || ३६४
िेंव्हा िाणीि शाांत वनिाांतवच, सुवस्थर अद्वैतावच वस्थती |
सुषुप्तीत िा सुवस्थर मानस, अद्भुत अनुभि ती शाांती || ३६५.
दृश्र् एक र्रर र्ेई विविधता, िाणीि िैशी घेत गती |
िाणीिेतली गतीवच विश्व हे, गवतमान वनत ते द्वैती || ३६६.
तेिोरेषा िरर नाचती, र्ेती आवण लर्ा िाती |
िन्ही वबांब ते आर्ुल्र्ा ठार्ी, वनिाांत आवण शाांत वस्थती ||३६७.

कार्प वन कारण िरर विविधता, वनगपुण वनश्चल ब्रह्म असे |
िाणीि गतीने, वदसे विविधता, ते ब्रह्माचे कार्प नसे || ३६८.
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श्लोक- अलाते थपन्दमाने वै नाऽऽभासा अन्यतोभुविः ।
न ततोऽन्यत् भनथपन्दान्नालातं प्रभवशभन्त ते ॥ ४९ ॥
अलात वफरता आभास होतो, तो न िन्हीच्र्ा वफरण्र्ाने |
आभासास ना, अलात कारण, वस्थरतावह नच होई वतने || ३६९.
तसेच ज्र्ाही उमटती रेषा, वस्थरता त्र्ा िेंव्हा र्ेई |
तेिोरेषा तदा र्ुनरवर्, िन्हीत विरोवनर्ा िाई || ३७०
अथप एकवच वनघे त्र्ातुवन, िेही नतपन रेषाांचे |
तो असतो वक आभास के िळ, स्थैर्प ना चळे अलाताचे||३७१.
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श्लोक-न भनगयता अलातात्ते द्रर्वयत्वाभावयोगतिः ।
भवज्ञानेऽभप तिैव थयुराभासथयाभवशेषतिः ॥ ५० ॥
त्र्ा रेषा ज्र्ा द्रव्र्े बनती, अलातातुनी र्ेत नसे |
द्रव्र् वह ते तर, आभास असतो, के िळ ते वमथ्र्ाची असे||३७२.
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श्लोक-भवज्ञाने थपन्दमाने वै नाभासा अन्यतोभुविः ।
न ततोऽन्यत् भनथपन्दान्न भवज्ञानं भवशभन्त ते ॥ ५१ ॥
अलात वफरणे हे विज्ञानवच, उभर्वह ते वमथ्र्ा असते |
उत्र्िी वन ज्ञान तर्ाचे, सत्र् कदावर् ते नसते || ३७३.
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श्लोक-न भनगयताथते भवज्ञानाद् द्रर्वयत्वाभावयोगतिः।
काययकारर्णताभावाद्यतो भिन्त्यािः सदैव ते ॥ ५२ ॥
द्रव्र्त्िाचा अभाि तेथे, आभास सोडी न ज्ञानाला ||
म्हणुवन कार्प कारण भािवह, नसे र्ेत तो िन्माला || ३७४,
सत्र् ज्ञान ते अलात वनश्चल, आभास िोही होत असे |
ज्ञान तर्ाचे अवचांत्र् के िळ, भ्ाांवतविना ते अन्र् नसे || ३७५.
िरील चारी काररकाांचा आशर्
गौडर्ाद वबबां विती र्ातुनी, अिातिादवच सत्र् असे |
एकवच िन्ही वबबां ार्ासवु न, रेषा िन्मताही न, वदसे || ३७६.
अलात अद्वैती दृष्टाांती र्ा, द्वैत वदसतसे रेषाांचे |
अलात द्वैताला नच कारण, नाते काांही न उभर्ाांचे || ३७७.
िाटे वबांबातुवन र्ा रेषा, नसे वनवमपती वबांबाची ||
तेिोरेषा वदसणे के िळ, असते ती तर भ्ाांतीची || ३७८.
वस्थरातुनी न अवस्थर वनर्िे, वस्थर ना कारणवच त्र्ाला |
नच आभासा त्र्ाने बाधा, र्रर अद्वैता वस्थरतेला || ३७९.
एकवच अद्वैताच्र्ा मधनु ी, अनेकता िी आभासे |
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तो साराची आभास वमथ्र्ा, िग हे तैसेवच भासे || ३८०.
खेळवच सारा िाणीिेतुनी, वनघतो आवण लर् होई |
र्रर ते वनघणे वन लर् होणे, के िळ वमथ्र्ाची राही || ३८१.
वनत्र् वन शाश्वत ब्रह्म असे ते, सि
ृ न न त्र्ातुवन ते होई |
र्रर िगता आधार ब्रह्मवच, िरर िन्मा कारण नाही || ३८२.
विश्ले षण कररताांना र्ाचे, चार िश्न र्ािरी र्ुसती |
कार् अलातामधनु ी िाहली, तेिोरेषा उत्र्िी ? || ३८३.
वकांिा सवृ िल्र्ा त्र्ा रेषा, कुणाही अन्र्ा र्ासोनी ? |
अलात िन्ही वबबां -भागवच, रेषा गेल्र्ा न विभिोनी || ३८४.
अलात वबबां ा र्ासुवन ना त्र्ा, तसेवच अन्र्ार्ासोनी |
िन्ही अलातीर्ासुवन िन्म ना, आधार त्र्ाविण ना कोणी||३८५.

अवचांत्र् आवण अगम्र् हे तर, वदसे र्रर ना िन्म तर्ा |
वमथ्र्ा त्र्ा आधार सत्र्वच, म्हणुवन ही के िळ मार्ा || ३८६.
र्ुढे विचाररती, वस्थर अलात ती, झाली आर्ुल्र्ा स्िस्थानी |
तेिोरेषा कोठे गेल्र्ा? बाहेरी वक िन्हीस्थानी ?|| ३८७.
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गौडर्ाद उिरती त्र्ा रेषा, अलाती न िा बाहेरी |
कारण त्र्ा तर नव्हत्र्ातीची, भासा िाचुनी न अन्र् र्रर ||३८८.
वदसणे त्र्ाांचे सत्र् िाटले, आवण नतपन ही त्र्ाांचे वदसले |
िन्म न झाला, वदसल्र्ा तरीही, काांहीवह नच ते घडले, || ३८९.
त्र्ाांचे वदसणे आवण लर् होणे, आभासाविण अन्र् नसे |
अद्वैताचा आधार त्र्ाशी, हे वच र्रांतु सत्र् असे || ३९०.
द्वैत वह तैसे आभास के िळ, िरी अवस्तत्ि तर्ा वदसते |
अद्वैताच्र्ा आधाराने, खेळ िरी हा, सत्र् न ते || ३९१.
ज्ञात्र्ाने ते ब्रह्म वन िग हे, असे बोलणे टाळािे |
द्वैत असे ही वमथ्र्ा भ्ाांती, सारे ब्रह्मवच बोलािे || ३९२.
द्वैत असे ज्ञानास विसािा, र्ुरते अज्ञान न िाता |
ऐशा िारांभीवच िाटे , अवस्तत्ि वह आहे िगता || ३९३.
तेंव्हा ज्ञाना अिगत होण्र्ा, कमप-र्ोग वन उर्ासना |
ज्ञान-र्ोग तो अिगत होता ब्रह्माविण, ते काांहीवच ना || ३९४.
ब्रह्म िगत ना कदा िेगळे , ब्रह्म एकलेवच असते |
तरांग सागर दोन नसेची, सागर आश्रर्वच देते || ३९५.
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मशाल आवण वतवचर्ा रेषा, कार् िेगळे ते म्हणणे ?|
ज्ञानदृष्टीने तेिोरेषा, िन्ही-विन ना ते अन्र्े || ३९६.
अकरािे अध्र्ार्ी गीतेच्र्ा, कृष्ण साांगती र्ाथापशी |
उघडे डोळे ठे ऊनी र्ाही नच थारा अद्वैताशी || ३९७.
मी वन िगत हे नसे िेगळे , मििरी िग हे खेळतसे |
हा तात्र्ुरता आभास र्ाथाप, मििाचुनी कुणी अन्र् नसे ||३९८.
होण्र्ासाठी ईश्वर दशपन, डोळे बदां न ठे िािे |
कोठे ईश्वर? िश्न चुकीचा, ईश्वर नाही त्र्ा दािािे || ३९९.
िगत वन ईश्वर काांही न नाते, अांगािरती धळ
ू िशी |
र्ेई िाई, देह आश्रर्ी, सबां ध
ां नच तो माझ्र्ाशी || ४००.
गती असे तांि िगतवच भासे , नीरि शाांती ब्रह्मवच ते |
वचदाकाश आकाशी वमळता, तुर्ेची अनुभूती र्ेते || ४०१.
म्हणुनी गीतेत कृष्ण साांगती, विभूती माझी मौन असे |
र्ूणप समर्पण त्र्ाचे चरणी, सिपिवच तो हरी वदसे || ४०२.
सिेचाळीस ते बािन्नी, अलात दृष्टाांता वदधले |
अिातिादा वसद्ध करार्ा, उदाहरण हे छान वदले || ४०३.
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हलवितावच ती मशाल उठती, वफरत्र्ा तेिाच्र्ा रेषा |
एकवच िन्ही वबांब र्रांतु, वमथ्र्ा िाटती अनेकशा || ४०४
त्र्ा रेषा ना द्रव्र्वच असती, नसता काांही त्र्ा वदसती |
घट मातीहुवन नसे िेगळा, असते वनत्र्वच ती माती || ४०५.
तैसे ब्रह्मवह असे एकले, िाणीि वफरता द्वैत वदसे |
र्रर वमथ्र्ा, आभासवच के िळ, ब्रह्म वनत्र् ते वस्थरवच असे||४०६.

