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•
विनामल्ू य वििरणासाठी उपलब्ध.
•
आपले िाचनू झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडड करू िकिा.
•
िे ई पस्ु िक िेबसाईटिर ठे िण्यापिु ी वकंिा िाचनाव्यविररक्त
कोणिािी िापर करण्यापिु ी ई-सावित्य प्रविष्ठानची लेखी परिानगी घेणे
आिश्यक आिे.
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अल्प पररचय
मी मिक
ु र नि.सोििणे.
रे ल्िेत ३६ िषे िोकरी करूि
१९९७ मध्ये िोव्हेंबरमध्ये कोंकण
रे ल्िेतिू डेप्यटु ी चीफ इनं िनिअर
म्हणिू सेिानििृत्त.
लहािपणी ियाचे आठव्या
िषी ज्ञािेश्वरी िीििात आली.
करपात्री स्िामी, बाळकोबा भािे
आनदिं ी गीता ि ज्ञािेश्वरी यांच्यात खोल िाण्याचा उपदेश के ला.
पणू ण ज्ञािेश्वरी १९७३ मध्ये िाचिू झाली १९९१ मध्ये पनहले प्रिचि
भसु ािळ येथे नदले. ितं र आििर ६०० च्या िर प्रिचिे ि ििळ ििळ
तेिढेच निनिि िृत्तपत्रातिू लेखि झाले. ज्ञािेश्वरीचा अभ्यास करीत
असतािं ा १६ व्या अध्यायात श्रतु ींचा अभ्यास होणे हे भगितं ाच्या गोचर
होण्यासाठी आिश्यक सांनगतल्याची ओिी िाचल्यािर उपनिषदांच्या
अभ्यासाकडे ओढले गेलो.
उपनिषदाचं े तत्िज्ञाि हे ज्ञाि-मागाणिर आिाररत आहे. हे तत्िज्ञाि
िीििाला कल्याणाचा मागण दाखनिते.
निनिि उपनिषदाचं ेिर भाष्ये िाचिू त्याचं ा आशय काव्यात
उतरनिण्याचा कायणक्रम सरुु के ला आहे.
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‘ई सानहत्य प्रनतष्ठाि’ या प्रख्यात संस्थेिे यांत रुनच दाखनिल्यािे िमेल
तेिढ्या उपनिषदाच्ं या काव्यमय आशयाचे कायण सरुु के ले आहे.
प्रश्नोपनिषद हे अध्यात्माचे सार आहे. निशेषत: पांचिा प्रश्न ॐकाराशी
निगडीत आहे.त्यांत महषी नपप्पलाद यांिी छाि मानहती नदली आहे.
गीता ि ज्ञािेश्वरी याच्ं यातील आशय आनण उपनिषदाचं ा अभ्यास
करूि त्यांचे काव्यमय आशयात्मक भाष्य याला याच प्रकारे प्रकानशत
करण्याचे योनिले आहे.
आि नतसऱ्या श्रािण सोमिारी हे लेखि प्रकानशत होत आहे. आपणा
सिाणस उिणररत काल समािािी िािो. नशि हे आनद गरुु आहेत त्यांिा सादर
िदं ि.
आपणा सिाांिा या उपनिषदािे िीििात ज्ञािाचा लाभ होिो ि िीिि
उज्िल होिो. हीच भगितं ाला प्राथणिा
अण्णा
{मिक
ु र नि. सोििणे}
२३/०८/२०२१
तृतीय श्रािणी सोमिार
२०, कल्पतरू, निियिगर कॉलिी
ििा आडगाि िाका. पंचिटी-िानशक. 9422756333
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अपपण पनिका
जयाांिी बालपणापासिू ज्ञािेश्वरीची गोडी लावली आनण सोळा
सोमवाराांचे सारखे व्रत आचरूि रामरक्षा, व्यांकटे श स्तोि,
गुरुचररि आनद ग्रथ
ां व स्तोिे म्हणवूि घेऊि आतां ली प्रगती
करनवली, अिेक वषे ते गीताप्रेस गोरखपूरच्या ‘कल्याण’
मानसकाचे वगपणीदार होते. ते माझे वडील कै . नवठ्ठलराव
राधाकृष्ण सोिवणे याांिा व आई श्रीमती नभमाताई नव. सोिवणे
याांिा हे लेखि समनपपत करीत आहे..

कै .नवठ्ठलराव राधाकृष्ण सोिवणे {१७-११-१९१५ मृत्यू ०६-०१-१९९३}
(जन्म –कानतपक –प्रबोनधिी शु.११ मत्ृ यू- पौष शु. ियोदशी)

कै .नभमाताई नव. सोिवणे {१३-०५-१९२२ मृत्यू १७-१२-२०१०}
(जन्म- जेष्ठ शुद्ध १२. मत्ृ यू– मोक्षदा एकादशी}
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िीििाची घडण बालपणािर बरीचशी अिलबं िू असते. बालपणी
प्रिचिे ऐकण्यासाठी आमच्या आिींच्या बरोबर मला पाठिीत. त्यामळ
ु े
गोडी िाढत गेली. माझे आई ि िडील दोघािं ा िानमणकतेची आिड
होती.
माझे अतं रंग घडनिण्यात त्याचं ा मोलाचा िाटा आहे.
िनडलांिी स्िामी स्िरूपािंद पािस यांिा गरुु के ले होते. त्यांची
अिेक पस्ु तके त्यामळ
ु े िाचिात येत रानहली. आईिे श्रद्धापिू णक
िनडलांचे िंतर पािसला दर िषी देणगी पाठििू कृतज्ञता व्यक्त करणे
सोडले िाही.
िडील मॅनिक झाल्यािर महसल
ू खात्यांत कारकूि म्हणिू लागले
आनण खात्याच्या परीक्षा देऊि तहशीलदार ि शेिटी डेप्यटु ी कलेक्टर
म्हणिू िोव्हेंबर १९७३ मध्ये सेिानिित्तृ झाले.
अत्यतं प्रामानणक म्हणिू त्याचा लौनकक होता. गररबीत, आहे,
त्याच्यात कसे भागिािे हे आम्हाला त्यांच्याकडूि नशकता आले.
ज्ञािेश्वरीचे नियनमत िाचि त्यांचेमळ
ु े मला बालपणी घडले. त्यांिी
नदलेली नशकिण हाच अध्यात्माचा पाया बिला. उभयतांच्या पािि
स्मतृ ीला नििम्र िंदि.
मधु अण्णा
तृतीय सोमवार –श्रावण वद्य प्रनतपदा, २३/०८/२१.
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प्रश्नोपनिषद - मिोगत
दश उपनिषदात या उपनिषदाला एक िेगळे च महत्ि आहे. यांत
प्रश्न करणारे , उत्तम िैनदक ज्ञाि असलेले ि उच्च अध्यानत्मक स्तर
गांठलेले मान्यिर ऋनष आहेत. आनण उत्तर देणारे ऋनषियण नपप्पलाद हे
महाि तत्ििेत्ते आहेत.
हे अथिणिेदातील नपप्पलाद शाखीय ब्राह्मण भागाच्या अतं गणत
आहे. अध्यात्मात रुनच असणाऱ्याला हा ग्रथं म्हणिे ज्ञािाचा खनििा
आहे.
प्रश्न कत्याांिी निचारलेले कूट प्रश्न हा आध्यानत्मकदृष्ट्या
ज्ञात्यांच्या तकण निष्ठ शंका आहेत. ज्या परम तत्त्िातिू निश्वाची उभारणी
झाली, त्याच्या सखोल ज्ञािािर आिाररत असलेले प्रश्न आनण त्याची
यथाथण आनण समपणक उत्तरे या मागाणिर असलेल्या पनथकांिा िक्कीच
मागणदशणि करतात.
ज्याला अिभु तू ी आनण ज्ञाि पणू णपणे झालेले आहे, अशा
नपप्पलाद ऋनषियाांच्या चरणी नििम्र िंदिा. हे उपनिषद िाचिू , उमगिू
त्याचा ज्ञात्यांिी िीििात फायदा करूि घ्यािा म्हणिू याला काव्यबद्ध
करतािं ा फार कठीण गेल.े
आिार भतू ग्रथं – स्िामी परमाथाणिदं याच
ं े भाष्य, स्िामी निद्यािदं
पणु े याच
ं े उपनिषद बोि, आनण कल्याण मानसकाचा निशेषाक
ं . तसेच
सार ग्रहण (मी.पा) तील ‘उपनिषदे’ यातील श्री शरद याचं े लेखि’ सिण
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सबं ंनितांचा मी आभारी आहे. श्री पद्माकर पाटील –डॉक्टर आर. डी.
पाटील { निित्तृ प्राध्यापक अनभयांनत्रकी महानिद्यालय शेगाि } यांिी
बहुमोल सहाय्य के ले. आनण पढु ेही ते लाभणार आहे. त्यांचा कृतज्ञ
उल्लेख करीत आहे. त्यांच्या सहिासात येण्यािे मला तत्िज्ञािाची
आिड ि अभ्यास असलेला असा स्िेही मद्दु ाम पररचय घडििू
माऊलीिे आणििू नदला. ही माउलीच्या कृपेचे फनलत आहे.
माऊलीच्या पाठींब्यािे ि ई सानहत्य प्रनतष्ठाि’ याच्ं या
प्रोत्साहिािे हे लेखि पणू ण झाले. शद्ध
ु ता ि रे खीिता हे ‘प्रनतष्ठाि
प्रकाशिाचे िैनशष्ट्य आहे.
श्रािणाच्या पािि मनहन्यातील सोमिारी याचे प्रकाशि होणे हेही
भाग्याची गोष्ट आहे. त्याबद्दल संबंनितांचे आभार.
या महाि ज्ञािािे आपला िीिि मागण अनिक उज्िल होिो.
हरी ॐ || – अण्णा

10

नदव्य आशीवापद
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प्रश्न उपनिषद –प्रश्न पनहला
हरर ॐ ||
गुरुदेव ज्ञािेश्वर माऊलीला नविम्र वांदि

ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौयाायणी
च गार्गयाः कौसल्यश्च अश्वलायनो भागावो वैदरभाः कबन्धी
कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मरनष्ाः परं
ब्रह्मान्वेषमाणाष ह वै तत्सवं वक्ष्यतीरत ते ह
सरमत्पाणयो भगवन्तं रपप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥
भारद्वाजी कुळी सुकेशा, सत्यकाम तो नशबीकुळीचा |
कोसल देशवासी अश्वलायि, सौयापयणी तो गगाांचा || १
नवदभपवासी भागपव ऋनष तो, कबध
ां ी प्रपौि कत्याांचा |
ब्रह्मनिष्ठनच वेदपरायण, ऐसा लौनकक साहींचा || २.
नपप्पलाद हे ख्यातनच ऋनषवर, ब्रह्मनिष्ठ म्हणुिी महती |
सनमधा घेऊिी करी आदरे, साही भेटाया जाती || ३.
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मिात आदर श्रद्धा भक्ती, उत्कांठा ती ज्ञािाची |
शमिनच प्रश्नाांचे ते होईल, महती ती महषषचां ी || ४.
परब्रह्म ज्ञािी उत्कांठा, िमि ऋनषवरा ते कररती |
हेतू मिीचा कररती प्रगट ते, नविम्र भावे करुिी स्तुती || ५.
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तान् ह स ऋरषरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया
सवं त्सरं सवं त्स्यथ यथाकामं प्रश्नान् पच्ृ छत यरद
रवज्ञास्यामः सवं ह वो वक्ष्याम इरत ॥ २
गुरुवयप जरी ज्ञािबांत ते, पाही पािता नशष्याांची |
म्हणुनि साांगती रहा आश्रमी, मदु त नदली ती वषापची || ६.
येथील नियमा करणे पालि, ब्रह्मचारी आचरणाची |
सयु ोग्यता ज्ञािाजपि करण्या, तेणे होईल निनितची || ७.
आकलिाचा स्तर उांचावे, सहजी तेणे शुद्धीिे |
उच्च ज्ञाि जे श्रुनततुिी लाभे, कृतीत येईल आचरणे || ८.
एक वषप ही पूवप तयारी, जाणुनि होणे ज्ञािाची |
काांही उत्तरे मिी उकलतील, ऋनषवराांिा पुसण्याची || ९.
सुपािाशीनच बोध करावा, दडां क असतो जो श्रुतीचा |
तोही पाळला जाईल निनित, ऐसा मािस गुरुजींचा || १०.
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अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ ।
भगवन् कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इरत ॥ ३ ॥
प्रश्न पस
ु ाया जेही गेले, उत्कांठा त्या बोधाची |
निष्ठेिे ते नियमा पाळुिी, मुदत सपां ता वषापची || ११.
नविम्रभावे कात्यायि तो, वदां ि करीतो गुरुजींशी |
म्हणे साांगणे भगवि् आता, उकलावे मम प्रश्नाशी || १२.
नवश्वामाजी सजीव अिेकनच, अनवरत येती नि जाती |
कोण असे या सकला कारण, उत्पत्ती लय आनण नस्थती ?|| १३.
सष्टृ ी ही जी मम भांवताली, कोण कोठुिी येत असे ?|
काय प्रयोजि असे तयाशी, आनण कोण शक्ती ती करनवतसे?||१४.
प्रत्येकाचे कायप वेगळे , इहलोकी िा त्या गणती |
अनवरत चालती व्यापाराांचे, गाडे नित्यनच या जगती || १५.
अव्यक्तातुिी जगती येती, कररती आपल्ु या कायापला |
आनण नवरुनिया सहजी जाती, काय प्रयोजि असे याला ?|| १६.
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जगतीचे नवद्वाि नकती तरी, साांगती जे हाती आले |
परर कुणा िा निनित मानहत, असांख्य वाद जरर झाले.|| १७.
भगवि् आपण नवषद करावे, उत्तर माझ्या प्रश्नाांचे |
आपण ज्ञािी वांदि आपणा, उकल करावे ते याांचे || १८.
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तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापरतः
स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स रमथुनमुत्पादयते ।
ररयं च प्राणं च इरत, एतौ मे बहुधा प्रजाः कररष्यत इरत ॥ ४ ॥
नपप्पलाद ऋनष श्रीगुरु आता, देती उत्तर ते याांचे |
प्रनसद्ध आहे वेदामाजी, मिी आले प्रजापतीचे || १९.
इहलोकी या सष्टृ ी व्हावी, सक
ां ल्पे तप सरुु के ले |
त्यास्तव ब्रह्मा निनमपयला, नि आदेश तैसेची नदधले || २०.
सष्टृ ी निनमपण्यासाठी सनृ जयली, जोडी रनय नि प्राणाची |
उभय नमळोिी, प्रजा निनमपती, जड आनण ती सजीवाांची || २१.
सूक्ष्म शरीर नि प्राण नि मिही, शब्द ‘प्राण’ तो दशपनवतो |
‘रयी’ शब्दािे भोजय’ दशपवी, ‘मूतपनच’ तो जे-जे होतो || २२.
प्राण असे तो सूयप जयािे, प्राण-शक्ती लाभे आपणा |
रयी असे तो सौम्य चांद्रमा, साह्य करी पोषण-भरणा || २३.
चक्र पाप-पुण्याचे सुख-दुुःखे, कल्पिेतल्या क्रीडेचे |
जग मायावी, गुांतण्याशी जीव, फेरे ते भव-चक्राचे || २४.
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हेतू कमापचे ते सहजी, फल-प्राप्तीच्या योगािे |
जीवि-रेखा घडेल सहजी, आपआपल्या कमापिे || २५.
जसे कमप ती तशीच योनि, सत्कमे लाभे मुक्ती |
नववेक वैराग्या अिुसरता, प्रसन्िता शाांती प्राप्त्ती || २६.
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आरदत्यो ह वै प्राणो ररयरेव चन्रमा ररयवाा एतत्
सवं, यन्मूतं च अमूतं च तस्मान्मूरतारेव ररयः ॥ ५ ॥
सयू पनच-प्राण असे सकलाांचा, जगण्याची जीनच शक्ती |
चांद्रनच आहे स्वामी मिाचा, समजे तो होता व्यक्ती || २७.
शास्त्रे म्हणती, द्रव्य नि उजाप, श्रुनत म्हणे प्राण नि रयी |
आवश्यक ते जीवि आधारा, पूरक एक-दुजया उभयी || २८.
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अथारदत्य उदयन् यत् प्राचीं रदशं प्ररवशरत तेन प्राच्यान्
प्राणान् ररममषु सरन्नधत्ते । यद्दरिणां यत् प्रतीचीं
यदुदीचीं यद् अधो यद् ऊर्ध्वं यदन्तरा रदशो यत्
सवं प्रकाशयरत तेन सवाान् प्राणान् ररममषु सरन्नधत्ते ॥ ६ ॥
पूवप नदशेला आनदत्य येता, प्राण-तत्व आच्छानद जगी |
सकल नदशा त्या उजवल कररतो, चैतन्यनच जागोजागी || २९.
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स एष वैश्वानरो रवश्वरुपः प्राणोऽरर्गनरुदयते ।
तद् एतद् ऋचाऽभ्युक्तम् ॥ ७ ॥
वैश्वािर तो अनग्िरुपािे, क्षध
ु ारूपे पोषणा करी |
प्रकाशातुिी देत चेतिा, आनण जीवि साकारी || ३०.

21

रवश्वरूपं हररणं जातवेदसं परायणं ज्योरतरेकं तपन्तम् ।
सहस्रररममः शतधा वतामानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सयू ाः॥८॥
सहस्त्र बाहिां ी तो आपल्ु या, सकलाांिा वेढुनि घेई |
एकटाची तो जीवि उजाप, परर सकलाशी तो देई || ३१.
आपुल्या नकरणाच्या उष्म्यािे, शुद्धची जल ते नसध
ां ूचे |
वषापकाली तृषा धरतीची, दाि देई पजपन्याचे || ३२.
आरोग्याची घेई काळजी, भूमीवरल्या उष्म्यािे |
आधार जीविाचा ती होती, सूयापची वत्सल नकरणे || ३३.
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सवं त्सरो वै प्रजापरतः तस्यायने दरिणं चोत्तरं च ।
तद्ये ह वै तरदष्टापतू े कृतरमत्युपासते ते चान्रमसमेव
लोकमरभजयन्ते । त एव पुनरावतान्ते तस्मादेत ऋषयः
प्रजाकामा दरिणं प्ररतपद्यन्ते । एष ह वै ररययाः रपतृयाणः॥९॥
प्रवाह काळाचा हा चाले, वषापचे बारा मनहिे |
सांवत्सर हा कालरूपािे, अनवरत पुढेनच तो जेणे || ३४
दनक्षण आनण उत्तर ऐशी, दोि तयाची ती अयिे |
इष्ट कामिा धरुिी मािसी, चांद्रलोकी जाणे येणे || ३५.
नपतृयाि या मागाप सांज्ञा, ’रयी’ ऐसे त्याशी म्हणणे |
मागप दनक्षणेचा तो असता, पिु ुःपन्ु हा येथे येणे || ३६.
आशीवापद ते प्राणरूपािे, सयू प देवता देत असे |
आनण ‘रयी’ ती चांद्ररूपािे, सष्टृ ीत काले वतपतसे || ३७.
अमृत वषे सोम रसे ते, सौम्यनच चांद्राची नकरणे |
औषधी विस्पतीतुिी लाभे, आरोग्य सकलाशी जेणे || ३८.
सूयप असे तो जीविी भोक्ता, आनण भोग्य चांद्रमा तसा |
उजाप सूये, कायापलागी, त्याचानच घेतला वसा || ३९.

23

विस्पतींिा वधपि चांद्रे, जेणे निनमपती अन्िाची |
सूयप देतसे देही क्षमता, जीविात उपभोगाची || ४०.
उदय नि अस्ते नदवस-राि ती, सूयप देतसे कालगती |
काल-प्रवाहा सूयपनच कारण, काल जिक त्याची ख्याती || ४१.
नतथी पक्ष नि मनहिा नवकसे, येणे-जाणे चांद्राचे |
तोही साह्या कालप्रवाहा, जिकत्वनह ते उभयाांचे || ४२.
अयिे बदले मागप रवीचा, उत्तर आनण दनक्षणही |
बदले अध्यात्माची साधिा, अांत्य समय ती गती पाही || ४३.
भारतीय सस्ां कृती दशपिा, उकल ती प्रश्ने या होई |
अयिे सूचक जीवि हेतू, प्रगटे जो काला-ठायी || ४४.
सष्टृ ीत या िा काांही जन्मे आनण लयाला ते जाई |
कालप्रवाही नित्य वाटते, आले जन्मा गेलेही || ४५.
बीज सनृ जतसे नवशाल वृक्षी, तो नच नबजाते प्रसनवतसे |
चक्र अनवरत चालत राही, त्याशी कदानप खांड िसे || ४६.
नवश्व चळतसे सूयप रूपािे, उत्पत्ती नस्थती आनण लये |
जलधाराांिी चाले जीवि, चक्र चालवी सूयप तये || ४७.
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जीविदाता सूयप असे तो, प्राणाांचाही प्राण असे |
प्रकाश, उजाप, सहाय्य अन्िा, सूयपदेवची घडनवतसे || ४८.
सगुण रूपे सूयपदेवता, निगपुण खेळवी ऊजेला |
देहधारणा, ज्ञाि वधपिा रनवनकरणे उपयोगाला || ४९.
कायपशक्ती नि जीविाधारा, सूयप देवता साह्याला |
सकल शक्तीचा तो उद्गाता, ब्रह्म सगुणनच नवश्वाला || ५०.
सवां त्सर जो काल-प्रवाहे, तोनच असे श्रीप्रजापती |
चांद्रलोकी ते जाणे येणे, दनक्षणायािी तशी गती || ५१.
देह सोनडता अतप्तृ असता, नपतल
ृ ोकी जाणे अांती |
परी जयाला पूणप नवरक्ती, उत्तरायणी हो मुक्ती || ५२.
खुांटे त्याचे जाणे येणे, समरसता ब्रह्मी होई |
व्यष्टी म्हणुनि िसे व्यक्तता, नवश्व-रुपेनच तो राही || ५३.
उत्तरायणी सूये असता, नदिमािनह ते अनधक असे |
ज्ञाि-प्रकाशि ते अध्यात्मी, उत्तर अयिी वधपतसे || ५४.
दनक्षणायिी राि मोठीनच, प्रकाशाहुिी अनधक अशी |
अज्ञािाचे वधपि तेंव्हा, अध्यात्मी दनक्षणी तशी || ५५.
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लौनकक अयिे काांही असो जरर, प्रकाश जीविी वाढतसे |
अज्ञािाची निशा नमटतसे, तैसीची गती होत असे || ५६.
म्हणुनि नदि, पक्ष नि अयिी, पांचाांगी काांहीही असता |
उत्तमनच गती त्याला लाभे, जीविाांती ती उजवलता || ५७.
शुद्ध जयाचे नित्य आचरण, शुक्ल पक्ष नि नदवस असे |
अपरा नवद्या हीच असे ती अज्ञािाचे िाांव िसे || ५८.
परनहतसाधि हेची जीवि शुक्लची मागाप दानवतसे |
इहलोकी िा परलोकी ही, उजवलता अनस्तत्वी असे || ५९.
शुद्ध आचरणी अनग्ि पज
ू ि, वाट असे माांगल्याची |
नचांता िाही निशा-पक्ष वा कवणा अांती अयिाची || ६०.
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अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया रवद्यया आत्मानं
अरन्वष्य आरदत्यं अरभजयन्ते।
एतद्वै प्राणानां आयतनं एतद् अमृतं अभयं एतत्
परायणंएतस्मान्न पुनरावतान्त इत्येष
रनरोधस्तदेष श्लोकः ॥ १० ॥
ब्रह्मचयप पाळुिी तप करी, अध्यात्मनह ते श्रद्धेिे |
देह-भाविा पूणप त्यागुिी, ब्रह्म शोनधती ज्ञािािे || ६१.
कोण असे मी? वेध घेत ते, शुद्ध अशा आचरणािे |
जीवि जयाांचे सदाची उजवल, अांती प्रकाशमागापिे || ६२.
सूयप लोकी ते निनित जाती, ब्रह्म-प्राप्ती त्या आपैसी |
शुद्ध नि परनहत असेनच आचरण, तेजोमय त्या मागापशी || ६३.
ति मि आनण प्राणसनहतनह, निरलस प्रयास होय तपे |
ब्रह्मचयप ते पानळती परु ते, सकला पाही हरररूपे || ६४.
कुणासही िा दुुःख मजमुळे, ऐशी ब्रह्मचयप वत्त
ृ ी|
जेही कररती शुद्ध मिािे, कमष िसेनच आसक्ती || ६५.
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नवषयी सेवि सांयम पाळुिी, वाट्या सहजी जे आले |
उनचतनच मागे, पार कररती त्या, आनण ईश्वरा अनपपयले || ६६.
काम सेविी सांभोगािे, अन्या तृप्ती सानधतसे |
जया करणे ते सहजी घडावे आसक्ती लवलेश िसे || ६७.
ऐशा उनचतनच कामपूतषिे, ब्रहचयप साधे पुरते |
आनण श्रद्धा निताांत असणे, देतनच ब्रह्मप्राप्तीते || ६८.
ऐशा ररतीिे तप नि ब्रह्मचयप, श्रद्धा देई ज्ञािाते |
प्राणतत्व ते भास्कर योगे, निनित योजी मुक्तीते || ६९.
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पञ्चपादं रपतरं द्वादशाकृरतं रदव आहुः परे अधे परु ीरषणम् ।
अथेमे अन्य उ परे रवचिणं सप्तचक्रे षडर आहुररपातरमरत॥११ ॥
एकनच नशशीर-हेमांता धरुिी, पाांच पाऊले त्या असती |
बारा मनहिे अवयव त्याचे, ऐसा असे प्रजापती || ७०.
श्रुनत म्हणते त्या ‘नपतर’नच सूयाप, तोनच ब्रह्म नि प्रजापती |
तो नच कायपरत नित्य असे जया, काल म्हणोिी ती ख्याती || ७१.
पेय जलाचा तो निमापता, नपता असे तो सकलाांचा |
अन्य म्हणती स्वगापहुिी उांचनच, रथात ऐसे काळाचा || ७२.
रथास त्याच्या सात अश्व नक, सात वार सप्ताहाचे |
सहा ऋतूांचे सहानह आरे, असती त्याच्या चक्राचे || ७३.
त्याला ज्ञािनह ते सकलाांचे, गनतमाि तो नित्य असे |
‘सांवत्सर सष्टृ ी’ नह म्हणती, ब्रह्म सगुण सकलास नदसे || ७४
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मासो वै प्रजापरतः तस्य कृष्णपि एव ररयः शुक्लः प्राणः
तस्मादेतद् ऋषयः शुक्ल इरष्टं कुवारन्त इतर इतररस्मन् ॥ १२ ॥
मनहिा हानह काळ असे तो, कृष्ण पक्ष त्याांतील रयी |
शुक्ल पक्ष निष्कामी प्राण तो, शुभ काये ती त्याठायी || ७५
कृष्ण पक्षी ती सकाम कमे, निष्कामनच ते शुक्लीचे |
कृष्णे भौनतक भोगरूपाचे, तेनच दनक्षण अांगाचे || ७६.
कोणताही तो पक्ष अयिनह नित्य करी जो शुभ कमे |
उत्तम गती ती त्याची निनित, काल कोणतानह असो िामे || ७७
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अहोरात्रो वै प्रजापरतः तस्याहरेव प्राणो रारत्ररेव ररयः
प्राणं वा एते प्रस्कन्दरन्त ये रदवा रत्या सयं ुज्यन्ते
ब्रह्मचयामेव तद्, यद् रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥
चक्र असे हे नदवस-रािीचे अनवरत ऐसे ते चाले |
कायप हेतूिे ठरते फल ते, शुक्ल-कृष्ण म्हणती बोले || ७८.
उभयनह पावि काल प्रजापती, शुभ नि अशुभही काांही िसे |
नित्यनच जो निष्काम आचरे, गती उत्तमनच त्यास असे || ७९.
कालरूपािे स्वयेनच ईश्वर, म्हणुनि सत्कमष आस्था |
मिुष्य जन्मनह दुलपभ म्हणुनि, नित्यनच करणे सत्कृत्या || ८०.
नित्य प्रकाशी प्राण-तत्व ते, माांगल्ये वरी नदवसाला |
आनण रयी ती राि मानिली सूयपनच गगिी िसण्याला || ८१.
परर शुभ कमाप काल ि बांधि, कारण मागप उजेडाचा |
परनहत आनण सत्कमापसी प्रनतक्षण आहे मोलाचा || ८२.
रािी खाणे अल्प असावे, नमताहार बहु उपयोगी |
आसक्ती ि कवणे काळीही, तरीच तो उत्तम योगी || ८३.
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अन्नं वै प्रजापरतः ततो ह वै तद् रेतः
तस्मारदमाः प्रजाः प्रजायन्त इरत ॥ १४ ॥
अन्िनह जाणे प्रजापती तो, प्रजोत्पत्ती सभ
ां वे तये |
शास्त्राधारे नित्य आचरण ‘रयी’ शुभनच वतपणे जये || ८४.
पुि नक कन्या दोन्ही उत्तम, प्रसादनच भगवतां ाचा |
उभयनह साकाररती जगताला, भेद िसो तो सांततीचा || ८५
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तद्ये ह वै तत् प्रजापरतव्रतं चररन्त ते रमथुनमुत्पादयन्ते ।
तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचयं येषु सत्यं प्ररतरष्टतम॥् १५॥
जीवि सत्कमेनच आचरी, प्रजापतीची तीच पुजा |
ब्रह्मलोकीची प्राप्ती तेणे, स्वधमप यज्ञनच तो समजा || ८६.
ब्रह्मचयप व्रत नित्य पाळणे, उत्तम सांस्कारा द्यावे |
साथपक जन्मी याच करावे, आदशप जीविी आचरावे || ८७.
स्वधमप पालि शािाधारे, उपासिा ही श्रेष्ठ असे |
साथपक करणे या जन्माचे, याहुनि श्रेष्ठ काांहीच िसे || ८८.
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तेषामसौ रवरजो ब्रह्मलोको न येषु रजह्ममनृतं न माया चेरत॥१६॥
असत्याशी िा कदानप थारा, आचरणी नि वाणीिे |
कुटीलतेचा िा लवलेशनह, ब्रह्मपदी तो खािीिे || ८९.
पनहल्या ऋनष कात्यायि याांिी, प्रश्न महानषपिा पुनसले |
सष्टृ ी-कायाप नवषद जाहले, समाधाि ऋषीला झाले || ९०.
नपप्पलाद ऋनष स्पष्ट साांगती, कृष्ण-शुक्ल या उभय गती |
स्पष्टनच त्याचे यथाथप ज्ञािे, साांनगतली तेजो महती || ९१.
दुलपभ हा िर देह लाभला, नदशा दावी कै वल्याची |
कसे टळावे भव-चक्र नि फेरे, महती ज्ञेयनच ज्ञािाची || ९२.
शुक्ल-कृष्ण या गती िा बघणे, निष्कामची त्या कमापिे |
देह त्यानगता, पढु ील प्रवासी, वतपि कै से द्वैतािे ?|| ९३.
वावरुनि द्वैतात नि:सगां े, अद्वैती कै से जाणे |
नचत्त शुद्धी, निष्काम वतपता, कै से पैलतीरी येणे || ९४.
आत्मा नििल म्हणुनि साधि, देहाचे ते योग्यररत्या |
उत्तम होता जुळणी ऐशी, जीवि अिुसरते सत्या || ९५.
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नशव-शनक्तच्या उनचत सुयोगे, माांगल्यची ती वषाप |
अनस्तत्वाचे कल्याणनच ते, िसेनच सीमा त्या हषाप || ९६.
प्रथम प्रश्न सांपला
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नद्वतीय प्रश्न
अथ हैनं भागावो वैदरभाः पप्रच्छ ।
भगवन् कत्येव देवाः प्रजां रदधारयन्ते ?
कतर एतत् प्रकशयन्ते ?
कः पुनरेषां वररष् इरत ॥ १ ॥
तस्मै स होवाच - आकाशो ह वा एष देवो वायुररर्गनरापः
पृरथवी वाङ्मनश्चिुः श्रोत्रं च ।
ते प्रकामयारभवदरन्त। वयं एतद्बाणमवष्टभ्य रवधारयामः॥२॥
उत्तर ऐकुिी समाधाि मिी, भागपव नवदभप देशीचे |
वदां ि करुिी महषषलागी, उत्तर इनच्छती, प्रश्नाांचे || १.
इहलोकी या प्रजा असख्
ां यनच, कोण धाररती सकलाांिा ?|
नदव्य देवता-माजी त्याांतील, भगवि् ते श्रेष्ठत्व कुणा?|| २.
स्थूल- सूक्ष्म नि कारण देहही, अिात्मानच ते नित असती |
उनचत सुयोगे, सूक्ष्म शरीरा, कल्याणाची हो प्राप्ती ||३.
सुषुप्तीत ती सकल इनां दये, पूणप तया सुप्तनच असती |
एकच जागतृ प्राण-तत्व ते, अिुभवते सुखमय नस्थती || ४.
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प्राण एकला देह-प्रबध
ां ा, रानखतसे ती योग्य नस्थती |
पांचप्राण ते देह व्यवस्था, नित्यनच सुरनळत चालनवती || ५.
प्राणाद्वारे देह नक्रया त्या चैतन्याच्या नित योगे |
जीविी अनस्तत्वास रानखती, प्राणाच्याची सांयोगे || ६.
प्राण असे तोवरती प्राणी, कायप जगती या चालनवती |
म्हणुनि प्राणनच श्रेष्ठ असे तो, ऐसी सहजी ती ख्याती || ७.
प्राण असे तो नित्यची पावि, जेणे व्यनक्तत्वा महती |
पच
ां प्राण ते नवनवधनच काये, देहाकरवी करनवती || ८.
देहाद्वारे सध
ां ी लाभे, नवश्व-कायप ते करण्याला |
आनण ओळख निज-रुपाची, ब्रह्माशी ते नमळण्याला || ९.
प्राण-तत्व ते नित्य निरांतर, सूक्ष्म जीव वा गजनह असे |
आदर करणे त्या तत्वाचा, नशवनच त्याांतनह नित्य वसे || १०.
साांगती नपप्पलाद महषष, वत्सा, आधार गगिाचा |
त्यातुनि उद्भव वायू अनग्ि जल, आनण असे तो पृथ्वीचा || ११.
पाांच भुते ही, धाररती देहा, पाांच इनां द्रये करणाांचा |
त्वचा, िेि नि श्रवण िानसका, ज्ञाि ग्रहणी त्या नजांव्हेचा || १२
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पाांची इनां दये नवषय वेगळे , ज्ञाि मिाला ते देती |
तेणे देहा होत प्रकाशक, श्रेष्ठत्वा आले पुढती || १३.
कथा असे ही श्रेष्ठत्वाची, बृहद्अरण्यकी, छाांदोग्यी |
सकल इनां द्रयी श्रेष्ठ कोण ते, देहास्तव जे सहयोगी || १४.
एक एक इनां द्रयास जाणे, एक वषप देहामधुिी |
कळे ल महती श्रेष्ठत्वाची, कोण श्रेष्ठ ते त्यामधुिी || १५.
चक्षू जाता, अांध होतसे, परर िा थाांबे जीवि ते |
जाता श्रवणही ऐकू येईिा, जीवि तरीही िा अडते || १६.
ऐसे एक एक ते जाता, जीवि कठीणनच परर चाले |
आनण प्राण ते जाऊ पाहता, पुढील श्लोकी ते घडले || १७.
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तान् वररष्: प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथ । अहं एवैतत्
पञ्चधाऽऽत्मानं प्ररवभज्य एतद् बाणमवष्टभ्य रवधारयामीरत
। तेऽश्रद्दधाना बभूवुः ॥ ३ ॥
सोऽरभमानाद् ऊर्ध्वं उत्क्रामत इव तरस्मन् उत्क्रामरत अथ
इतरे सवा एव उत्क्रामन्ते तरस्मंश्च प्ररतष्माने सवा एव प्रारतष्न्ते
। तद्यथा मरिका मधुकरराजानं उत्क्रामन्तं सवा एव उत्क्रामन्ते
तरस्मंश्च प्ररतष्माने सवाा एव प्रारतष्टन्ते एवं वाङ्मनश्चिःु श्रोत्रं
च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वरन्त ॥ ४
श्रेष्ठ इनां द्रया माजी प्राण तो, सकलाांिा तेंव्हा साांगे |
महत्व तुमचे अवश्य आहे, नवनशष्ट कायष ते अांगे || १८.
समजू िका तुनम्ह अत्यावश्यक, मजनच मुळे जीवि चाले |
मुख्यनच मी आधार तिल
ु ा, तुम्हा बळाशी मी नदधले || १९.
परर तो हेका श्रेष्ठत्वाचा, जेंव्हा अन्यनह सोडीिा |
निघू पाहता देहापासुिी, झाली देहाची दैिा || २०.
कासावीसनच सवप जाहले, एक क्षणही वाटे मोठा |
कसल्या गप्पा त्या वषापच्या, क्षणात सोनडती तो ताठा || २१.
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मधुमनक्षका मुख्य असे जी, राणी मनक्षका ती उडता |
इतरही साऱ्या सहजी उडती, राणी जेंव्हा ती जाता || २२.
तशी इनां द्रये सहजी त्यागी, नतच्या मागुती देहाला |
प्राणानवि ि अथप तयाशी, सहजनच हे प्रत्येकाला || २३.
महत्व आपुले जाणे प्राणही, परी िसेची गवप तया |
नविवू लागले ते प्राणाशी, मुळीच सोडू िको काया || २४.
शक्ती स्रोत तूां आमुच्या कायाप, गवपही गेला तो आमुचा |
तूनच श्रेष्ठ हे सहजी पटले, िको नवचारनह जाण्याचा || २५.
फुका गवप तो आम्हास होता, सोनडले ि तूां नवियाशी |
सवपश्रेष्ठ तूां आपुल्यामाजी, आता कळले आम्हाशी || २६.
प्राण म्हणे त्या, श्रेष्ठ कनिष्ठ नह, िसेची मजला ती भ्ाांती |
सुयोग्य करणे कायष िेनमल्या, ईश्वरनच आपुली शक्ती || २७.
हे समजावे तुम्हा म्हणोिी, चुणूक दानवली नवरहाची |
जोवरी आपण आहो देही, हवी काळजी देहाची || २८.