िगता कुणी ना िन्म वदला वन, नसेची नाते ब्रह्माशी |
आश्रर् घेउनी ब्रह्माचा ते, अवस्तत्िाच्र्ा भासाशी || ४०७.
विविध नाम वन रूर्े िी वदसती, नाही ब्रह्माशी नाते |
सारा खेळ असे हा वमथ्र्ा, नाही त्र्ाशी भासविते || ४०८.
सारी नाम-रूर्े वह फसिी, सत्र् एकवच ब्रह्म असे |
माांडुक्र्ाच्र्ा र्ूणप श्रुतीचा आशर् र्ा िाचुनी नसे || ४०९.
शाश्वत वनत्र्वच तुर्ाप तीवच, मीच अन्र् काांहीच नसे |
ब्रह्म वन तुर्ाप एकवच आहे, ज्ञान-दृष्टीला हेवच वदसे || ४१०.
िर्च
ां म्हणुनी काांही नसे ते, खेळ असे तो मार्ेचा |
व्र्िहारास्ति खेळ वनवमपला, लेश वह नाही सत्र्ाचा || ४११.
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ब्रह्म वन िगताचे ना काांही, कार्प वन कारणवच नाते |
ईश्वर-मार्ेने वह वमळोनी, कवल्र्र्ले र्ा िगताते || ४१२.
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श्लोक- द्रर्वयं द्रर्वयथय िेतुिः थयादन्यदन्यथय िैव भि ।
द्रर्वयत्वमन्यभावो वा धमायर्णां नोपपद्यते ॥ ५३ ॥
व्र्िहारी ते द्रव्र् वमश्रणे, नूतन िस्तू होत असे |
द्रव्र् तेधिा वनवमपती कारण, ऐसे वनत्र्वच स्र्ष्ट वदसे || ४१३.
दोन वभन्न ती विविध वमश्रणे निे नाम वन रूर् वदसे |
र्री द्रव्र् ना वनमी आर्णा, दुिे रुर्ाांतर होत असे || ४१४.
आत्म्र्ाििळी नसे अन्र्वच, वमश्रण ना ते सभ
ां िते |
वनत्र्वच वनगपुण, ना िस्तू तो, तेणे वनवमपती न होते || ४१५.
िग वन ब्रह्म न कधी िेगळे , एकवच असता, ना नाते |
सारे एकवच र्रब्रह्म ते, देत वभन्न काां नामही ते ?|| ४१६.
हा तरांग वन तोवच सागर, ऐसे विभािन का करणे ?|
ढग आभाळी खेळती खेळा, आभाळा वभन्न न म्हणणे || ४१७.
भगिांता लागे न शोधणे, स्िर्ेची मी तर तोवच असे |
ज्ञान दृष्टीने स्र्ष्ट अनुभूती, मि मी शोधािे कै से ?|| ४१८.
व्र्िहारी दृष्टी अज्ञाला, िे वह िगत असे वदसते |
दृष्टी ज्ञानमर्ी ती ज्र्ाची, ब्रह्मवच अनुभूत ते होते || ४१९.
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श्लोक- एवं न भित्तजा धमायभश्चत्तं वाऽभप न धमयजम् । एवं
िेतुफलाजाभतं प्रभवशभन्त मनीभषर्णिः ॥ ५४ ॥
श्लोक-यावद्धेतुफलावेशथतावद्धे तुफलोद्भविः । क्षीर्णे
िेतुफलावेशे नाभथत िेतुफलोद्भविः ॥ ५५ ॥
वचि असे आत्मैक रूर्ची, वनत्र्वच वनगपुण ते असते |
वनवमपती कारण र्दाथप आवण, धमप तर्ाांचे िडवच ते || ४२०.
र्दाथप वनवमपती नि िस्तूला, वचिाचे ते कार्प नसे |
आत्म्र्ामािी कारण नाही, अभाि हेतू-फलीवह असे || ४२१.
र्ण
ू प समर्पण िेंव्हा होई, फल-हेतूांना कारण ना |
अज्ञानाचा नाशवच होता, कारण नाही दुिःखाांना || ४२२.
फल वन हेतू, हेतू वन फल, चि सांर्ते मग तेंव्हा ?|
िन्म-मृत्र्ूचे तुटते बांधन, शुद्ध ज्ञान लाभे िेंव्हाां || ४२३.
अज्ञानाचा खेळ िोिरी, व्र्ष्टी-समष्टी हे चाले |
कमप-कारणी र्कडी न र्ािे, अवलप्त वनत्र्वच हेवच भले||४२४.
िाणीिेतुनी नच ती वनवमपती, वनवमपतीतुनी िाणीि ना |
ज्ञाते वनणपर् र्ुरता घेती, कारण-कार्पवह िन्मे ना || ४२५.
म्हणुवन िगती वदसते िे-िे िाणीिेतुनी ना वनघते |
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ब्रह्म न वनमी, ना घे िन्मा, कालातीतवच ते असते || ४२६.
त्र्ाचे असणे र्रर दृग्गोचर, तो तर खेळची मार्ेचा |
भगिांता ते हिेवच नाटक, म्हणुवन व्र्िहारवच त्र्ाचा || ४२७.
िीिात्मा-र्रमात्मा ऐसे, दोन कदावर् ते नसती |
अज्ञान्र्ाला ऐशी भ्ाांती, ज्ञात्र्ा मनी के िळ शाांती || ४२८.
ज्ञाता िाणे कमप वन देहवह, र्ाांचे ना कसले नाते |
कार्प वन कारण भाि न उभर्ी, िणु मांचािर नाटक ते || ४२९.
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श्लोक-यावद्धेतुफलावेशिः संसारथतावदायतिः ।
क्षीर्णे िेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥५६॥
फल-हेतूांचा अवभवनिेश हा, लाांबिीवच सांसाराला |
मी ना काांही कमप ते करी, फल कै से मग ते मिला || ४३०.
कमी अकमपवच िर्ा साधले, मुक्त वनत्र् तो, सांसारी |
नाटकात मी दुिःख वदले तरी, वशक्षा मिशी नाही तरी || ४३१.
मी करीता सारेची समर्पण, बाहुली मी िणू कळसिू ी |
मि ना ठाऊक नतपन ितपन, नाटक हे तर बहुर्ािी || ४३२.
‘र्नु रवर् िननां र्नु रवर् मरणां’, सहभाग न माझा त्र्ाशी |
देहा चाळिी िकृतीच ती, सबां ध
ां वच नाही मिशी || ४३३.
लोह-चुांबका सम मी वस्थरवच, सांर्के उिाप उठती |
िड देहाला चेतन लाभे, तीवच कार्ाप त्र्ा शक्ती || ४३४.
सांसारा र्ा कवध न तृप्ती, एक सांर्ले दुिे हिे |
र्ुणपत्िाच्र्ा लाभासाठी, र्थाथप ज्ञानवच लाभािे || ४३५.
सांसारी र्ा र्ुद्ध वनत्र्वच, वनत्र्वच चालती तडिोडी |
माझे मी-र्ण िर्ण्र्ास्तिवच, व्र्िहाराच्र्ा उतरांडी || ४३६.
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मोक्षाला ना देई साधना, िाणीि हा सांसार नसे |
नको गुांतणे तर्ात कधीही, अद्वैतातवच वनत्र् िसे || ४३७.
र्ा बोधास्ति कमप-मागप वन, उर्ासना ती िारांभी |
होता तुर्ेच्र्ा बोधाला, कशािरवह ना अिलांबी || ४३८.
स्िधमप र्ालन विहीत कमे, र्ाांशी कदावर् ना सोडी |
वनर्म एकवच सारे करी र्रर, आसक्ती र्ुरती तोडी || ४३९.
काांही र्ेथले नाही माझे, मिला इच्छा ना कसली |
र्ण
ृ ी झाली || ४४० .
ू पकाम मी वनत्र् तप्तृ वच, ब्रह्मरूर् िि
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श्लोक-सांित्ृ र्ा िार्ते सिप शाश्वतां नावस्त तेन िै ।
सद्भािेन ह्यिां सिपमुच्छे दस्तेन नावस्त िै ॥५७॥
दृश्र् वदसे ते अज्ञानाने, विषर् त्र्ातुवन ते वनघती |
मोह सुटे तो तर्े इवां द्रर्ा, आवण िाढे आसक्ती || ४४१.
म्हणुनी सािध वनत्र् असािे, िर्च
ां ात ना गुांतािे |
मी वच तुर्ाप, वनत्र् धारणा, अद्वैता ना विसरािे || ४४२.
र्ा िगती ना काांहीवच शाश्वत, आदी ब्रह्म ते अिवच असे |
ते शाश्वत वन सिपव्र्ार्ीही, आधार त्र्ाविण अन्र् नसे || ४४३.
श्रीकृष्ण साांगे गीतेमािी, अज्ञानवच ती राि असे |
ज्ञाता ज्ञानी िागा राही, िर्च
ां राि तर्ा भासे || ४४४.
अज्ञान्र्ाला िर्ांची गोडी, विचार ना त्र्ा सत्र्ाचा |
वर्णे वन खाणे, सांग्रह करणे, काल र्ाांत आर्ुष्र्ाचा || ४४५.
ज्ञात्र्ा सारे ब्रह्मची वदसते, िग वन ब्रह्म न अलग असे |
वनत्र्ची तो तर अद्वैतीवच, द्वैत तर्ा ना कुठे वदसे || ४४६.
वचरांिीि िा मत्र्प असे मी?, दृष्टी आर्ुली असे िशी |
देहभािना असे िोिरी, मम मृत्र्ू भािना अशी || ४४७.
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देही गुांतता, मरण असेवच, ब्रह्म िाणता, शाश्वत मी |
गौडर्ाद म्हणती िग वमथ्र्ा, र्रर व्र्िहार करी नामी || ४४८.
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श्लोक-धमाप र् इवत िार्न्ते िार्न्ते ते न तत्त्ितिः ।
िन्म मार्ोर्मां तेषाां सा च मार्ा न विद्यते ॥५८||
अिन्मावच र्रब्रह्म असे ते, कवल्र्त धमप वह त्र्ा भांिती |
र्री धमप ते सारे मावर्क, भासमानवच ते असती || ४४९.
आत्मदेि तर वनत्र्वच अि तो, कवध न िन्मासी आला |
धमप िाहले मार्ेतुनी ज्र्ा, िन्म न वतर्ेचावह झाला || ४५०.
मार्ा म्हणिेची ती ऐशी, िी न कदावर्वह असते |
ती नच झाली, वतिर्ासवु न िे, कवल्र्त धमपवह वमथ्र्ा ते ||४५१.
म्हणुनी सत्र्ािरल्र्ा आभासे, ितीत धमप िेवह होती |
ते सारेची मावर्क म्हणुवन, ना अवस्तत्िी ते असती || ४५२.
वदसते िेवह भिती िगती, अविद्यावच ती समिािी |
तेथे कै सी ती उत्र्िी?, के िळ मार्ा िाणािी || ४५३.
िादुगार िो महान ईश्वर, त्र्ाने मार्ेच्र्ा करिी |
सारा कवल्र्त िर्ांच रवचला, नसता काांही तरर दािी || ४५४.