कायप जेही िेनमले ईश्वरे, त्या आदेशे वतापवे |
नविा अहांता, श्रेष्ठत्वाची, कायाप अिुकूल ते व्हावे || २९.
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मी सकलाशी जोडुिी राहे, िेनमयले ते कायप करी |
अनस्तत्वा आधार आपुला, कदानपही हे िा नवसरी || ३०.
पाांच भागी मी मला वाटुिी, कायप चालवी देहाचे |
शक्ती पयापप्तनच देतसे, भाि नित्य ते कायापचे || ३१.
प्राण, अपाि, उदाि, व्याि नि, समाि नह माझे असती |
प्रत्येकाचे कायप वेगळे , तोल-ताल राखे शक्ती || ३२.
आरोग्याची घेत काळजी, सकला मीनच साांवरतो |
हवे घेऊिी, िको टाकुिी, क्रमा आपल्ु या आचरतो || ३३.
आपल्ु या जागी प्राण नस्थरावे, सहजी इतरनह ते वसती |
प्राण प्रमुखनच देहामाजी, कळले नमटली ती भ्ाांती || ३४.
देह सोनडता प्राणामागे, इतर इनां द्रये ती जाती |
मधु मनक्षका राणी जेथे, इतर नतयेला अिुसरती || ३५.
सकल इनां द्रये प्रणाम कररती, नवियेनच ते प्राणाते |
कररती स्तुतीला, महत्व जाणुनि, पूणप सोडीती गवापते || ३६.
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एषोऽरर्गनस्तपत्येष सूया एष पजान्यो मघवानेष वायुः
एष परृ थवी ररयदेवः सदसच्चामतृ ं च यत् ॥ ५ ॥
इनां द्रयेनह ती सकलनच म्हणती, प्राण तप्त हा अनग्िरूपे |
म्हणुनि प्रभाती, अनग्िवदां िा, तोनच उजाप सयु परूपे || ३७.
रयी असे ती चांद्र देवता, अमृत वषाप सकलाशी |
पोषण आनण आरोग्य देई, नकरण मागुिी सूयापशी || ३८.
तैसे रयी ते वायू पृथ्वी, प्राणनच मेघ, नि इद्रां असे |
चालनवती ते सजीवा सकला, ईश्वर आदेश देई तसे || ३९.
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अरा इव रथनाभौ प्राणे सवं प्ररतरष्तम् ।
ऋचो यजूूँरष सामारन यज्ञः ित्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥
आधार प्राणनच सकल जीविा, आरा तो िाभीस्थािी |
जीविरथ तो सल
ु भ चालतो, चक्र नफरे साऱ्या नमळुिी || ४०.
नवनवध कायष ती शक्ती वेगळी, प्राण शक्तीनच बळ त्याांचे |
ऋग,् यजु आनण सामवेदही, क्षनिय ब्राह्मण सकलाांचे || ४१.
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प्रजापरतश्चररस गभे त्वमेव प्ररतजायसे ।
तुभ्यं प्राण प्रजारस्त्वमा बरलं हररन्त यः प्राणैः प्ररतरतष्रस॥७॥
प्राणदेवते, प्रजापती तूां, गभे जन्माला येशी |
मायबापही तूनच होऊनि, देहा घानलशी जन्माशी || ४२.
नदव्य जयोती जया ग्रहताऱ्याांच्या, अांतराळी कररती भ्मणा |
गती-गुण नि ती तेजोमयता, जशी िेनमली नफरताांिा || ४३.
प्रसतृ कररती तेजोलहारी, धरतीवर त्या येताांिा |
वाढनवती त्या तेजगुणाांिा, परस्पराांिा नमळताांिा || ४४ .
तेज नवलक्षण ब्रह्माांडाचे, प्राणतत्व ते बलदायी |
वातावरणी येथे येता, नमश्रण ते ठायीठायी || ४५.
असे तत्व ते ब्रह्माांडाचे ईश्वर निनमपत तूां घेशी |
श्वासाद्वारे अशी नदव्यता, देही सहजी खेळनवशी || ४६.
तेजाचे हे सार निरांतर, अिायास ते आम्हाला |
अितां ातुिी जीवास देशी, कृतज्ञ भावे िमि तुला || ४७.
सकल जीवही बहु आदरे, तुज देती ते सन्माि |
अपाि सनहते देह खेळवी, आधार देशी तू प्राण || ४८.
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सकल जीव ते पुनजती तुजला, प्रनतष्ठीत पाांचही भागी |
सज
ृ ि होई ते, तुझ्यामुळेनच, योग्य शक्ती त्या-त्या जागी || ४९.
नवनवध योिीचे सूि चालनवशी, सूिात्मा म्हणती तुजला |
कायप शक्ती तूां सकला देशी, जगती काये करण्याला || ५०.
िेनमयल्या कायाप जया देहा, तैसी देऊिी जगताला |
प्रेरक सवपनच कृती करनवशी, देऊिी स्फूतष देहाला || ५१
जयाला जे-जे आवश्यक ते, खाद्यनह तसले पुरनवशी |
तण
ृ ापासनु ि गजराजाच्या, अनस्तत्वा तू चालनवशी || ५२.
ज्ञाि इनां द्रये नवषयी नवचरता, िेनमली ती काये कररती |
एक दुजयाच्या सहयोगािे, जग चाले ही तांव महती || ५३.
खाद्य पचविु ी देही नवनवध हा, यज्ञ तूनच तो करनवशी |
पूजानच ही तर भगवांताची, करवुिी असांख्य कायापशी || ५४.
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देवानामरस वरितमः रपतण
ॄ ां प्रथमा स्वधा ।
ऋषीणां चररतं सत्यं अथवााङ्रगरसामरस ॥ ८ ॥
नवनवध देवता, देही शक्ती, यज्ञ कराया जठराग्िी |
तूनच अग्िी तो, हवी पोचवी, यज्ञातील तूां अहनिपशी || ५५.
अखांड यज्ञा चालनवणारा, पनवि अग्िी तूां असशी |
त्या अनग्ितुिी देवा तुष्टी, बल येई ते कायापशी || ५६.
नपतृ-ऋणास्तव तपपण देण्या, अग्िी पावि तूनच असे |
श्रेष्ठ ऋषींच्या आचरणातील सत्यत्वनह ते तूां तैसे || ५७
तेणे नफटते नपतृ-ऋण ते, कृतज्ञता ती व्यक्तविु ी |
आशीवापद लाभता तयाांचे, सद्भावनच येती जीविी || ५८.
असा वारसा पुढती चाले, धमप सांस्कृती नटकवोिी |
धमापचेनह होई रक्षण, सानत्वकता ती वधपिू ी || ५९.
जाणकार जे ऋनष तयाांिा, तपोबलािे जे कळले |
ज्ञाि इनां द्रया ठायी ऋषी ते, जया योगे जीवि चाले || ६०.
अांगीरस ते ज्ञाि इनां द्रये, जीवि रस देती अांगी |
प्राणाद्वारे घडनवती जीवि, येई सख
ु मयाता ती जगी || ६१.
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प्रत्येकाचे जीवि ऐसे, वाढवुिी सपां न्ि करी |
प्राण देवते, तुनझया योगे, जीवि उत्तम साकारी || ६२.
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इन्रस्त्वं प्राण तेजसा रुरोऽरस पररररिता ।
त्वमन्तररिे चररस सयू ास्त्वं ज्योरतषां परतः ॥ ९ ॥
तेजािे सपां न्ि इद्रां तो, नवष्णू ही पालि कताप |
जीणाप काढुनि नित्य िूतिे, रुद्र तूनच होशी जगता || ६३.
अांतररक्षी तांव नित्य भ्मण ते, सयू प देत तेजोमयता |
श्रेष्ठ असे ते दैवी तत्व तूां, जीविाशी तूची िाता || ६४.
कमप योग घडतसे तुजमुळे, अपरा नवद्या योगािे |
प्रगत परा नवद्येस लाभवी, ज्ञाि योग तो अिुसरणे || ६५.
प्रत्येकाची ज्ञाि इनां द्रये, वेगवेगळ्या क्षमतेची |
जसे िेनमले कायप ईश्वरे, आकलि शक्ती असे त्याची || ६६.
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यदा त्वमरभवषारस अथेमाः प्राण ते प्रजाः ।
आनन्दरूपारस्तष्रन्त कामायान्नं भरवष्यतीरत ॥ १० ॥
प्राण देवता सयू प होऊनि, वषपवी शद्ध
ु जले धरती |
तृष्णा आनण अन्ि निनमपती, तये धारणा या जगती || ६७.
तृषातप आनण तप्त धरतीला, येई क्षमता सज
ृ िाची |
आिांद पसरे जगतामाजी, असे कृपा ही प्राणाची || ६८.
सौम्य अग्िीिे, नसांधु जलाचे, मेघ बिे नकरणाद्वारे |
वायू योगे, यथाकाल ती, वषाप करी जीवि हस
ां रे || ६९.
वषाप हा आधार जगाचा, सानधशी ऋतुचक्राद्वारे |
जलवषेिे, तृप्तनच धरती, सारी सष्टृ ी ही बहरे || ७०.
‘काले वषपतु’ पजपन्याशी, अशी प्राथपिा येई मुखी |
सुयोग्य ऐसे चक्र नियोजि, होण्या इहलोकी सुखी || ७१.
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व्रात्यस्त्वं प्राण एकरषाः अत्ता रवश्वस्य सत्परतः ।
वयमाद्यस्य दातारः रपता त्वं मातररश्व नः ॥ ११ ॥
नित्य शुद्ध तूां ,गरज तुला िा, मािवी त्या सस्ां काराची |
म्हणुनि म्हणती ऋनष एकषष, तुला काळजी सकलाांची || ७२.
पालक कररती सस्ां काराशी, आदशप बालक ते व्हावे |
तूनच पालक सकल जगाचा, आदशप तुजपासुिी घ्यावे || ७३.
प्राण देवते, देह रक्षणा, अन्िाचा भक्षक होशी |
वायुदेव हा नपता आमुचा, साांभाळशी या देहाशी || ७४.
साऱ्या ब्रह्माांडाशी पानळशी, नियमिी योग्यनच सुसूिता |
एक दुजयाशी जुळनवशी िाती, म्हणुनि स्थैयपनच या जगता || ७५.
कमप फळाांची सुयोग्य साांगड, पेररलेनच तैसे उगवे |
तुझा न्यायनह अचुक असे तो, साधभ
ु ावे वतापवे || ७६.
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या ते तनूवाारच प्ररतरष्ता या श्रोत्रे या च चिुरष ।
या च मनरस सन्तता रशवां तां कुरू मोत्क्रमीः ॥ १२ ॥
नित्य प्रनतनष्ठत वाचेमाजी, तसे लोचिी नि श्रवणी |
आनण मिाही व्यापिु ी राही, टाकीशी मांगलमय करुिी || ७७.
वाणी आमुची समथप ठे वी, शब्दी माधुयाप ठे वी |
शुभ मांगल लोचिे बघावे, माांगल्यनच येवो श्रवणी || ७८.
मािस आमुचे शुद्ध नि पावि, ठे वी प्रानथपतो तुजलागी |
जेही जीवि आम्हा लाभले, व्यक्तावे आदशप जगी || ७९.
हे भगवांता त्याग िा करी, कदा आमुचा, नविनवतो |
आदशपनच आम्हास वतपवी, प्राथपिानच तुज नह कररतो || ८०.
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प्राणस्येदं वशे सवं रत्ररदवे यत् प्ररतरष्तम् ।
मातेव पत्रु ान् रिस्व श्रीश्च प्रज्ञां च रवधेरह न इरत ॥ १३ ॥
जे काांही या जगती आहे, असे प्रनतनष्ठत प्राणािे |
प्राणाच्यानच आधीि सारे, हे जीविनच त्या कृपेिे || ८१.
तुनझया अनस्तत्वे नच येतसे, जाण सकलही, जगताची |
व्यक्त अव्यक्तनह उमजते, गती होत ती जीविाची || ८२.
प्राण देवते, तूनच माउली तुझी लेकरे नविनवतो |
समाधाि नि सुलभ क्रमावे, जीवि ऐसे प्रानथपयतो || ८३.
रक्षी आम्हाला अशुभा पासुनि, मांगलतेिे वषापवे |
आचरणी नित येवो शुद्धी, कृतज्ञ चरणी तांव व्हावे || ८४.
वाट दावी ती कल्याणाची, अध्यात्मी व्हावी प्रगती |
प्रसन्ि राहो जीविात या दुगाप, लक्ष्मी, सरस्वती || ८५.
निरामयनच नित्य ते असावे, देहे आनण आम्ही मिे |
पयापप्तनच धि आनण साधिे, परधि िा ते गहृ ी येणे || ८६.
वाचा मांगल मधरु असावी, शब्दी चातुयाप द्यावे |
परनहत साधि नित्य जीविी, नस्थतप्रज्ञ आम्ही व्हावे || ८७.
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हीच प्राथपिा तुला माउली, साथपक होवो जन्माचे |
िको याचिा आनण दुजयाचे, पालि ते आदशापचे || ८८.
नद्वतीय प्रश्न सांपला
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तृतीय प्रश्न
नवदभापनचये भागपव ऋनष ते, आचायाप वांदि करुिी |
आमुचे ऋनषवर, समाधािनच, उत्तर आपुले ऐकोिी ||१.
अज्ञािाच्या अांधाराला, काढुनिया सुज्ञाि नदले |
धन्य जाहलो ज्ञाि प्रसादे, कृतज्ञतेिे वनां दयले ||२.
प्राणानवषयी ज्ञाि ऐकुिी, ऋनष सकल ते आिदां े |
धन्यवाद देती आचायाप, हषपती ते परमािदां े || ३.
कौशल्याचे अश्वलायिनच, नविम्र वदां ि ते कररती |
म्हणती ऐनकयले जे सारे, धन्य कणप तेणे होती || ४.
शांका उरल्या मिात जयाही, पृच्छा कररतो आपणाशी |
उणीव जीही करा पूतपता, हीच नवितां ी तुम्हाशी || ५.
प्राणानवषयी ज्ञाि अमुल्यनच, परर शांका जया मिी येती |
कृपया मजला धन्य करावे, हीच नविांती तुम्हाप्रती || ६.
नपप्पलाद ते ऋनषवर ज्ञाते, आशीवापद तो त्याांिी नदला |
निनित मी साांगेिनच वत्सा, जेही ठावे ते मजला || ७.
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अथ हैनं कौशल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन् कुत एष प्राणो
जायते ? कथं आयात्यरस्मञ्शरीरे ? आत्मानं वा प्ररवभज्य
कथं प्रारतष्ते के नोत्क्रमते ? कथं बाह्यमरभधत्ते
कथमर्ध्यात्मरमरत ॥ १ ॥
आपण वनणपयले प्राणाशी, कोण सनृ जतसे ते त्याला ?|
गभष कै सा प्रवेश कररतो, हे साांगावे आम्हाला || ८.
कररतो आपुले कसे नवभाजि, नवनवधनच कायाप करण्याला |
आनण अांती देह सोनडता, कसा जात िव कमापला || ९.
प्राणनच देहा बळ तो देतो, कै सा जपुां े कायापला ?|
देही उद्योगी तो अनवरत, नवश्वीनह कररतो कायापला || १०.
देही इनां द्रये आनण मिाला, धारण कै शी तो कररतो ? |
कृपा करोिी हे साांगावे, हेची आपणा नविनवतो || ११.
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तस्मै स होवाच - अरतप्रश्नान् पृच्छरस ब्ररह्मष्ोऽसीरत
तस्मात्तेऽहं ब्रवीरम ॥ २ ॥
म्हणनत तया आचायप, फार तूां, कठीण नच पनु सले प्रश्नाला |
परर तूां उत्तम जाणशी वेदा, म्हणुनि उत्तर देत तुला || १२.
अती गूढ हे रहस्य पुनसले, आरांभ कै सा जीविाला ?|
वेदाध्ययि नह उत्तम म्हणुनि, सुपािनच तूां श्रवणाला || १३.
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आत्मन एष प्राणो जायते । यथैषा पुरुषे छाया एरस्मन्
एतद् आततं मनोकृतेन आयारत अरस्मन् शरीरे ॥ ३ ॥
प्राण जीविी कें व्हाां यावा, निणपय आत्मा घेत असे |
के वळ भगवतां ाची इच्छा, प्रवेश देही करीतसे || १४.
नवलक्षणनच ती माया शक्ती, असे अगम्य नि दुधपर ती |
भगवांताच्या सांकल्पािे, सहजी खेळे या जगती || १५.
छाया जैसी सहजी येई, िसे कायप नतज सज
ृ िाचे |
के वळ अनस्तत्वे देहाच्या, आगमि होई प्राणाचे || १६.
सयू ाप अधाांनगिी दोि त्या, छाया नि सज्ञां ा त्याला |
प्रकाश एकीकडे नि छाया, असते दुसऱ्या बाजूला || १७.
छायेची िा असे निनमपती, सह्जची अनस्तत्व ते नतचे |
तैसे देहानचये सांगती, अनस्तत्वनह ते प्राणाचे || १८.
प्रकाश असणे सूयप-स्वभावे, आनण िसणे अांधार |
आपैसे अनस्तत्वी छाया, माया शक्ती आधार || १९.
िसणे ऐसे होई असणे, सज
ृ ि ि होता, आपैसे |
दैवी प्रभाव हा मायेचा, नवलक्षणनच हा खेळ असे || २०.
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नबबां पाहता आरशामाजी, सहजी प्रनतनबांबही उमटे |
तैशी जाणीव प्रनतनबांबािे, आत्मा-जीवात्मा प्रगटे || २१.
स्वयांभु जाणीव सवपव्यापीनच, शक्ती असे ती मायेची |
ब्रह्मी खेळे स्वये ब्रह्मनच, िसता निनमपती जगताची || २२.
चैतन्याचे प्रतीनबांबनच, जीवि होऊनि नवचरतसे |
सूक्ष्म शरीरी प्राण प्रवेशे, चैतन्ये ते खेळतसे || २३.
व्यवहाररक ते सत्य असे हे, एरवी नमथ्या हे सारे |
आधार त्याशी सत्य ब्रह्मीचा, िसणे असण्याच्या द्वारे || २४.
नदसे नचिपट पडद्यावरती, प्रसगां जणु प्रत्यक्ष घडे |
नििल पडदा, प्रकाश छाया, बघता पडदा सहजी दडे || २५.
तैसे आत्मा होत जीवात्मा, खेळ सरू
ु तो मायेचा |
सुख-दुुःखाचा लपांडावनह, खेळ असे हा िसण्याचा || २६.
असतो आत्मा नित्यनच नििल, खेळ चालतो नवश्वाचा |
परर असे हे अती नवलक्षण, नियम पानळती ब्रह्माचा || २७.
पांच तत्व ते नमश्रण कररता रजोगुणाच्या योगािे |
प्राणशक्ती ती, देही प्रवेशे, ईश्वरानचये इच्छे िे || २८.
हे सारेनह घडे सहजची, जैशी छाया ती प्रगटे |
देह निनमपती होता सहजी, प्राण तत्व सहजी उमटे || २९.