श्लोक-र्था मार्ामर्ाबीिाज्िार्ते तन्मर्ोऽङ्कुरिः । नासौ वनत्र्ो
न चोच्छे दी तद्वद्धमेषु र्ोिना ॥ ५९ ॥
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कवल्र्त मार्ा बीिास घेऊवन, अांकुर त्र्ातुवन वनवमपर्ते |
आत्मधमप ते त्र्ातुवन वनघती, आवण िगत तर्े वदसते || ४५५
दृवष्ट र्ारमावथपक ती होता, कळते मार्ा ही सारी |
ना िीिाने िन्म घेतला, ना िाणी र्ा सांसारी || ४५६
िगत न वनत्र् न, अवनत्र् कारण, सिप र्सारा मार्ेचा |
िैसे स्िप्नी सत्र् भासते, त्र्ा आधार न सत्र्ाचा || ४५७.
द्वैताधारे कवल्र्त खेळवच, सत्र् भासतो व्र्िहारी |
अद्वैतािरी रवचत र्सारा, मावर्क अिघ्र्ा सस
ां ारी || ४५८.
अगम्र् आवण अतक्र्प सारे, त्र्ाच्र्ा वनर्मे ते चाले |
आवण र्ुढती चालत राहील, कल्र्नेतवच ते रवचले || ४५९.
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श्लोक-नाजेषु सवयधमेषु शाश्वताशाश्वताभभधा ।
यत् वर्णाय न वतयन्ते भववेकथतत् नोच्यते ॥ ६० ॥
उत्र्वि ना ऐशा धमाप, अशाश्वत वक शाश्वत म्हणणे ?|
िे नाही त्र्ा कार् वनिाडा? शवब्द कै से ते िदणे? || ४६०.
आत्मरूर् मी, र्ा िगताला, आधार के िळ तो वदधला |
मी ओळखता, मलावच र्ुरते, ितीत आभास तो झाला || ४६१.
िोिरी र्गडा अज्ञानाचा, सारे िग सत्र्वच भासे |
इवां द्रर्गोचर असता सारे, व्र्िहारवह ते आभासे || ४६२.
मिला मी िे व्र्ष्टी उमगुनी, गुांतत गेलो सस
ां ारी |
माझे िाटे सारे मिला, मावर्क दुवनर्ा िरर सारी || ४६३.
कवल्र्ताशीवच सत्र् मावनता, बदल हिे ते त्र्ा करण्र्ा |
िर्ास के ले मीवच िृथावच, माझे मनीचे अनुसरण्र्ा || ४६४.
श्रुती माऊली धाऊनी आली, बोधामृत मि र्ाविर्ले |
माझे वनिरुर् मला उमगता, मीवच ब्रह्म हे तांि कळले || ४६५.
अज्ञानाची ती काळोखी, िेंव्हा वमटुवनर्ा िाई |
तेंव्हा कळते, फुका अडकलो, ज्र्ासी अवस्तत्िवच नाही ||४६६.
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ब्रह्मार्ासुनी उसने घेऊवन अवस्तत्िाशी ते रवचले |
सुरु िाहला खेळ अनावद, अनांत काळवह तो चाले || ४६७.
र्रब्रह्म मी मला न लागे, कसलाही तो आधार |
स्िर्ांभूवच मी शाश्वत असता, वनत्र् वच मार्ेच्र्ा र्ार || ४६८.
िेही व्र्ार्ार वन व्र्िहारही, िगता मािी ते होती |
वमथ्र्ा देहवच करी तर्ाांना, वलप्त न ते मिला होती || ४६९.
देहा आश्रर् मी तो वदधला, करण्र्ा िगीच्र्ा व्र्िहारा |
िीणप देह तो गळुनी र्डता, दुज्र्ा देहीच्र्ा व्र्ार्ारा || ४७०.
िीिन हा तर वनत्र् ििाहवच, विविध त्र्ा व्र्िहाराांचा |
त्र्ास अांत ना, सुरुची राहील, मोडणे वन घडणे र्ाांचा || ४७१.
मी तर आहे के िळ साक्षी, र्ाही नाटक कै से हे ?|
सुख न दु:खवह मला तर्ाचे, सहिी घडते हे आहे || ४७२.
र्ा मार्ेचे स्िरूर् अगम्र्वच, कार् के धिा ते होई |
कुणा कळे ना, र्रर खेळ हा, वनत्र्ची तो चालत राही || ४७३
र्रब्रह्माने मि हा वदधला, देह कार्प ते करण्र्ाला |
विहीत कार्े, नेवमर्लेली िगता आकार देण्र्ाला || ४७४.
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चार वदनाांचा मी रवहिाशी, इथले माझे नच काांही |
िीिन होण्र्ा सुलभ म्हणूवनर्ा, वदधली काांही नातीही || ४७५.
मि ठाऊक हे अवनत्र् सारे, सांर्की िे ही र्ेते |
त्र्ाांचेशी सबां ांध सांर्ता, ते सारे विरुनी िाते || ४७६.
म्हणुवन ममत्ि आवण बांधन कदावर् न होऊ देणे |
र्रब्रह्माशी वनत्र् मी वनगडीत, कुठे न अडकुनी ते िाणे || ४७७.
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श्लोक-यिा थवप्ने द्वयाभासं भित्तं िलभत मायया । तिा
जाग्रद्द्वयाभासं भित्तं िलभत मायया ॥ ६१ ॥
द्वैताचा भ्म वचि वनवमपते, स्िप्नी िेररत मार्ेने |
तसेवच िागृतीमािी मार्ा, द्वैता दाखिी भासाने || ४७८.
श्लोक-अद्वयं ि द्वयाभासं भित्तं थवप्ने न संशयिः ।
अद्वयं ि द्वयाभासं तिा जाग्रन्न सश
ं यिः ॥ ६२ ॥
स्िप्नामािी भ्वमत मनाने, आभास होई द्वैताचा |
व्र्िहारास्ति मार्ा खेळे, वन:सश
ां र् तो अज्ञानाचा || ४७९.
काररका ६१ ि ६२ भाष्र्
स्िप्नी वचि ते िाई विभागुनी, द्रष्टा वन ते दृश्र् असे |
मार्ा विभािन होई िागृतीत, देह िगत ते अलग वदसे ||४८०.
स्िप्नी दृश्र्े सत्र् िाटती, शोक मोहवह तैसाची |
र्डता िाटे दुखते मिला, िाणीि हा ऐशी हा भ्मची || ४८१.
िागृती िणु वह िदीघप वनद्रा, अज्ञानेवच ती र्ेई |
सत्र्ासम ती वदसती दृश्र्े, िोिरी बोध न तो होई || ४८२.
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श्लोक-थवप्नदृक्प्रिरन्थवप्ने भदक्ष वै दशसु भथितान् ।
अण्डजान्थवेदजान्वाभप जीवान्पश्यभत यान्सदा ॥ ६३ ॥
स्िप्नी वफरताांना द्रष्टा तो, र्ाही सकलवह दाही वदशा |
अांडि, स्िेदि आदी र्ाही, द्रष्टा तेथे िीि दशा || ४८३.
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श्लोक-थवप्नदृक भित्तदृश्याथते न भवद्यन्ते ततिः पृिक् ।
तिा तद्दृश्यमेवेदं थवप्नदृभक्ित्तभमष्यते ॥ ६४ ॥
द्रष्टा स्िप्नी, स्िर्ेवच बनतो, विविध र्दाथाप त्र्ा दृश्र्ी |
तैसे वचिवह ते दृष्ट्र्ाचे, तादात्म्र्वह त्र्ा िस्तूांशी || ४८४.
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श्लोक-िरञ्जागररते जाग्रभिक्षु वै दशसु भथितान् ।
अण्डजान्थवेदजान्वाभप जीवान्पश्यभत यान्सदा ॥६५॥
िागृत द्रष्टा वनत्र् वफरतसे, र्ाहत विविध सि
ृ न विर्ा |
र्रर ते असते के िळ कवल्र्त, िैसे ती खेळे मार्ा || ४८५.
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श्लोक-जाग्रभच्ित्तेक्षर्णीयाथते न भवद्यन्ते ततिः पृिक ।
तिा तद्दृश्यमेवेदं जाग्रतभश्चत्तभमष्यते ॥६६॥
चारी िगीचे बघतो िीिही, सष्टृ ीमािी विविधता |
वचिवच खेळे विविध रूर्ाने, तेवच द्रष्टा ते असता || ४८६.
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श्लोक- उभे ह्यन्र्ोन्र्दृश्र्े ते वकां तदस्तीवत चोच्र्ते ।
लक्षणाशून्र्मुभर्ां तन्मतेनैि गृह्यते ॥ ६७ ॥
िीि वन वचिवह र्स्र्रािर, अिलांबून ते राहतसे |
र्ातील सत्र् न होई न वनवश्चत, उभर्ा ज्ञानवह होई िसे || ४८७.
मन वन देह ना एक गणािा, मन िगताशी समरसले |
देह होतसे र्ेथे द्रष्टा, मन साांगे तैसे वदसले || ४८८.
िग वन मन हे वनत्र् सगां ती, एक नसे तांि दुिेही नसे |
िगत खेळ हा मनेची वनवमपत, ते मार्ेला िशवच असे || ४८९.
मन हेवच कारण बध
ां ावस, आवण मुक्ती ही तेणे |
दूर साररता मनास तररवच, शाांती लाभते बोधाने || ४९०.
मन वनद्राधीन िेंव्हा र्ुरते, तेंव्हाांवच िग हे विरते |
स्िप्नी त्र्ाचे राज्र् सुरु ते, तेची दृश्र्े दाखविते || ४९१.
िस्तू िा व्र्क्ती ते र्ाांचे, िैसे आकलन ते होई |
तैवसची ती ओळख ऐसे, ज्ञान तर्े ध्र्ानी र्ेई || ४९२.
दुरुनी र्ाहता वदसे िेगळे , र्रांतु ििळी अलग असे |
त्र्ा त्र्ा िेळी िशी अिस्था, तैसेची ते भासतसे || ४९३.
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श्लोक-यिा थवप्नमयो जीवो जायते भप्रयतेऽभप वा ।
तिा जीवा अमी सवे भवभन्त न भवभन्त ि ॥६८॥
स्िप्नीचा िीि स्िप्नीवच िन्मे, आवण विरे तो स्िप्नीची |
उर्िे िे-िे , ते-ते नाशे, हीच रीत र्ा िगताची || ४९४.
श्लोक-यिा मायामयो जीवो जायते भप्रयतेऽभप ि ।
तिा जीवा अमी सवे भवभन्त न भवभन्त ि ॥ ६९ ॥
िीि िन्मणे आवण मरणे, घडते हे तर मार्ेने |
आत्मा र्रर तो वनत्र् अिन्मा, त्र्ाशी ना र्ेणे-िाणे || ४९५.
श्लोक- यिा भनभमयतको जीवो जायते भप्रयतेऽभप वा ।
तिा जीवा अमी सवे भवभन्त न भवभन्त ि ॥ ७० ॥
िीि अनुभिी िन्म-मृत्र्ूचा, खेळ होतसे र्ा िगती |
र्रर िीिवच असत्र् म्हणुवन, िन्म-मृत्र्ू ही तर भ्ाांती || ४९६.

371

काररका ६८ ते ७० चा आशर्
मार्ा उसने घेत असे त्र्ा, िगताच्र्ा अवस्तत्िाला |
होई मार्ेने दृगोचर, ना अवस्तत्िवच ते त्र्ाला || ४९७.
क्षणात असते, क्षणात विरते, आवण बदलते क्षणोक्षणी |
ही सारी मार्ाची रचना, चालिी आर्ुल्र्ा वनर्माांनी || ४९८.
म्हणुनी िगता ना उर्ेवक्षणे, त्र्ाशी िेंव्हा व्र्िहारी |
वििेकेवच कृती वनत्र् करािी, द्वैता िेंव्हा अनस
ु री || ४९९.

372

श्लोक-न कभश्चज्जायते जीविः संभवोऽथय न भवद्यते ।
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत् भकंभिन्न जायते ॥७१ ॥
दृष्टी ज्ञानमर्ी तांि उमगे, िन्म िीिाचा नच होतो |
तो तर के िळ आश्रर् दाता, देही चेतना र्ुरवितो || ५००.
तो ना कारण उत्र्िीचे, ना िन्मे ना िन्मवितो |
साधन के िळ कार्ापस्तिवच, र्ेतो आवण तो िातो || ५०१.
र्ा िगती ना काांही िन्मते, र्राितपने निे वदसे |
वनत्र् अशा र्ा बदलानेवच, वनत्र्वच नतू न िग भासे || ५०२.
सत्र् असे हे व्र्ािहाररकवच, बदल होतसे क्षणोक्षणी |
गौडर्ाद ते म्हणुवन म्हणती, वमथ्र्ा र्रर वदसते नर्नी || ५०३.
तुर्ाप हेवच सत्र् त्र्ाविना, अन्र्वह काांही िे वदसते |
ते तर सारे मार्ेनेची, िास्तविक काांही नसते || ५०४.
िगात वदसते, सत्र् असे ते, व्र्क्तीवनष्ठवच मार्ेने |
अनुभििन्मवच सत्र् वदसे ते, स्िप्न वनवमपले वचिाने || ५०५.
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श्लोक-भित्तथपभन्दतमेवेदं ग्राह्यग्रािकवद्वयम् ।
भित्तं भनभवयषयं भनत्यमसङ्गं तेन कीभतयतम् ॥ ७२ ॥
ग्राह्य वन ग्राहक र्ाांची िचीवत, उभर्वह स्र्ांदन वचिाचे |
र्ुरुष सदा ती असांग र्ाशी, खेळवच सारे मार्ेचे || ५०६.
घट हे ग्राह्य वन द्रष्टा ग्राहक, िगत ग्राह्य ते मार्ेने |
वमथ्र्ा तरी ना करी उर्ेक्षा, सहभागी व्र्िहाराने || ५०७.
विचारातल्र्ा गतीमुळे ते, अद्वैतातवच द्वैत वदसे |
अलात वफरता, िन्ही रेषा, िैशा नाचत वदसत असे || ५०८.
विचार र्ेती आवण िाती, स्र्दां न होई वचिाचे |
अद्वैती ते द्वैत उद्भिे, खेळ सिपवच मार्ेचे || ५०९.
शुद्ध ब्रह्म र्रर असांग र्ाशी, खेळाशी सांबांध नसे |
िन्म वन लर् हा विषर् न त्र्ाचा, मार्ावच ते रवचत असे ||५१०.
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श्लोक- योऽभथत कभल्पतसंवृत्या परमािेन नाथत्यसौ ।
परतन्त्ाभभसंवृत्या थयान्नाभथत परमाियतिः ॥ ७३ ॥
व्र्वक्तवनष्ठ अवस्तत्ि वदसे हे, िर्ा कल्र्ना साकारी |
िैशी दृष्टी ती द्रष्ट्र्ाची, तैसे ते ित्र्र्कारी || ५११.
मार्ािावतिाद असे हा, िर्ा िन्म ना तेही वदसे |
िैसे वदसते तसे स्िीकारी, व्र्िहारवह ते करी तसे || ५१२.
कल्र्नेवचर्े आिरणाने, असते अवस्तत्िवह ज्र्ाशी |
नसेवच सद्वस्तू ती कदावर्, वदसे कवल्र्ले िे वतिशी || ५१३.
आर्ल
ु े अांगी गरगर वफरता, स्तब्ध होत मग ते तेंव्हाां |
िाटे भांिती वफरे भराभर, िृथाची आभासवच फसिा || ५१४.
तशा आर्ुल्र्ा वनत्र् कल्र्ना, भूताांचा आभास करी |
सारुवनर्ा र्रर त्र्ावच कल्र्ना, ज्ञान दृष्टी र्ेताची खरी || ५१५.
अद्वैतािरी द्वैत खेळते, कल्र्नेची दुवनर्ा सारी |
सकलामािी एकवच ईश्वर, आवण भुतेवह त्र्ाांत र्री || ५१६.
त्र्ासाठी अज्ञान वमटािे, व्हािे ज्ञान वन आत्म्र्ाचे |
नको आसक्ती, र्ूणप विरक्ती, दशपन घडते ब्रह्माचे || ५१७.
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श्लोक- अजिः कभल्पतसवं ृत्या परमािेन नाप्यजिः ।
परतन्त्ाभभभनष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सिः ॥ ७४ ॥
व्र्िहारवच साऱ्र्ा िगताचे, मार्े आधारे चाले |
सिपव्र्ार्ी तो एकवच आत्मा, आश्रर्ेवच िगर्ण आले || ५१८.
नाम-रूर्ाने भुते िेगळी, कार्प-क्षमता अलग असे |
र्रर हे सारेवच िरिरले, अांतरी एकवच ब्रह्म िसे || ५१९.
तीच एकली कार्प-शक्ती ती, चलन-िलन वतिमुळे असे |
देह असे ते साधन के िळ, व्र्िहारे िग ते भासे || ५२०.
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श्लोक- अभूताभभभनवेशोऽभथत द्वयं तत् न भवद्यते ।
द्वयाभावं स बुद्ध्वैव भनभनयभमत्तो न जायते ॥ ७५ ॥
अि वह कल्र्ना सार्ेक्षवच वक, िग व्र्ार्ारा अनुषांगे |
आत्म्र्ाचा ना िन्म िाहला, िचवलत शब्दे ते उमगे || ५२१.
वमथ्र्ा र्ा िगताला म्हणता, श्रुती तर्ा ना नाकारी |
नाम रूर्े ती विविधतेस्ति, उर्र्ोगी ती व्र्िहारी || ५२२.
िगताशी व्र्िहार करार्ा, नसे श्रतु ींवच आडकाठी |
िचवलत वनर्मे सारे करणे, र्रर आठिे िगिेठी || ५२३.
िास्ति सत्र्वच माझे मी-र्ण, कदा न त्र्ाशी विसरािे |
द्वैती ितपन कररताही ते, व्र्िहारी ना गुांतािे || ५२४.
ध्र्ानी र्ेण्र्ा र्रब्रह्म ते, बाह्य िगाला सारािे |
गीता साांगे व्हा अांतमपख
ु , के िळ आत्म्र्ाला ध्र्ािे || ५२५.
श्लोक- यदा न लभते िेतूनुत्तमाधममध्यमान् ।
तदा न जायते भित्तं िेत्वभावे फलं कुतिः ॥ ७६ ॥
कमप वच कारण र्ा सांसारा, िसे कमप तो िन्म तसा |
उिम, मध्र्म अधम वक अथिा, कमाांचा िन्मीवह ठसा || ५२६.
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र्ा िगती ती तशीच ओळख, भोगे र्ूिप-कमप उमगे |
र्ूिी र्ेररले आता उगिले, गीताही हेवच साांगे || ५२७.
श्लोक- अभनभमत्तथय भित्तथय यानत्ु पभत्तिः समाद्वया ।
अजातथयैव सवयथय भित्तदृश्य भि तद्यतिः ॥ ७७ ॥
वचि वस्थर ते अिात असता, वनत्र् असे ते अद्वैती |
सारे द्वैत नसे अवस्तत्िी, अनुभूत के िळ ती शाांती || ५२८.
विचार गती िांि र्ेई वचिा, द्वैत उमटते र्ा िगती |
वस्थर मशाल ती न िन्ही रेषा, वबांब आर्ुल्र्ा वनि-वस्थती||५२९.