58

सूक्ष्म गुांतते स्थूलामाजी, प्रभावची चैतन्याचा |
आनण जीवि सरू
ु होतसे, िसण्यामधनु ि असण्याचा || ३०.
स्थूल निनमपती कमापधारे, प्रारब्धी जैसे नलनहले |
जशी पेरणी तशी उगवणी, नियमे तेनच रेनखयले || ३१.
जैसे मिी ते कृतीही तैशी, कमपशांख
ृ ला बाांधतसे |
स्वयेनच प्रारब्धाशी नलनहता, खेळावे लागे तैसे || ३२.
काल्पनिक व्यवहारी सत्या, भुलिु ी प्राणी धावतसे |
वाळूचे नकल्लेनह बाांनधतो, आिदां त्याांतची मानितसे || ३३.
मायेचा तो प्रभाव भारी, आकषपण त्या िसत्याचे |
खोटे सारे खरे मािुिी, वेड धरी स्वानमत्वाचे || ३४.
आसक्ती नि ममता बांधि, जन्म-मृत्यूचे खेळ करी |
सुटण्या करी ते जप-तप साधि, ऋण स्वये बाांनधता नशरी || ३५.
काम क्रोध नह तया साथीला, रजोगुणाांच्या सांयोगे |
ऋणा वाढवी, भोगणेही ते, वाढे कमापच्या योगे || ३६.
यातुिी सुटणे आपुल्या हाती, भजि, पूजिे िा सुटका |
िसते बांधि कै से जाईल? अिासक्तीनवण यत्ि फुका || ३७.