श्लोक-बदु ्ध्वा भनभमत्ततां सत्यां िेतुं पृिगनाप्नुवन् ।
वीतशोकं तिा काममभयं पदमश्नुते ॥ ७८ ॥
अभािी असता कारण तेंव्हा, नसे िर्ोिन कमाांचे |
तेथे के िळ ती वनश्चलता, आवण सौख्र् स्िानदां ाचे || ५३०.
मम अवस्तत्ि न कदा िन्मले, तैसा मृत्र्ू मुळी नसे |
िन्म-मरण हे फेरे सरले, देह त्र्ावगला तरर मी असे || ५३१.
देह असे हे के िळ साधन, होता िीणपवच मत्ृ र्ू असे |
शोक-मोह हे भर्वच सरले, वनत्र् मुक्त ब्रह्मात िसे || ५३२.
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देश-काल वन कमप र्ावचर्ा, र्ूणप र्ैल मी वनत्र् असे |
र्ूणप शाांतीची वनत्र् अिस्था, सौख्र्ाला ती सीमा नसे || ५३३.
श्लोक- अभूताभभभनवेशाभद्ध सदृशे तत्प्रवतयते |
वथत्वभावं स बुद्ध्वैव भनसिःङ्गं भवभनवतयते ॥ ७९ ॥
वमथ्र्ा िस्तूांची आसक्ती, मन धािे ते त्र्ािकडे |
र्रर उमगे हे असत्र् सारे, माघारी र्ेणेवच र्डे || ५३४.
द्वैती अज्ञाने ते िाटे , व्र्वक्तवनष्ठ िस्तूही खरी |
धन, रुर् कीवतप, कावमनी काांचन र्ािे िाटे मिवच करी || ५३५.
िे र्ेते ते र्ुनश्च िाते, भोगवह क्षणीक ते असती |
िृथाची तो हव्र्ास तर्ाचा, अांती दुिःखाची िाप्ती || ५३६.
सारे ते तर अर्ूणप असते, समाधान ते ना र्ुरते |
र्ुन्हार्ुन्हा त्र्ा मागे िाणे, र्रर नच तृप्ती ती होते || ५३७.
ज्ञाता िाणे विषर् सकलवह, सारेची वमथ्र्ा असती |
र्ूणपता वन वनत्र्ता, नसे त्र्ा, अांतरी सौख्र् वन ती शाांती || ५३८.
कस्तुरी मृग तो धािे वमळण्र्ा, सुगांध मोहक कस्तुरीचा |
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अज्ञाने त्र्ाशी न कल्र्ना, तोवच असे स्िामी त्र्ाचा || ५३९.
कृष्ण साांगती गीतेमािी, सकल कामना त्र्ाग करी |
अांतरी ऐश्वर्ापचा साठा, फुका शोवधशी बाहेरी || ५४०.
र्ूणप असे तू, विवहत कमप ते, वनत्र्वच उिम तूां आचरी |
वनष्कामे वनष्ठेने कररता, समाधान ते र्ेत करी || ५४१.
काररका ७५ ते ७९ आशर्
वमथ्र्ा हे िग अवस्तत्िवच ना, आवण िन्म वह तर्ा नसे |
व्र्वक्तवनष्ठ अवस्तत्ि असे त्र्ा, मार्ेच्र्ा र्ोगे भासे || ५४२.
हे अवस्तत्ि वह असेच उसने, आश्रर् र्ाला ब्रह्माचा |
व्र्िहारास्ति द्वैती रचना, खेळ असे हा मार्ेचा || ५४३.
मी र्ेथे तर के िळ साक्षी, व्र्िहारा सांबांध नसे |
अज्ञाने चालेवच िगत हे, सत्र् न मुळी ते कदा असे || ५४४.
मीवच सिाप व्र्ावर्र्ले ते, मी िगताचा भाग नसे |
देहाचा सांबध
ां वच के िळ कार्ापर्ुरता र्ेथां असे || ५४५.
सुरिातीला महती साांगती, उर्ासना वन कमाांची |
िैशी कमे िन्म वह तैसे, वहची वशकिण गीतेची || ५४६.
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र्रांतु उन्नत र्ातुनी होता, नसेवच बांधन कमाांचे |
ब्रह्मज्ञाना र्हाट होता, दार खुले अद्वैताचे || ५४७.
द्वैती अद्वैतास र्ाहणे, दृष्टी र्ेत ती ज्ञानाची |
मीवच अवधष्ठान र्ा िगता, ओळख ती वनि-रुर्ाची || ५४८.
वििेक िैराग्र्ेवच उन्नती, िाणीि वनत्र्वच मुक्तीची |
आवण अांती उच्च अिस्था, समरसता ती उिेची || ५४९.
िेंव्हा िाटे हतबलता ती, श्रद्धा भािे श्री हरीला |
र्ण
ू पतर्ा ते शरणवच िािे, उवचत सहाय्र्ा करण्र्ाला || ५५०.
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श्लोक- वनिि
ृ स्र्ाििि
ृ स्र् वनश्चला वह तदा वस्थवतिः ।
विषर्िः स वह बुद्धानाां तत्साम्र्मिमद्वर्म् ॥ ८० ॥
भोगातुनी वनिृिवच र्ुरता, वचि तर्ाचे वस्थरवच असे |
वनश्चल आवण विकारशून्र्वह िणु मूतप शाांतीवच िसे || ५५१.
ब्रह्मवस्थती वह वन:सीम िेही वनष्कामेवच अनुभिती |
र्ावच देही ते मुक्त िाहले, होता ब्रह्माची िाप्ती || ५५२.
ज्ञात्र्ाला हे र्रु ते कळते, खरी शाांती ना बाहेरी |
हृदर् मांवदरी स्िर्े हरी तो, अांतरी शाांती खरोखरी || ५५३.
तो र्ररिाराची करर कतपव्र्े, वनत्र् समाधानीच मनी |
िेवह आले त्र्ा िाट्र्ाला, दािी उिम ते करुनी || ५५४.
ना कार्ापचा करर कांटाळा, सारे करी तो शाांत मने |
त्र्ा ना वचांता, ताण-तणािवह, सारे करर तो िोमाने || ५५५.
गीता साांगे, ििाह िेंव्हा, ििेश सागरी तो कररतो |
तो तुडुांब वन र्ूणप शाांत वच, तैशी शाांती अनुभवितो || ५५६.
र्ूणपकाम वन वनत्र् शाांत तो, ना शोधी र्ुणपत्िाशी |
अांतरी त्र्ाच्र्ा असीम खविना, थाांबिी बाहेर शोधाशी || ५५७.
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िरर व्र्िहारा सकल करी तो, गुांते कशातही नाही |
करर सारी कमे वनष्कामे, ईश्वर चरणी ती िाही || ५५८.
ज्ञान िर्ाला र्थाथप झाले, वनत्र्तृप्त वचांता नाही |
वचांता ही आसुरी सांर्दा, टाकी वतला ती लिलाही || ५५९.
सदैि िाणे तुर्ापवच तो, अनावदवच ना िन्म तर्ा |
मुक्त असे तो भि-चिातुनी, वशिे न त्र्ाशी ती मार्ा || ५६०.
िरर कमे तो कररतो सारी, फल-आशा ती त्र्ासी नसे |
र्ण
ू पब्रह्म तो स्िर्े िाहला, वनररच्छ तो अांतरी असे || ५६१.
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श्लोक-अजमभनद्रमथवप्न प्रभातं भवभत थवयम् ।
सकृभद्वभातो ह्येवैष धमो धातुथवभावतिः ॥ ८१ ॥
आत्मा अि वन बहु तेिस्िी, स्िर्ेवच िेरक आर्णाशी |
स्िर्ांिकाशी, आवण स्िर्ांभू, वनद्रा स्िप्नवह ना त्र्ाशी || ५६२.
आत्मिस्तूला विकार नसती, आवण नसे वस्थत्र्ांतर वह |
स्ितांि आवण वनत्र् असुवनर्ा, आर्णातची वस्थत राही || ५६३.
आत्मावच आश्रर् सकलाशी, आश्रर् त्र्ाशी नच लागे |
कूटस्थ तो र्रर, वनत्र् तप्तृ वच, वलप्त कदावर् ना भोगे || ५६४.
त्र्ाच्र्ा अांशे, िकाशर्ोगे, सर्ू ापवद तळर्ती गगनी |
स्ि-सिां ेद्यवच अनुभूती त्र्ाची, सोहद्वां ारे दे स्मरणी || ५६५.
आत्मज्ञानी वनत्र् शाांतवच, स्िर्ेवच रमला स्िानांदी |
उठो िादळे र्ा सांसारी, अनुकुली, िवतकुली आनांदी || ५६६.
मीवच िाणीि देई मनाला, तसेची इवां द्रर्ा सकला |
देही िे चैतन्र् असे ते, मम अवस्तत्िे, कार्ापला || ५६७.
व्र्क्तीवनष्ठ सांसार अनभ
ु िी, र्रर स्र्शप ना मार्ेचा |
अद्वैती मी वनत्र् वनिासी, साक्षी के िळ कमाांचा || ५६८.
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कदा न बांधन मिला कसले, वनत्र् मुक्त मी असे सदा |
भौवतक सारे बांधवह विरले, वचांता शोक नसेच कदा || ५६९.
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श्लोक- सुखमाभव्रयते भनत्यं दुिःखं भवभव्रयते सदा ।
यथय कथय ि धमयथय ग्रिेर्ण भगवानसौ ॥ ८२ ॥
सिपश्रेष्ठ तो आत्मा असता, अन्र् िस्तूची अवभलाषा |
धररता, आत्म्र्ािरी आच्छादन, र्े काळोखी िशी वनशा||५७०.
हे आच्छादन अज्ञानवच वक, िाप्त ज्ञान िणु अस्तिले |
वििेक सरला, मार्ा व्र्ार्े, नको तेवच िाट्र्ा आले || ५७१.
ऐसे होता हरी दुरािे, त्र्ाचे िगटन कठीण अती |
असरु ी िि
ृ ी उफळे िेगे, त्िररतची आवण अधोगती || ५७२.
ज्ञान लाभते बहु कष्टाने, श्रिणाने सत्सगां ाने |
त्र्ास िर्ासे ितन करािे, वनत्र्वच ते वनवदध्र्ासाने || ५७३.
ज्ञान नसे के िळ िाप्तीस्ति, आचरण त्र्ाचे वनत व्हािे |
अभ्र्ासाने वचिी वबांबिुनी, िीिनात ते आणािे || ५७४.
म्हणुवन लागे सािधानता, क्षणोक्षणी साक्षीभािे |
कृवत ित्र्ेकवच शुद्ध असािी, सारे करर ईश्वर भािे || ५७५.
वनिस्िरुर्ाचे भान वनत्र् ते, महानतेला आचरािें |
क्षण मोहाचा एकवह र्ुरता, फुकावच अिनत काां व्हािे ?||५७६.
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आसक्ती हे कारण मोठे , आमांिण दे अिनतीला |
द्वेष मोह वन असूर्ा िोधे, स्िर्े बोलिी हानीला || ५७७.
माांगल्र्ाची वनत्र्वच िषाप, क्षण-क्षण तेणे तो उिळे |
तुर्ाप मीवच नच विस्मरणी, मोह तर्ाने दूर र्ळे || ५७८.
गीता हेवच सदैि साांगे, महानता आर्ुली िर्णे |
ब्राह्मीवस्थती ती सदैि राखुवन, वदव्र्त्िाला अनुसरणे || ५७९.
अांतरीचा भगितां वनत्र्वच, िीिन िम र्ाही आर्ुला |
कदा न अनवु चत अल्र्वह ितपन, िसन्न ठे िी वनत हरीला ||५८०.
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श्लोक-अभथत नाथत्यभथत नाथतीभत नाभथत नाथतीभत वा पनु िः ।
िलभथिरोभयाभावैरावृर्णोत्येव बाभलशिः ॥८३॥
अनेक र्ांवडत आवण िेिे, कररती चचाप आत्म्र्ाची |
झाांकी अविद्या आत्मतत्ि ते, काांस धरािी ती श्रुतीची || ५८१.
विविध सांिदार् वन धमप वह, विर्ररत ज्ञानाशी देती |
ज्ञानामािी सांशर् आणुनी, गोंधळात टावकती मती || ५८२.
तुर्ाप िाणुनी वन अनभ
ु िनु ी, व्र्िहाराला ना सोडी |
सस
ां ाराच्र्ा व्र्ार्ाराला, सत्सगां ाने ते िोडी || ५८३.
काळाचे ना र्रर उल्लघां न, िचवलत वनर्मा अनस
ु रणे |
द्वैती राहुनी सुर्ोग्र् कृतीने, तुर्ाप कदा न विस्मरणे || ५८४.
व्र्िहाराला कररता िगती, सांग होतसे बहुताांचा |
वििेक वनत्र्वच ठे िी िागृत, मागप अनुसरी श्रुतीचा || ५८५.
वनवदध्र्ासाने सुर्ांथ उमगे, अहांकार ना ज्ञानाचा |
अहांभाि ने हळूच ज्ञात्र्ा, उद्भि तोवच विनाशाचा || ५८६.
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श्लोक-कोट्यश्चतस्र एताथतु ग्रिायायसां सदावृतिः ।
भगवानाभभरथपृष्टो येन दृष्टिः स सवयदृक् ॥ ८४ ॥
अवस्त, नावस्त, अवस्त-नावस्त वन नास्ती-नावस्त ही चार मते |
शास्त्राांनी ही िवतर्ावदली, गोंधळातवच मन र्डते || ५८७.
आत्मा आहे, आत्मा नाही, मुळात आत्मा तो नाही |
नाही-नाही शक्र्वच नाही, आत्मावच नाही काांही || ५८८.
मते अशी वह गोंधळ कररता, आत्म्र्ा आच्छावदत कररती |
र्रर चारीिर ना मत दशपन, के ले काांही िेदाांती || ५८९.
शब्दातीत िो, त्र्ािरी चचाप, होईल कै सी शब्दाांनी ?|
स्िर्ांवसद्ध तो वनत्र्वच आत्मा, मल र्ेई तो आिरणी || ५९०.
आत्म्र्ािरला अज्ञानाचा, मळ िातासे ज्ञानाने |
मीवच तुर्ाप वनश्चर् होता, सांशर् वमटती श्रद्धेने || ५९१.
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श्लोक-प्राप्य सवयज्ञतां कृत्थनां ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् ।
अनापन्नाभदमध्यान्तं भकमतिः परमीिते ॥ ८५ ॥
मी तुर्ाप ही अनुभूती र्ेता, सहिी सिपज्ञता र्ेई |
अद्वैती अवस्तत्ि वस्थरािे, सांशर् ना तेथे राही || ५९२.
आवद-मध्र् िा अांत नसे तो, अनतां हे अवस्तत्ि असे |
र्ूणपकाम मी र्रब्रह्मवच, अवधक मागण्र्ा काांहीं नसे || ५९३.
बोध लाभता, सरती साधने, तुष्ठी लाभे आत्म्र्ाला |
आता देहाच्र्ा अवस्तत्िे, के िळ करणे कार्ापला || ५९४.
र्ण
ू प तप्तृ ी ती सहिी लाभली, अनतां अनभ
ु ूतीवह र्ेता |
िेही करणे र्रवहतास्ति, देह असे कार्ापर्ुरता || ५९५.
गीतेत हेवच कृष्णे िदले, सारे सारे मी असता |
नाही मिला वमळिार्ाचे, कमे सारी र्रवहता || ५९६.
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श्लोक- भवप्रार्णां भवनयो ह्येष शमिः प्राकृत उच्यते ।
दमिःप्रकृभतदान्तत्वादेवं भवद्वाञ्शमं व्रजेत् ॥ ८६ ॥
ब्रह्म िाणता ब्राह्मण होई, विनर् िृिी सहिी होई |
दमन इवां द्रर्ाांचे ते सहिी, िीिनी समदृष्टी र्ेई || ५९७.
िगती असणे सान म्हणोवन, थोरर्णा र्ुरता सोडी |
तरीच ििळीक भगितां ाची, ज्ञात्र्ा िैरी ती िौढी || ५९८.
नसे खांड र्रर श्रिण वन मनना, वनत्र्वच वनवदध्र्ासान होई |
उन्नतीला नसती त्र्ा सीमा, वक्षवतिवह उांचाित िाई || ५९९.
गीतेतील त्र्ा दैिी सर्ां दा, साांभाळाव्र्ा ज्ञात्र्ाने |
एक क्षण िरर मोहाचा तो, हानी अर्ार ती त्र्ाने || ६००.
म्हणुवन वनवदध्र्ासानािरी, गौडर्ाद ते भर देती |
तरीच अद्वैता न सोडुवन, साधती व्र्िहारवह द्वैती || ६०१.
सद्भाि वन साधुभािवह, उभर्ा वनष्ठेने िर्णे |
साक्षीभाि तो वनत्र् असािा, तोल सहिी िमे तेणे || ६०२.
करणे व्र्िहाराशी र्ुरते, ‘वमथ्र्ा’ र्रर ना विसरािे |
मार्ा असते फार िभािी, म्हणुवन सािधान व्हािे || ६०३.
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अद्वैती ते वनत्र् राहणे, वििेक आवण िैराग्र्े |
कशात ना गुांतणे वनर्म हा, सहिी साधे त्र्ा र्ोगे || ६०४
वनत्र्वच शाांती अनुभिी िगती, वस्थतिज्ञ लाभली वस्थती |
ब्राह्मीवस्थती वह सिपश्रेष्ठवच, तेणे ब्रह्म-अनुभूती || ६०५.
मी तुर्ाप हे िरर अनुभिे, िग-कार्ाप ना सोडािे |
ईश्वर वनवमपत िगताला र्ा, र्ुरते साह्यभूत व्हािे || ६०६.
भगितां वह ना सोडी कार्ाप, िरर त्र्ाशी कामना नसे |
अद्वैतासह द्वैत साधणे, वसद्धाचे हे कार्प असे || ६०७.
विचार र्ेतील, आवण िातील, िसगां र्ेतील भले-बरु े |
श्रद्धा आवण वनष्ठेनेवच, वनष्कामे त्र्ाशी आचरे || ६०८.
शाांती, उत्साही असणे वन श्रद्धा, अढळवच वनत्र् हिी |
ज्ञात्र्ाला साांगती महषी, िीिन्मुक्ता हे आठिी || ६०९.
मन वनत्र् ते उन्नत व्हािे, श्रिण मनन वनवदध्र्ासाने |
िगतीला र्ा अांत असेना, वनत्र्वच र्ुढती ते िाणे || ६१०.
ज्ञान र्ोग हा कधी ना सांर्े, िगती तैशी वचिाची |
द्वैत भोिती, कदा न विसरे, वनत्र्वच आठिण तुर्ेची || ६११.
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श्लोक-सवथतु सोपलम्भं ि द्वयं लौभककभमष्यते । अवथतु
सोपलम्भं ि शुद्धं लौभककभमष्यते ॥ ८७ ॥
िस्तू लाभती अनुभििन्र्वच, लौवकक िागृती ती असते |
आवण अनुभिे कवल्र्त दृश्र्े, ती स्िप्नीची स्िप्नी विरते||६१२.
तीन र्ाद ते िागृत, स्िप्न वन, सुषुवप्त ऐसे मार्ेचे |
अिस्था िर्ी वििेक र्ोगे, तोल साांिरी वनत त्र्ाांचे || ६१३.
तुर्ेचा आधार तर्ाांना, बदल वनत्र् तो त्र्ाांत असे |
तुर्ाप र्रर ती सवु स्थर वनत्र्वच, तेची अवधष्ठान भक्कमसे || ६१४.
र्रमसत्र् ते मीवच असे हे, वनत्र्वच ध्र्ानी ठे िािे |
गौडर्ाद देती ती तर्ाांना, लौवककास वभन्नची नािे || ६१५.
िागृत ‘द्वर् लौवकक’ तो िाणा, ‘शुद्धवच लौवकक’ स्िप्नाला |
आवण सुषुवप्तस ‘लोकोिर’ ते, सांबोवधती ऐसे वतिला || ६१६.
अनुभि आवण र्दाथप दशपिी, िोडी िागृतीची ती वस्थती |
अिस्थेत र्ा अनुभि असती, र्दाथप बाहेरी असती || ६१७.
स्िप्नी िरर तो अनुभि असतो, र्रर र्दाथप ना बाहेरी |
र्दाथप सांगे असे िागृती, स्िप्नी र्दाथप नसती र्री || ६१८.
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श्लोक-अवथत्वनुपलम्भं ि लोकोत्तरभमभत थमृतम् ।
ज्ञान ज्ञेयं ि भवज्ञेयं सदा बुद्धैिः प्रकीभतयतम् ॥ ८८ ॥
अशी अिस्था विच्र्ात नसती, अनुभि आवण र्दाथपही |
सुषुवप्त तर्ा नाम असे ते, िेथे उभर्वह ते नाही || ६१९.
ज्ञात्र्ाशी ती िाण असे वक, ज्ञान ज्ञेर् वन विज्ञेर्ाची |
ज्ञानवच अनुभि, र्दाथप ज्ञेर्वह, वनत्र् रूर्े बदलती त्र्ाांची || ६२०

उभर्वच व्र्क्तीवनष्ठ सत्र्वच, अवधष्ठान त्र्ा आत्म्र्ाचे |
वनत्र् वस्थरवच तो, बदल तर्ा ना, नाम तर्ा विज्ञेर्ाचे || ६२१.
ज्ञान वन ज्ञेर्वह दोन्ही वमथ्र्ा, सत्र् वनत्र् आत्मा असतो |
आत्मा मार्ेच्र्ा र्ोगे तो, िर्ांच धरी वन अनुभितो || ६२२.
गीता साांगे, असत्र्ास ते, वदसे र्री अवस्तत्ि नसे |
सत्र्ाचा कधी अभाि नसतो, ज्ञाता उभर्ा िाणतसे || ६२३.
सत्र्ाला िे सत्र्वच िाणे आवण वमथ्र्ा वमथ्र्ाला |
त्र्ाशीवच चातुर्प म्हणािे, वनत्र् असे ते ज्ञात्र्ाला || ६२४,
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श्लोक-ज्ञाने ि भत्भवधे ज्ञेये क्रमेर्ण भवभदते थवयम् ।
सवयज्ञता भि सवयत् भवतीि मिाभधयिः ॥ ८९ ॥
ज्ञान असे ते तीन िकारे, तैसेची ते ज्ञेर् असे |
महान बुवद्धिांत असे तो, सिपज्ञता त्र्ाशीवच िसे || ६२५.
िागृती स्िप्नी अनुभि तैसा, र्दाथप आांत वक बाहेरी |
सुषुवप्तमािी अनुभि के िळ, र्रर अज्ञाने, सौख्र् तरी || ६२६.
तीन िकारे ज्ञान वन ज्ञेर्वह, िाणुवन ज्ञाते सोडािे |
िाणे विज्ञेर्वच तो आत्मा त्र्ाशीवच समरस व्हािे || ६२७.
र्थाथप अनभ
ु िी िो तुर्ेला, उणीि वन इच्छा मुळी नसे |
सकलाांच्र्ा तो वनत्र्वच ििळी, सिपव्र्ार्ी सकलात असे||६२८.
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श्लोक- िेयज्ञेयाप्यवाक्याभन भवज्ञेयान्यग्रयार्णतिः ।
तेषामन्यत् भवज्ञेयादुपलम्भभिषु थमतृ िः ॥ ९० ॥
टाकुवन देण्र्ार्ोग्र् असे त्र्ा, हेर् म्हणोवन िाणािे |
िाणण्र्ास िे र्ोग्र् असे त्र्ा, ज्ञेर् असे सांबोधािे || ६२९.
बृहदारण्र्क कररते व्र्ाख्र्ा, विज्ञेर् ते असती चार |
समिुनी त्र्ाचे मनन करािे, कृतीने करणे आचार || ६३०.
श्रिणी ते अिधानवच उिम, कुशाग्र चातुर्ेवच मती |
दुसरे ते श्रेर्स्कर बाल्र्वच, नसे दभ
ां वन आसक्ती || ६३१.
मन वनमपळ वन नसे द्वेषवह, वनत्र् ितपमानीवच असे |
अहक
ां ार लिलेश नसे तो, बदल्र्ाची भािना नसे || ६३२.
वतसरे म्हणिे मुनी ते व्हािे, मौने सहिी ती शाांती |
वनवदध्र्ासाने र्ािन आचरण, आत्मतत्ि सहिी िाप्ती || ६३३.
चिथे ते तर बहुमोलीवच, सुर्ोग्र् ज्ञाना र्चिािे |
र्ुरते अांतरी ठामवच व्हािे, व्र्िहारी ते आणािे || ६३४.
हेर् समिते िाणुवन त्र्ाशी, ज्ञान वन अनुभि त्र्ास हिा |
र्ाशी म्हणती ज्ञान र्चविणे, िाणा र्थाथप र्ा भािा || ६३५.
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ब्रह्मवनष्ठ त्र्ाशीच म्हणािे, काम िोध सहिी शमले |
आसक्ती वन द्वेष िीिनी, र्ुरते हद्दर्ार झाले || ६३६.
स्तुती आिडे, गौरिी हषे, वनांदा श्रिणे क्षुब्ध मनी |
समिािे न अिुवन र्चले, िे र्डले त्र्ाचे श्रिणी || ६३७.
िेही िैसे, आले िाट्र्ाला, ईश-िसाद तो समिािा |
आिड-वनिड नाही कार्ी, ब्रह्मवनष्ठ तो िाणािा || ६३८.
मांद वन मध्र्म अवधकारी िे, अभ्र्ासी िे िेदाांता |
त्र्ास्ति गौडर्ाद साांगती, ज्ञान रावख तोवच ज्ञाता || ६३९.
उिम अभ्र्ासी िे असती, ग्रहण वन र्चनवह ज्ञानाचे |
श्रिण वन मनन वह बहु आिश्र्क, कार्प साधते िगतीचे ||६४०.
नुसते ज्ञान नसे उर्र्ोगी, दृढ आशर् तो मनी व्हािा |
सहिी िीिनी ते वझरर्ािे, ित्र्र् कृतीत तो र्ािा || ६४१.
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श्लोक-प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयािः सवे धमाय अनादयिः ।
भवद्यते न भि नानात्वं तेषां क्विन भकंिन ॥ ९१ ॥
आत्म्र्ाचे िे ज्ञेर् धमप ते, अनावद आकाशासम असती |
समदृष्टीने िगती र्हािे, हीन-थोर ते कुणी नसती || ६४२.
सिपकाळ ते वनत्र् सारखे, अद्वर् ब्रह्म स्िर्ेवच असे |
िगती असते िरर विविधता, विभािन तेणे होत नसे || ६४३.
आकाशासम सिप िीिही, अिात, शुद्धवच असती |
नामरुर्ा ज्र्ा आश्रर् वदधला, वभन्न िरर ते वदसती || ६४४.
तरी आत्मा तो एक वनत्र्ची, िरकरणी वभन्नवच असता |
अनेक लहरी सागर एकवच, सकला एकवच िलमर्ाता || ६४५.
िीिाने न विसरािे आर्ुले, सिपव्र्ार्ीर्ण ते के व्हाां |
बदले देह वन र्ेई िाई, देह गळे वन र्ेई निा || ६४६.
ज्ञानमर्वच तो िीि मूलत:, कुताथप त्र्ा शांका नसती |
अज्ञानाच्र्ा वमलनत्िाने, फुकाच र्ेई त्र्ा भ्ाांती || ६४७.
िाटे त्र्ाला िर्ांच माझा, अडकुनी होई ना मुक्ती |
व्र्िहारातवच र्ण
ू प अडकतो, आवण ढळे मनीची ती शाांती||६४८.
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अवनत्र् वन:सीम ऐसा आत्मा, अनेक देहा व्र्ावर्तसे |
देहकृतीला के िळ साक्षी, आत्मा वनत्र् अवलप्त असे || ६४९.
ब्रह्म अनुभूती मि होण्र्ाला, कशा साधना हिी मला ?|
वनत्र् िाप्त ते वमळिार्ास्ति, गरि कशाची ती मिला ?|| ६५०.