59

यथा सम्रादेवारधकृतान् रवरनयुङ्क्ते ।
एतान् ग्रामान् एतान् ग्रामान्
अरधरतष्टस्व इरत इवं एवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक्
पृथगेव सरन्नधत्ते ॥ ४ ॥

नपप्पलाद ऋनष देती उत्तर, नतसऱ्या प्रश्नी भागाचे |
राहे देही प्राण कसा तो,? नवभाजि नह होता त्याचे || ३८.
देह प्रवेशी प्राण पाही ते, कायपनह पाांच प्रकाराांचे |
श्वसि, पचि, पोषण, उत्सजपि, अनभसरणनह ते रक्ताचे || ३९.
राजा जैसा निज अनधकारे, नवभागास ते वानटतसे |
तैसा प्राण नह सस
ु िु तेस्तव कामे ऐसी िेनमतसे || ४०.
स्वये घेतसे व्यवस्थापिा, आनण कायपही श्वसिाचे |
समाि पचिी करी साहाय्या आनण पोषण सांस्थेचे || ४१.
उत्सजपि करी अपाि आनण, व्याि करी अनभसरणाचे |
उदाि सवप देहास व्यापीतो, रक्षण आनण देहाचे || ४२.
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देह सोनडता तोनच शेवटी, सारे कायपही निघण्याचे |
असे नवभाजि करुिी स्वयेनच, कायप समन्वय मोलाचे || ४३.
सकला िेमी कायप पद्धती, व्यवस्थापिा नित्य करी |
आनण बाहेरी जगती या, नवनवध काये सांचारी || ४४.

61

पायूपस्थेऽपानं चिुःश्रोत्रे मुखनारसकाभ्यां प्राणः स्वयं
प्रारतष्ते मर्ध्ये तु समानः ।
एष ह्येतद्धुतमन्नं समं नयरत तस्मादेताः सप्तारचाषो भवरन्त॥५॥
आनण वाटुनि काये सारी, निवास कोठे हे पाही |
मुख नि िानसका, चक्ष,ु श्रोि हे, प्राण निवासास्तव घेई || ४५.
गुदा उपस्थी, अपाि राही, समाि उभयी राहतसे |
त्यास देवता आकाशाची, नित्य साहाय्या येत असे || ४६.
समाि वायू मध्यभागी तो, सावरीत ताल नि तोला |
जेथां पोकळी आकाश तेथे, साह्यनच समाि वायुला || ४७.
भोजि होई यज्ञनच पावि, जठराग्िीला होत स्वाहा |
व्याि खेळवी तो रक्ताला, आवश्यक जैसे देहा || ४८.
मुांडक उपनिषद नह ते साांगे, अग्िी उद्भवे देही या |
जठराग्िी शमनवता भोजिी, नजांव्हा साती फुटती तया || ४९.
दोि िेिी नि श्रवणी दोि त्या, आकार रूपा ध्विीसाठी |
दोि िानसकी श्वसिास्तव त्या, गांधनह समजायासाठी || ५०.
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जवाला एक ती मुनख नवराजे, रसिा वाचा कायापशी |
अनग्िनजांव्हा बहु उपकारी, करी रक्षणा देहाशी || ५१.
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हृरद ह्येष आत्मा ।
अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं
शतमेकैकस्याद्वासप्तरतद्वाासप्तरतः
प्ररतशाखानाडीसहस्रारण भवन्त्यासु व्यानश्चररत ॥ ६ ॥
जीवात्मा तो हृदयी राही, सकल व्यवस्था चैतन्ये |
हृदयस्थािी शांभर िाड्या, मुख्य जयात त्या निज स्थािे || ५२.
या शांभरच्या आणखी शाखा, प्रत्येकी शांभर असती |
बहात्तर त्या सहस्त्र शाखा, सहाय्य प्रत्येकी कररती || ५३.
ऐशा कोटी बहात्तरनह त्या, व्याि नफरे सकलामाजी |
तये पण
ू प तो शरीर व्यापी, उपयोगी नवनवधनच काजी || ५४.
हृदय आनण मेंदू ला जोडीती मुख्यत्वे या िाड्याची |
मिनह हृदयी ते नस्थत राही, येता वेळ सषु प्तु ीची || ५५.
जागृतीत मि नफरते देही, आनण काये करी त्याची |
आत्म्यासांगे साक्षी चैतन्यी, वाताप साांगे ज्ञािाची || ५६.
स्वप्िी मि नफरते िाड्यातुिी, दृश्ये नवनवधनह साकारी |
स्वयेनच द्रष्टा नि निमापता, सारे एकला तोनच करी || ५७.
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भाविा नि वासिानह सांगे नचांता मिात त्या वसती |
साक्षी त्याशी असतो आत्मा, जयाची हृदयी ती वस्ती || ५८.
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अथैकयोर्ध्वा उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयरत
पापेन पाप,ं उमुभाभ्यामेव मनष्ु यलोकम् ॥ ७ ॥
हृदयापासनु ि मस्तक स्थािी, िाडी सषु म्ु िा मख्
ु य असे |
उदाि वायू नतच्यात राही, पाप-पण्ु य नतज मानहतसे || ५९.
अांती िेई पण्ु यलोकी ती. शुभ कमष जे जि असती |
आनण पापी असतील त्याांिा, िरकी करवी अधोगती || ६०.
गती प्राणाची ऊध्वप असे ती, अांती उदाि ती खेची |
सूक्ष्म देह तो उदाि खेची, अांतकाळ तो येताची || ६१.
कायप शक्ती जी इनां द्रयातली अांत समयी ती खेचीतसे |
नदसता इनां द्रये असती परर त्या, कायप शक्ती ती मुळी िसे || ६२.
िाडी सुषुम्िा, अांतकाळी ती उपासाकाला मदत करी |
हृदयापासुनि िेत प्राण तो, कांठाद्वारे ऊध्वप नशरी || ६३.
जेंव्हा श्वसिी श्वास चालतो, दोिही िाकपुड्यामधुनि |
नदव्य िाडी ती िाम सषु म्ु िा, अध्यात्मी उच्च स्थािी || ६४.
मस्तकीच्या त्या मध्यभागीचे, उघडी द्वार ते योग्याचे |
ब्रह्मरांध्र त्या द्वारा म्हणती, सहाय्य उदाि वायच
ू े || ६५.
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पुण्य गाांठीशी जास्तनच असता, ऊध्वप लोकी ती पुढील गती |
पापे असता बहु जीविी, जीव भोनगतो अधोगती || ६६.
समाि पाप नि पुण्यनह असता, जन्म मािवी तदा नमळे |
अशी गती ती कमप निगडीत, जीवास हे सारेची कळे || ६७.
कोणत्याही त्या कररता कायाप, ध्यािी निनित ठे वावे |
हेतू त्यातील फळा देतसे, आनण लागते फे डावे || ६८.
ज्ञािवतां जे असती जगती, ओढा ब्रह्मज्ञािाचा |
त्यास जन्म तो उच्च घरी नमळे , रस्ता चाले मक्त
ु ीचा || ६९.
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आरदत्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चािषु ं
प्राणमनगु ह्ण
ृ ानः ।
पृरथव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानं अवष्टभ्य अन्तरा
यदाकाशः स समानो वायुव्याानः॥८॥
सूयपदेवनच बाह्य प्राण तो, जगतातील त्या सकलाांचा |
उनदत होता ज्ञाि-इनां द्रया, देई पुष्ठी शक्तींचा || ७०.
पृथ्वीमध्ये अपाि वायू, खाली खेचणे गुण त्याचा |
म्हणुनि गुरुत्वाकषपण शक्ती, सांग ि सोडी धरतीचा || ७१.
हाच वायू उत्सजपि करी नि, यत्ि तयाचा शुद्धीचा |
िको असे जे आरोग्यास्तव, बाहेरी त्या त्यागाचा || ७२.
आकाश जेही पृथ्वीच्या वरी, धरती आनण स्वगापच्या |
समाि वायू त्यात असे तो, रक्षणास तो देहाच्या || ७३.
श्रोि इनां द्रया ऐकू येण्या, समाि वायू साह्य करी |
आकाशी जो नवचरे वायू, व्याि रक्षी तो बाहेरी || ७४.
आांत असे जो व्याि देही तो, मदत करी चैतन्याला |
नक्रया शरीरी त्यास सहाय्ये, देत असे तो शाांतीला || ७५
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अनभसरणातुिी पोषक द्रव्ये, िखाांतनह व्यािनच पुरवी |
समाि वायू पोचवी द्रव्ये, आवश्यकता जशी हवी || ७६.
शुद्ध प्राण तो व्यािनच नफरवी, पोषण होई ते तेणे |
सारी व्यवस्था उत्तम चाले, देखरेख होते प्राणे ||७७’
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तेजो ह वा उदानः तस्मादुपशान्ततेजाः ।
पनु भावं इरन्रयैमानरस सपं द्यमानैः ॥ ९ ॥
नपप्पलाद ते महाि ऋनषवर, कररती पतू पता प्रश्नाची |
प्राण एकला कै सा कररतो, कामे देह नि जगताची || ७८.
देहा आतां ील नवनवधही कमे, तैसी ती ब्रह्माांडाची |
अांतररक्षीच्या नदव्य जयोतीही, गतीशी ऊजाप प्राणाची || ७९.
उदाि वायू तेजोगुणीनच, नचिगुप्त तो हाची असे |
कायापमधला हेतू जाणुिी, िोंद तयाची ठे नवतसे || ८०.
उदाि वायूस अग्िी सहाय्या, उष्मा देहा तो देई |
म्हणुनि देहा मृत्यु येता, उष्मा तो निघुनि जाई || ८१..
मृत्यूकाली उदाि वायू, सूक्ष्म शरीरा खेचीतसे |
िेई गाठोडे कमापचे, पुढले ते प्रारब्ध असे || ८२..
सूक्ष्म रूपे इनां द्रये ती िेई, जीव मािवी देहाचे |
मत्ृ युितां र म्हणुनि कळती, भाव येथल्या व्यक्तींचे || ८३.
स्थूल इनां द्रये निरूपयोगीची, प्राण सोडी जांव देहाला |
प्राण-शक्तीनच परु वी ऊजाप, काये त्याांची करण्याला || ८४.
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यरच्चत्तस्तेनैष प्राणमायारत प्राणस्तेजसा युक्तः ।
सहात्मना तथासङ्करल्पतं लोकं नयरत ॥१०॥
सक्ष्ू म वासिा नचत्ती अतप्तृ नच, उतावळ्या त्या पतु षशी |
नशरती वासिादेही अांती, पनु ढले जन्मी भोगाशी || ८५.
पशु वा मािव नक विस्पती, ठरते अिक
ु ू ल ते जैसे |
तसा जन्म तो पुढचा घेई, स्वरूप त्याांचे जसे असे || ८६.
आनदत्य, अनग्ि पृथ्वी वायू नि, आकाश साह्य ती प्राणाशी |
प्राण शक्तीला देत सूयपनच, उणीव िा भाांडाराशी || ८७.
नवनवध कमष करुनि नवभाजि, प्राण देही असतो जैसा |
सकलनच नवश्वी नवनवध देवता, कायापशी वाटे तैसा || ८८
छाांदोग्यी वनणपले असे ते, मृत्यू जवळी जांव येई |
काय िेमके घडते तेंव्हा, प्राण सोडुनि जांव जाई || ८९.
मृत्युकाल तो जवळी येता, नवचार तेही भरकटती |
ऱ्हास होतसे आत्मबलाचा, वथ
ृ ाची मि काांही नचांती || ९०.
अिाहत नचांता व्यवहारी, नखन्ि अिाठायी होई |
भाि ि राही वस्तुनस्थतीचे, स्वैर भास मिी येई || ९१.
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िको तेथले सांदभपनह ते, जुळवुिी बोले काांही तरी |
भूतकालीच्या प्रसांगास ते, घडती आता असे स्मरी || ९२.
देह सोनडता, उदाि वायूत, जीवनह जाऊनिया नमळे |
इतर प्राणनह त्याशी नमळती, वृत्ती आनद ते सगळे || ९३.
गीतेत साांगती देव आपणा, नवचार अांती जे येती |
पुढले जन्मी प्राण्यालागी, तैसीची ती नमळे गती || ९४.
म्हणुनि नित्य हररस्मरणी असावे, जगती कररता व्यवहारा |
मरण कदाही येते म्हणुनि, िकोनच अशुनद्धस थारा || ९५.
शुद्ध असावे नित्य अांतरी, नवषयी गोडी िकोची ती |
पशुही तो आिदां भोनगती, पुन्हा िको ती अधोगती || ९६.
एकनच जन्म असा हा असतो, जेणे होई कल्याण |
वृथा ि दवडी, शुभ सांधी ही, निजस्वरुपा घे जाणूि || ९७.
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य एवं रवद्वान् प्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयते अमृतो भवरत
तदेषः श्लोकः ॥ ११ ॥
अध्यात्मी जे प्रगत स्तरावरी, साक्षी भावे त्या कळते |
देहानवषयी िा आसक्ती, अांतमपुखनच करी त्याते || ९८.
उपासिा करी प्राण देवता, जेणे सकला सौख्य नमळे |
व्यष्टी तैसी समष्टीस ते, आचरणे नहत जयानचमुळे || ९९.
जैसे आचरण मला सुखावे, तसेनच वतपि इतराांशी |
आशीवापद नि सनदच्छाच त्या, निगडीत होती कमापशी || १००.
कमष आपुल्या स्वाथप िसावा, निष्कामे जीवि आचरी |
श्रवण, मिि नि निनदध्यासिे, अध्यात्मी स्तर उांच करी || १०१.
येणे कळतो मागप जीविी, कल्याणाचा कसा धरी |
परांपरा ती सांतािाची, वांशी नित्यनच देत हरी ||| १०२.
स्मरण करी तो इष्ट शक्तीचे, देहासक्ती िा तेथे |
अांती जैसे राही मािस, तैशी गती नमळते त्याते || १०३ .
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उत्परत्तमायरतं स्थानं रवभुत्वं चैव पञ्चधा ।
अर्ध्यात्मं चैव प्राणस्य रवज्ञायामतृ मश्नतु े रवज्ञायामतृ मश्नतु
इरत ॥ १२ ॥
प्राण निनमपती होई कै शी ? देही प्रवेशा करी कै सा?|
कै सा व्यापे तो देहाशी ? पाांची नवभाजि होत कसा?|| १०४.
ऋनष मुिींिी सत्य गवसण्या, जैसे आचररले जगती |
हे जो कोणी यथाथप जाणे, आिदां ाची नित प्राप्ती || १०५.
त्याशी लाभे नचरांजीवता, अमृततत्व तया लाभे |
जीवि व्यतीत होई त्याचे, निरामयनच ते अनत सुलभे || १०६.
मािवी जीवि अतीच दुलपभ, दुजा मागप िा मुक्तीला |
म्हणुनि ज्ञाि हे यथाथप उमगुिी, करी कृताथप या जन्माला || १०७.
निष्कामे नि अिासक्तीिे, नववेक वैराग्याधारे |
पैल नतराला जावे सहजी, अध्यात्माचे आधारे ||१०८.
प्रश्न नतसरा समाप्त
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प्रश्न चवथा
अथ हैनं सौयाायरण गार्गयाः पप्रच्छ । भगवन् एतरस्मन् पुरुषे
कारन स्वपरन्त ?
कारन एरस्मन् जाग्ररत ? कतर एष देवः स्वप्नान् पमयरत ?
कस्यैतत् सुखं भवरत ?
करस्मन्नु सवे संप्ररतरष्टता भवन्तीरत ॥ १ ॥
सवप प्रश्नीचे यथाथप उत्तर, ऋनष सारे ते ऐकोिी |
कृतज्ञ वांदि कररती गुरूला, होऊनिया तृप्तची मिी || १.
चतुथप प्रश्नी पुसण्यासाठी, ऋनष झालेनच आतुर ते |
जीवात्मा नि परमात्मा हे, एकनच गुरु वचिे कळते || २.
ऋनषवर श्रीगुरु नपप्पलाद हे, शांका नमटनवती त्या मिीच्या |
अद्वैताचे द्वार उघडती, वाटा दानवती मुक्तीच्या || ३.
सौयायपणी, जे गगप कुळीचे, नविये आले पुसण्याला |
नविम्र वांदि करुनि ऋषीवरा, सांमती घेती प्रश्नाला || ४.
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नपप्पलाद ऋनष प्रसन्ि होऊनि, म्हणती नवचार तूां मजला |
पाांचनह शांका नशष्य नवचारी, चवथ्या प्रश्नी श्री गुरूला || ५.
पनहल्या प्रश्नी पुनसले ऐसे, जया अमुच्या देही वसती |
कवण देवता, झोपी जाती, निद्रा समयी जया निजती ?|| ६.
स्वप्िावस्था असे देहीची, घेती त्याही काां नवश्राांती ?|
देह निवासी कवण देवता, नविा कायप त्या स्तब्धनवती ?|| ७.
हेही दुजे ते मजशी साांगा, जागतृ कवणनह त्या असती ?|
जयाही देवता कायपशक्तीच्या, िा घेती जया नवश्राांती || ८.
कायप शक्ती ती निद्रेमाजी, कवणची निद्रानधि होई ?|
आनण अनवरत कायपमग्ि त्या, देह जरी झोपी जाई || ९.
कोण देवता स्वप्ि पाहती, सुषुप्तीत सुख कुणा नमळे ?|
आनण देवता या साऱ्यानह, आश्रयी असती कुणामुळे ?|| १०.
स्वप्िावस्था, आनण सुषुप्ती, या नवषयीच्या या शांका |
सुषुप्ती समयी, प्रगाढ निद्रा, कोण भोगीते तया सुखा?|| ११.
अवस्थाियी जी अिुभूती, साक्षी-भावे कशी असे ?|
जाणुनि घेण्या प्रश्न असे हा, शांका मिी त्या जयानह वसे || १२.
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शांकाद्वारे जाणुिी घेती, अवस्था ियी गुह्याशी |
आत्मतत्व ते जया मागुती, दृश्य आनण ते द्रष्ट्याशी || १३.
जीवात्मा नि परमात्म्याचे, एक दुजयाशी जे िाते |
त्याची स्पष्टता नशष्या होई, जाणुनिया त्या गुह्याते || १४.
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तस्मै स होवाच । यथा गार्गया मरीचयोऽका स्यास्तं गच्छतः सवाा
एतरस्मंन् तेजोमण्डला एकीभवरन्त । ताः पुनः पनु ः उदयतः
प्रचरन्त्येवं ह वै तत् सवं परे देवे मनस्येकीभवरत तेन तह्येष
पुरुषो न श्रृणोरत न पमयरत न रजघ्ररत न रसयते न स्पृशते
नारभवदते नादत्ते नानन्दयते न रवसज
ृ ते नेयायते
स्वरपतीत्याचिते ॥ २ ॥
हे गाग्याप, तो जेंव्हा भास्कर, अस्त पनिमी होताांिा |
पसरलेली ती त्याची नकरणे, करर एकनित जाताांिा || १५.
निद्री आनवष्कार तेजाचा, आवरुनि नबांबी त्या वसती |
तेंव्हा कायापनन्वतनच देवता, शक्तीच्या त्या मिी जमती || १६.
प्रगाढ निद्रा समयी साऱ्या, श्रेष्ठ मिी नवलया जाती |
मि जाई ते पूणप अांतरी, बाह्य िा करी काये ती || १७.
जागृतीचे व्यापार थबकती, नवस्मतृ ीच जणु ती जगती |
त्या काळी तो सुप्त जीवात्मा, पूणप घेतसे नवश्राांती || १८.
िा तो ऐके , िा ही देखे, घेई ि गांधा, िा स्वादा |
स्पशप िा करे, िच तो बोले, घेणे देणे, िसे तदा || १९.
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उत्सजपि िा, िसे ग्रहणही, तैसेनह चालणे िसे |
कामक्रीडानह पूणप थाांबती, काये बांदनच करीतसे || २०.
सारी जीही दाही इनां द्रये, कायापशी ते िा कररती |
देहा बघुिी जाणती सारे, घेई निद्रा नवश्राांती || २१.
जागृत होता, मिा सोडुनि, होती वेगळी सारी ती |
उदयी जैसा येता भािु, निभुविी नकरणे ती जाती || २२.
सकलाांशी ती व्यापनु ियानच, होई सवपिनच प्राप्ती |
तशी इनां द्रये कररती कायाप, िेनमयली जैशी असती || २३.
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प्राणार्गनय एवैतरस्मन् पुरे जाग्ररत ।
गाहापत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहायापचनो
यद् गाहापत्यात् प्रणीयते प्रणयनाद् आहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥
ऋनषवर साांगती, कायािगरीत, पच
ां प्राणरूप अनग्ि परर |
निद्राकालीनह जागृत असतो, देह व्यवस्था कायप करी || २४.
वायुदेवता नित्यची जागृत, नचरांजीव हिुमांतनच तो |
वायुपुि तो सदैव जागा, आत्माराम ि सोडी तो || २५.
प्राणशक्ती जी तोनच राम तो, आनण प्राण हिमु ाि असे |
उभय एक रुपेची राहती, म्हणुनि तो हृदयात वसे || २६.
निद्रा हा जणु यज्ञ असे तो, प्रदीप्त प्राणरुप अग्िी |
गाहपपत्य तो अपाि वायू, व्याि जाण दनक्षणाग्िी || २७.
दनक्षणानग्ि तो नपतृकमषनच, दनक्षण ही तर यम-नदशा |
व्याि वायूनह हृदय दनक्षणी, जोवरी िा ये मत्ृ यू दशा || २८.
मुख्य प्राण तो आहवनियनच, गाहपपत्य त्या अग्िीतुिी |
अन्िरूप त्या जणु आहुती, प्राणा देती जशा हविी || २९.
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यदुच््वासरनःश्वासावेतावाहुती समं नयतीरत स समानः ।
मनो ह वाव यजमानः ।
इष्टफलमेवोदानः ।
स एनं यजमानं अहरहब्राह्म गमयरत ॥ ४ ॥
श्वास नि उच््वासनच आहुती, अनग्िहोिरुपी यज्ञात |
जेणे पोषक द्रव्ये देही, समाि वायू त्या िेत || ३०.
नक्रया करवी यजमािनच मि, म्हणुनि सुषुप्तीत सौख्य तया |
परतफेड ती उदाि देई, शीण मिाचा तो जाया || ३१
असे परर ते तामस सख
ु नच, माि नवषय तेथे िसती |
ब्रह्म सख
ु ते गुणातीतनच, परर सौख्याची अिभ
ु ती || ३२.
परु ोनहत जणु समाि वायू, श्वसिाची देई आहुती |
तेणे पोषण नित देहाचे, यज्ञाची नह फलप्राप्ती || ३३.
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अत्रैष देवः स्वप्ने मरहमानमनभ
ु वरत । यद्दृष्टं दृष्टमनपु मयरत
श्रतु ं श्रतु ं एवाथं
अनुश्रृणोरत, देशरदगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवरत
दृष्टं चादृष्टं च
श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्च असच्च सवं पमयरत
सवाः पमयरत ॥ ५ ॥
जागृतीत जे अिभ
ु वी, ऐके , जीवात्मा अिभ
ु वी पन्ु हा |
स्वप्िाची ती अगाध सष्टृ ी, कधी नमसळे त्या दृशाांिा || ३४.
मि आनण ती सूक्ष्म इनां द्रये, जीवात्म्याला दाखनवती |
जागृतीतली काांही दृश्ये, नमसळी एक दुजयाशी ती || ३५.
मिनच दृश्ये स्वये बिुिी, द्रष्टाही तोनच होई |
जीवात्म्या तो सारे अिभ
ु वी, िविवीि अिुभव घेई || ३६.
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स यदा तेजसाऽरभभूतो भवरत ।
अत्रैष देवः स्वप्नान्न पमयत्यथ तदैतरस्मन् शरीरे एतत्सख
ु ं
भवरत ॥ ६ ॥
निद्रेची अनत गहि अवस्था, येता उदाि तेजरूपी |
मिा पोचवी जीवात्म्याशी, हृदयी मि जाते झोपी || ३७.
व्यापारनह ते सवप मिाचे, परु ते स्तब्धनच तांव होती |
जीवात्मानह मिासगां ती, घेई सख
ु ाची अिभ
ु ूती || ३८.
प्रारब्ध कमे तेथां थाांबती, वासिाही नवरुिी जाती |
नवचारही निनष्क्रय होऊनि, जणु त्याही येई सुप्ती || ३९.
चैतन्यािे पूणप उदािनह, जीव-शीव येती जवळी |
परर अज्ञािे जीव िोळखी, त्यासी सुषुनप्तच्या काळी || ४०.
कारण देही असे जीवात्मा, प्राज्ञ अवस्था ती म्हणती |
िा स्वप्िे नि िाही इच्छा, सुखाचीच ती अिुभती || ४१.
जरी शून्य ती असे अवस्था, अद्वैताची पूणप नस्थती |
सारे एकवटे त्या शून्यी, आिांदाची अिुभती || ४२.
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देहाचा अनभमाि शून्यनच, कामिा नि वासिा िसे |
हीच अवस्था ज्ञािी असता, ज्ञेयची लाभे आपैसे || ४३.
आिांदमय कोषात जीव परर, भोगी सुख अज्ञाि नस्थती |
मिा नमळतसे पुरी नवश्राांती, उदाि देत ही अिभ
ु ूती || ४४.
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स यथा सोभ्य ! वयांरस वसोवृिं सप्रं रतष्न्ते ।
एवं ह वै तत् सवं पर आत्मरन सप्रं रतष्ते ॥ ७ ॥
सायांकाळी, नवहगां आपल्ु या, परत कोटरी ते जाती |
तैसे सकलनह तत्व आश्रया, परब्रह्माच्या त्या घेती || ४५.
ब्रह्म एकले आधार सकला, सत्य असो वा ते नमथ्या |
द्वैताच्या भासातुिी निघता, सारे एकवटे सत्या || ४६.
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पृरथवी च पृरथवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा
च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्च आकाशमात्रा च चिुश्च
रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च
रसरयतव्यं च त्वक्च स्पशारयतव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ
चादातव्यं च उपस्थश्च आनन्दरयतव्यं च पायुश्च रवसजारयतव्यं
च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुरद्धश्च बोरद्धव्यं च
अहङ्कारश्च अहङ्कताव्यं च रचत्तं च चेतरयतव्यं च तेजश्च
रवद्योतरयतव्यं च प्राणश्च रवधाररयतव्यं च ॥ ८ ॥
निद्रेमाजी घेत नवसावा, पांचभुते नि तन्मािा |
शब्द स्पशप नि अन्य नवषयही, कायापची थाांबे यािा || ४७.
देही इनां द्रये नवषया सनहते, घालनवती त्याांचा थकवा |
नस्थरावती ती कमप इनां द्रये, पुन्हा तजेला तो यावा || ४८.
बाह्य कृती त्या पण
ू प थाांबती, मि बद्ध
ु ीला नवश्राांती |
अहक
ु वी व्यष्टी ती शाांती || ४९.
ां ार नि वतृ ीसगां े, अिभ
स्तब्ध होती व्यवहारही सारे, पण
ू प शाांतीवर लक्ष जडे |
व्यनक्तत्वाला िसेच थारा, शून्य अवस्था ती आवडे || ५०.
मीपण गेले, िसे कामिा, सैल बांधिे, ती सारी |
अनस्तत्वाची नवरे आठवण, सांसारी िा व्यवहारी || ५१.
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आपुल्या अनस्तत्वानच जाण िा, के वळ ओढनच शाांतीची |
असुिी िसणे, तदा आवडे, शून्य होतसे सवप गती || ५२.
सकल वृत्ती नि हेतूनह िुरे, िाते स्तब्धतेशीनच जडे |
शून्यी सहजी होत समपपण, िसिेपण के वळ आवडे || ५३.
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एष रह रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसरयता मन्ता बोद्धाकताा
रवज्ञानात्मा परुु षः । स परेऽिर आत्मरन सप्रं रतष्ते ॥ ९ ॥
नवज्ञािात्मा परुु ष अांतरी, जीवात्मा तो अिभ
ु वतो |
नवषयाांची घेई अिभ
ु ूती, नवनवधही कमेापते कररतो || ५४.
स्पशे, ऐके , गांध अिभ
ु वी, नचांति करी, जाणुनि घेई |
देही जीवात्मा परब्रह्माच्या, सदा आश्रयेची राही || ५५.
सवपव्यापीनच परब्रह्म ते, आश्रय देहा जांव देई |
जीवात्मा तो भ्ाांतीिेनच, वृथानच अलगपणा घेई || ५६.
गुांते व्यष्टीतनच अज्ञािे, अहांबुद्धीिे बद्ध वृथा |
स्वये दृश्य नि द्रष्टा होई, स्वयेनच असता परमात्मा || ५७.
सवपव्यापी ती जाणीव असता, देही वेगळी ती मािी |
उसिी जाणीव त्यातूनि घेता, अिुभव घेई दुजेपणी || ५८.
अनस्तत्वनह ते असेनच उसिे, वृथा रमतसे तो द्वैती |
जे तो वास्तव आहे तरीही, यत्ि करी नमळण्या प्राप्ती || ५९.
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परमेवािरं प्ररतपद्यते स यो ह वै तदच्छायं अशरीरं अलोरहतं
शुभ्रमिरं
वेदयते यस्तु सोम्य! स सवाज्ञः सवो भवरत। तदेष श्लोकः॥१०॥
या जन्मी जे आलो आपण, भ्ाांती पुरती जाण्याला |
द्वैती राहुिी, येथां क्रीडेस्तव, पिु ि ब्रह्मी नमळण्याला || ६०.
जो मी आहे, तया शोनधतो, ईश्वर नित्य हृदयस्थािी |
निराकार, नि निगपुण शाश्वत, मीच ब्रह्म ते जाणोिी || ६१.
अशी जाण जया भाग्ये येई, स्पष्ट अिभ
ु वे अद्वैती |
अिांत अनस्तत्वास अिभ
ु वे, नचरांजीवनच ते होती || ६२.
साधक िा तो नसध्द होतसे, नित्यनच तो तुयेत वसे |
नदसे जगाला व्यवहारी तो, परी असुनिया त्याांत िसे || ६३.
अांतरी आनण बाहेरी ही, पाही परर त्या जाण िसे |
समदृष्टीिे जगास पाही, प्रनतनक्रया िा कदा असे || ६४.
जे घडते ते निवाांत पाही, जणु िाटकनच पाहतसे |
जीही भूनमका तयास करणे, उत्तम उठवी ि गुांततसे || ६५.
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स्थुलदेहाचे असे आवरण, के वळ ते कायापसाठी |
नित्य अनलप्तनच तो व्यवहारी, सदा अिुभवी जगजेठी || ६६.
साांत देही या अिुभव जे-जे, खेळ असती ते मायेचे |
त्याांत ि गुांते, जरर ओढीतो, गाडे ते व्यवहाराचे || ६७.
आवडे के वळ आत्मबोधनच, तयेची जाणतसे सकला |
सारे वासदु ेव तयाशी, अिात्म काांही िच त्याला || ६८.
भेद िरु े त्या आप नि पर हा, ज्ञाि वेगळे त्या िाही |
मीनच सकल हे, ज्ञाि तयाला, अद्वैती नित्यनच राही || ६९.
मोक्ष ही नस्थती नित्यनच त्याची, बध
ां ि िाही कसलेही |
भोग नि भोक्ता उभयनह तोनच, त्या काांही करणे िाही || ७०.
नवज्ञािात्मा सह देवैि सववुः प्राणा भुतानि सांप्रनतष्ठनन्त यि ।
तदक्षरां वेदयते यस्तु सोम्य ! स सवपज्ञुः सवपमेवानववेशेनत ॥ ११ ॥
आश्रय घेती भगवांताचा, जीवात्मा नि, पांच भुते |
अांतुःकरणासनहत इनां द्रये आनण सवपनच प्राणही, ते || ७१.
जाणे ऐशा सवप-स्वरूप नि, सवपज्ञनह,परमेशाला |
भाग्यवाि तो होई समरस, नमळे जाऊनि तो त्याला || ७२.