अिन्मावच मी शाश्वत आत्मा, िन्म-मत्ृ र्ू ते मला नसे |
देहा आश्रर् के िळ वदधला, तेणे कार्ाप करीतसे || ६५१.
द्वैत असे ते देहाांचेची, िगी व्र्िहारवह करण्र्ाला |
र्रर चैतन्र् न कदा विभिले, देहा आश्रर् देण्र्ाला || ६५२.
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श्लोक- आभदशान्ता ह्यनुत्पन्नािः प्रकृत्यैव सुभनवयतृ ािः ।
सवे धमायिः समाभभन्ना अजं साम्यं भवशारदम् ॥ ९३ ॥
आत्मतत्ि िा ब्रह्म कधी ना, िन्म तर्ाचा तो झाला |
सिापथे ते र्ररशुद्धवच, वनत्र् समाधानवच त्र्ाला || ६५३.
िीि असे तो वनत्र् मुक्तवच, खांड तर्ाचे ना र्डले |
वनत्र् मुळातवच शाांत असे तो, वस्थती त्र्ाची ती नच विचले||६५४.

वनश्चलता हा तर स्िभाि त्र्ाचा, सहिी शाांती लाभतसे |
र्रर अज्ञाने विचवलत होई, आवण शाांती हरितसे || ६५५.
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श्लोक-वैशारद्यं तु वै नाभथत भेदे भविरतां सदा ।
भेदभनम्नािः पृिग्वादाथतथमात्ते कृपर्णािः थमृतािः ॥ ९४ ॥
द्वैतामधनु ी िे ना वनघती, भेदभाि ते अनुसरती |
िर्ांचात ते र्ुरते रमले, त्र्ाशी कृर्णवच ते म्हणती || ६५६.
मी वन माझे ही आसक्ती, गुांतविती र्ा सांसारी |
र्रब्रह्माचा विचार करी ना, ते मार्ेच्र्ा आहारी || ६५७.
आर्णाशीवच भोक्ता मावनती, भोग्र् आवण हा सस
ां ार |
भौवतक सारे सत्र् मावनती, माझा म्हणती र्ररिार || ६५८.
शिू-वमि वन आर्ला-र्रका, भेद मनी तो वनत्र् असे |
विशाल दृष्टी नसता कृर्णवच, म्हणती त्र्ाशी ते ऐसे || ६५९.
र्रमसत्र् ज्र्ाांनीही िावणले, विशाल समदृष्टी त्र्ाांची |
भेद दृष्टी िे िर्ांची ठे विती, कल्र्ना न त्र्ा सत्र्ाची || ६६०.
कृर्णीवच िे रावहले अशुद्ध मानस ते त्र्ाांचे |
नरदेही िरर िन्म घेतला, साथपक नाही िन्माचे || ६६१.
िर्ांच हा तर वनत्र् बदलतो, विनाशकारी सारेची |
अशाांत मन वन नसत्र्ा वचांता, ओढ नसे त्र्ा सत्र्ाची || ६६२.
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इथले काांही नच ते आर्ुले, सारे उसने र्ा िगती |
भौवतक सारे मर्ापदेतची, वनर्ांिण न आर्ुले हाती || ६६३.
इथल्र्ा कोणाची कदा न तृप्ती, अांत नसे तो हाांिेला |
आवण हाती काांही न राही, िे र्ेते ते िाण्र्ाला || ६६४.
म्हणुनी तुर्ेला िाणून घ्र्ािे, वनर्म र्ाळुनी िगताचे |
र्रर विरक्ती वनत्र् असािी, भान वनत्र् ते तुर्ेचे || ६६५.
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श्लोक-अजे साम्ये तु ये के भिद्भभवष्यभन्त सुभनभश्चतािः । ते भि
लोके मिाज्ञानाथतच्ि लोको न गािते ॥९५॥
ज्र्ाशी उमगले, िर्ांच वमथ्र्ा, ओढ तर्ाांना सत्र्ाची |
तुर्ेमािी समरस होती, वनत्र् वस्थती अद्वैताची || ६६६.
नश्वर देही अमर िाहले, भाग्र्िांत ते नर असती |
साथपक के ले र्ा िन्माचे, िन्म-मृत्र्ू फे ऱ्र्ा चुकती || ६६७.
र्रांतु ऐसे अवत विरळवच, र्ैल कररती िे मार्ेला |
द्वैताच्र्ा र्ा सस
ां ारातवच, बाांधनु ी घेती चिाला || ६६८.
िर्च
ां आवण र्रमाथपवह तो, ज्ञाते वनभाऊवन नेती |
असती देहाने र्ा िगती, र्रर वनिास तो अद्वैती || ६६९.
साऱ्र्ा कतपव्र्ाशी करुनी, वनत्र् अवलप्तवच असती सदा |
िेंव्हा िगती सुटे न गुांता, िावथपती सुटण्र्ा ती आर्दा || ६७०.
नच नाकाररती कमपर्ोग वन, उर्ासनेला वसद्धवह ते |
सहाय्र् िेंव्हा भगिांताचे, श्रद्धेने नतमस्तक होते || ६७१.
श्रीकृष्णाने िचन वदले ते, िेही िावथपती श्रद्धेने |
सहाय्र्ाशी मी धाऊनी िातो, मागप दािी तत्र्रतेने || ६७२.
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र्रर सारे हे कररताांनावह, गुांतणे न मार्ेमािी |
आवण स्िीकारी िसाद त्र्ाचा, िर्ात ईश्वर तो रािी || ६७३.
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श्लोक- अजेष्वजमसंक्रान्तं धमेषु ज्ञानभमष्यते
यतो न क्रमते ज्ञानमसंगं तेन कीभतयतम् ॥ ९६ ॥
अद्वैताशी समरस होता, सगुण वन वनगपुण भेद नसे |
िेही अनुभिी िगता मािी, तेही तर तुर्ापवच असे || ६७४.
नाम-रूर्े िरर वभन्न भासती, वसद्ध ब्रह्मवच त्र्ाांत वदसे |
भेद शून्र् ती दृष्टी िाहली, ब्रह्मािाचुनी अन्र् नसे || ६७५.
ब्रह्मासम ते ज्ञान अिन्मा, भ्ाांती के िळ अज्ञाने |
िकाश आवण सर्ू प न वभन्नवच, उभर्वच ते एकोप्र्ाने || ६७६.
तैसे तुर्ी ज्ञान स्िर्ांभू, हे िाणािे सिपज्ञे |
मलीनता ती दूरवच होता, वसद्धवह उिळे तो ज्ञाने || ६७७.
अद्वैती ज्ञात्र्ाला िगती, वमथ्र्ार्ण िरर िाणिते |
व्र्िहारी तो सािध राही, उल्लांघी ना वनर्माते || ६७८.
अवलप्ततेने करर व्र्िहारा, बदल करार्ा ना र्ाही |
िेही िैसे, तसे स्िीकारी, िगतवच चालू ते राही || ६७९.
द्वैत असे ते सदैि वमथ्र्ा, विसर तर्ाच्र्ा नसे मनी |
सत्र् एक अद्वैत िाणुवन, ब्रह्मवनष्ठ तो होिोनी || ६८०.
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िगताशी अवस्तत्ि असे ते, व्र्वक्तवनष्ठ ना सत्र् असे |
कवध ना शाश्वत, िणु स्िप्नवच ते, नसलेलेही तेथां वदसे || ६८१.
ब्रह्माचे नाते न िगाशी, के िळ ते आश्रर् दाता |
िन्म नसे तो ब्रह्माचा वन, तसेवच नाही तो िगता || ६८२.
आत्मज्ञान िाप्ती ती वनत्र्ची, नलगे िर्ास त्र्ासाठी |
ज्ञानदृष्टीने अांतरी र्ाहे, सहिी अनुभूत िगिेठी || ६८३.
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श्लोक-अर्णुमात्ेऽभप वैधम्यें जायमाने भवपभश्चतिः ।
असङ्गता सदा नाभथत भकमुतावरर्णच्युभतिः ॥ ९७॥
गौडर्ाद ते र्ुन्हा साांगती, वनवदध्र्ासान नच सोडािे |
िाणुवन घ्र्ािा ईश्वर हेतू, िशी िेरणा िागािे || ६८४.
ममत्ि आवण आसक्तीवच मुख्र् कारणे दुिःखाची |
असांग म्हणुवन वनत्र् असािे, उकल होत ती िश्नाची || ६८५.
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श्लोक-अलब्धावरर्णािः सवे धमायिः प्रकृभतभनमयलािः ।
आदौ बुद्धाथतिा मुिा बुध्यन्त इभत नायकािः ॥९८॥
सकल िीि ते सदा मुक्तवच, आवण शुद्धता र्ूणप असे |
वनत्र्वच सिपज्ञता ती सांगे, तुर्ेिाचुनी अन्र् नसे || ६८६.
नसे आिरण िीिािरती, वनमपल ते वनत्र्ची असती |
भेद बुद्धीने र्ेई आिरण, अज्ञानाची ती महती || ६८७.
आसक्ती आवण ममत्ि िगती, िथ
ृ ा बध
ां ने वनवमपर्ती |
ज्ञात्र्ा िाण ती असेवच र्रु ती, माझे काांही नसे िगती || ६८८.
मि िगताचे ज्ञान असो िा, नसो र्री ते ब्रह्माचे |
र्ुरते व्हािे, र्ाच िन्मी ते, तरीच साथपक ते त्र्ाचे || ६८९.
देहा आश्रर् द्यािा र्रर ती , देहबुद्धीवच टाळािी |
व्र्िहारी ते स्िधमपर्ालन, असांग राहुनी, वनत करिी || ६९०.

408

श्लोक-क्रमते न भि बुद्धथय ज्ञानं धमेषु ताभप निः ।
सवे धमायथतिा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाभषतम् ॥९९॥
भाग्र्िांतवच ब्रह्मवनष्ठ तो, अमृत ब्रह्मज्ञानाचे |
र्रमानांदे सेिन कररता, अनुभि घेई तुर्ेचे || ६९१.
िर्े चावखले ब्रह्मरसाला, अन्र् रसा बािू सारी |
कदा न आश्रर् तो विषर्ाांचा, तर्ा विर् तो एक हरी || ६९२.
िकाश िो वक स्िर्े िाहला, गोडी काां अांधाराची ?|
सिपश्रेष्ठ तुर्ापवच लाभता, तुच्छ विषर् ते सिपर्री || ६९३.
र्रमसत्र् िो स्िर्े िाहला, आकाशासम ज्ञान असे |
तत्िे िाणे धमाांची तो, त्र्ा सम तुल्र्वच कुणी नसे || ६९४.
अनांत, वनश्चल, ब्राह्मीशाांती, त्र्ाांत र्हुडला स्िानांदे |
विकार देहाचे ते विरले, अद्वैती र्रमानांदे || ६९५.
र्ूिनीर् वन वस्थतिज्ञ तो, वनत्र्वच वन:सांगे राही |
स्र्शप न विषर्ाांचा तो त्र्ाला, समदृष्टी सकला र्ाही || ६९६.
अज्ञानीवह असे अद्वैती, र्रर न िाणतो अज्ञाने |
वमटता मोहाचे आच्छादन, सहिी व्र्ाप्त हो तो ज्ञाने || ६९७.
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िर्ांच विषर् वन र्दाथप सारे, ना उमगती ते ज्ञात्र्ाला |
अद्वैती ना अन्र् त्र्ाविना, सकलवच ब्रह्म गमे त्र्ाला || ६९८.
श्रुती माऊली ित्सल भारी, ज्ञानमर्ी करी ज्ञात्र्ाला |
वनिरुर्ातची समरस करिी, स्िर्ेवच तुर्ाप तो झाला || ६९९.
िर्ांच उर्शम सहिी िाहला, द्वैती अनुभिी अद्वैता |
तुर्ेशी तो समरस होता, र्ूणप होतसेवच ज्ञाता || ७००.

410

श्लोक-दुदयशमभतगम्भीरमजं साम्यं भवशारदम् । बुद्ध्वा
पदमनानात्वं नमथकुमो यिाबलम् ॥ १०० ॥
गहन अवत िे समिण्र्ासवच, अनत्ु र्न्न वन शून्र् मले |
अवद्वतीर् त्र्ा आत्मर्दाला, िाणुवन िांदन मी के ले || ७०१.
िर्िर् आत्मरुर्ा, स्ि-सांिेद्या, कदा न स्मरणातुवन िािो |
र्ािन दशपन आवण अनुभूती, िीिनात सदा र्ेिो || ७०२.
अांत:िेरणेद्वारा सच
ु िी, श्रेर्स मिला कार् असे |
कदा न आसक्ती मि राहो, वनत्र् विरक्ती भाि िसो || ७०३.
विनम्र िदां न गुरु माऊली, मिकरिी हे घडविर्ले |
अती गहन तरी तांि कृर्ेने, काव्र्-भाष्र् हे रवचर्ेले || ७०४.
नसे िाणता, छांद, व्र्ाकरण, उवचत शब्द कवध गांिसेना |
तूवच िेरणा वदधली मिला, आशर् र्ुढती नेताांना || ७०५.
नमन आर्णा श्रोते िाचक, उणीिा िाणुनी क्षमा करी |
आर्ण ज्ञाते, करूवन र्ूतपता, दोषवह घ्र्ािे ते उदरी || ७०६.
विनम्र िांदन ईश्वर-सद्गुरु, आवण र्ािन शास्त्राांना |
लाभ िाहला तुर्ेचा मि, द्वैत कुठे वह असेवच ना || ७०७.
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नमस्कार मम आत्मरुर्ाला, स्ि-सिां ेद्य ते वनत्र् असे |
हरी रूर् ते वनत्र् र्ूिनीर्, हररविण िगती काांही नसे || ७०८.
ब्रह्म अनुभूती सिपश्रेष्ठवच, वनि-स्िरूर्वच िरर माझे |
मीवच मिला कठीण उमगणे, िन्माही आले नच िे || ७०९.
वनत्र् अस्र्शी, शुद्धवन वनमपल, अवद्वतीर् सुवस्थरवच |
वनश्चल असुनी, अती गवतशील, गणना ना त्र्ा रूर्ाांची || ७१०.
अिन्मा तरी, मार्ा आश्रर्, घेऊवन िगती खेळतसे |
िाणुवन त्र्ाशी िो समरसाला, वचरांिीि तो होत असे || ७११.
ब्रह्मरूर् ते स्िर्े होत िो, र्रु ता वनभपर् तो झाला |
त्र्ा सत्सगां े भि-भर् नाशे, नसेवच बध
ां न ते त्र्ाला || ७१२.
गौडर्ाद आचार्प सद्गुरू, सुलभ ज्ञान अद्वैताचे |
बहु िन्माांनी िकाश झाला, िांदन त्र्ाांच्र्ा चरणाांचे || ७१३.
||हररॐ तत्सत|् |
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चतथु त प्रकिण काय नशकनवते?
या प्रकिणाला ‘अलात शाांती’ हे िाांव नदलेले आहे. त्याच खल
ु ासा
सिु वातीच्या काव्य भाष्यात आहे. याांत वेदाांताची मख्ु य नशकवणक
ू
१०० कारिकाांच्या द्वािा आचायांिी नदलेली आहे.
दसु ऱ्या आनण नतसऱ्या प्रकिणात ‘ब्रह्म सत्यां-जगनन्मथ्या’ हे
स्पष्टपणे नवषद के लेले आहे. उपनिषदात ब्रह्म हीच तयु ात असल्याचे
प्रनतपादि आहे. जीव हेच ब्रह्म असल्याचे त्यािे स्पष्ट होते.
हे सगळे झाल्यावि या वेगळ्या प्रकिणाची िचिा काां के ली गेली?
नमथ्या याचे चाि बाबतीत स्पष्टीकिण आिीच आलेले आहे, एक त्याला
अनस्तत्व िाही. जन्म िाही. पिांतु फक्त दृश्यमािता आहे, ती मायेिे अगि
अनवद्येिे आहे. जग नदसते पण ते जन्मलेले िाही, हे पचिी पडणे, अनत
कठीण. अिेक त्याच्या जन्मानवषयी साांगत असता, हे नविाि तकातला
पटेल, असे होणे आवश्यक होते. हा मििाचा नवषय आहे. आनण
आचायांिी त्याला छाि प्रनतपानदले आहे. पनहली तीि प्रकिणे श्रवणाची
आहेत.
१.
प्रनतपादि

कारिका १ ते २७ अिेक प्रणालींचे नवचाि आनण

यातां पाच
ां नचचाि सिणींचा नवचाि के लेला आहे.
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पनहली असत्कायत वाद – हा न्याय वैशेनषक पद्धतीचा आहे. दसु िी
सत्कायतवाद हा साांख्य आनण योग याांचा आहे. तो आचायांिी खोडूि
काढला आहे. नतसिीत काांही वेदाांनतक पद्धती ‘नवशीष्ट-अद्वैत आनण
इति यावि आिारित असिू ब्रह्मापासिू जग निमातण झाले असे काांही
म्हणतात. पिांतु ब्रह्म अद्वैती असल्यािे तो कोणतीही निनमतती सािि
िसल्यािे करू शकत िाही असे आचायत म्हणतात.
चवथ्यात कमत-कायत-वाद आहे. प्रथम कमत कुणी के ले ? हा मख्ु य
नवषय त्यातां आहे. आचायत यावि ही तात्पिु ती नवचािसिणी असिू
प्राथनमक असे सागां तात.
पाच
ु ाची नवचािसिणी आहे. यावि स्वप्िाचां ी उदाहिणे देऊि
ां वी बद्ध
हे खोडूि काढतात.
२.
वेदातील नवचाि प्रणाली आिािे जन्माबिल उहापोह
(कारिका २८ ते ७१)
यातां महत्वाच्या प्रश्ाांची उकल आहे. याांत तैतिीय,(2.१.२),
(२.६.३), मांडु क, (२.१.३), छाांदोग्य (६.२.३ व ४,) कठ(२.१.११ ),
बहृ दािण्यक ( २.३.६), कै वल्य (22) यातील सांदभत देऊि प्रनतपादि
के लेले आहे.
३.

ससां ािाचे कािण ( कारिका ७२ ते ८६)
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हे जग के वळ भासमाि दृश्य आहे मात्र त्याला अनस्तत्व िाही असे
साांगिू या प्रश्ाची उकल होणे शक्य िाही असे निणातयक नविाि करूि
ते म्हणतात, जग आहे, तसे स्वीकारूि अद्वैती िाहूि व्यवहाि किावा.
४.

नतन्ही अवस्थाांचे अिभु व नवश्ले षण ( ८७ ते ८९)

मी या नतन्ही अवस्थाांचा के वळ साक्षी आहे. आनण मायेच्या
प्रभावािे हे चालते, असे साांगतात
५.
महत्वाच्या साििा (९०) -याला गीतेचा मख्ु यत्वे
आिाि नदला आहे. या साििाचां े द्वािे , मिां ोशद्ध
ु ी सािते. मी नििल
असिू हे इनां द्रयाच
ां े स्वभाव िमत आहेत. माझा याचां ेशी सबां िां िाही.
त्यातां च काय स्वीकािाहत आहे आनण काय िाही, याचा खल
ु ासा आहे.
हेय, ज्ञेय आनण नवज्ञेय याचा उत्तम खल
ु ासा याांत आहे.
६.
उपसांहाि ( ९१ ते १००) याांत महत्वाच्या दोि गोष्टी
आचायत आपल्याला सागां तात, जे आपण शोिीत आहोत, ती शाांती,
आिांद, अभय, ते आपल्याजवळ आहेच. दसु िे द्वैत हाच सांसाि आहे.
आनण अद्वैत हाच मोक्ष. अद्वैताचा त्याग किायचा िसिू त्याशी नलप्त ि
होणे आवश्यक आहे. द्वैत आनण अद्वैत वेगळाले िसिू एक सत्य व दसु िा
त्याविील आभास आहे.
शेवटी प्राथतिा करूि ते प्रकिण सपां नवतात.
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हे सांपणू त कायत किताांिा डॉक्टि श्री आि. डी. पाटील
[(से.नि.)प्राध्यापक, अनभयाांनत्रकी महानवद्यालय- शेगाव] याांिी उत्तम
सहकायत नदले. त्याांचे िन्यवाद.
अद्वैत जीविात उतिो. हीच प्राथतिा. हिी ॐ.
अण्णा
िानशक-पांचवटी
२४/०६/२०२१. वटसानवत्री पौनणतमा

416

अण्णा (श्री. मिक
ु ि सोिवणे) याांची ई सानहत्यविील इति पस्ु तके
नक्लक/टॅप किताच उघडतील
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