90

जीवात्मा नवज्ञाि स्वरूपी जो, आश्रयनच ब्रह्माांडाचा |
अनविाशी, नि अक्षर ऐशा, सवपव्यापी भगवतां ाचा || ७३.
आश्रय घेऊिी समरस जोही, ब्रह्म स्वये तोनच झाला |
नशव होऊनिया भजे नशवाला, कृताथप जन्म तये के ला || ७४.
तो जाणे नक, मीच ब्रह्म ते, आश्रय िच मज देहाचा |
पुरी जागृती तयास आली, तोनच आश्रय सकलाांचा || ७५.
ब्रह्म नि तो हा, भेद िसेनच, परु ती त्याशी अिभ
ु ू ती |
बाहेरी नदसतो व्यवहारी, अांतरी पूणपतया शाांती || ७६.
‘मी’ म्हणता तो, िसेनच व्यष्टी, पण
ू प ब्रह्म नक, जणु बोले |
देह असे हे के वळ साधि, करी ब्रह्मे जे योनजयले || ७७.
जगती असती जयाही भाविा, ज्ञात्याशी त्या जाणवुिी |
यथाशक्ती तो करी पूतपता, सहजी ऐक्यनच येत मिी || ७८.
मीच मला ते सहाय्य कररता, प्रश्न िसे उपकाराचा |
नवश्वात्मक तो भावनच सहजे, िरु े भाव तो भेदाचा ||७९.
व्यष्टी म्हणुिी िसे अलगपण, ब्रह्म म्हणोनि सकल असे |
अद्वैती िा काांही असणे, सवपव्यापी मी अलग िसे || ८०.
चवथा प्रश्न सांपला.
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प्रश्न पाांचवा
चार नशष्य ते वेदाध्यायी, प्रश्न नवचाररती मोलाचे |
श्रवणी येता अमृत गांगा, पाि अखांडनच ज्ञािाचे || १.
तप्तृ जाहले, वाटे धन्यता, प्रकाश अांतरी तो उजळे |
वदां ि कररती आचायाांिा, भावे कृतज्ञता उसळे || २,
पढु ती आले सत्यकाम ते, पिु रत्ि जे शैब्याचे |
नविम्र होऊनि अती आदरे, अिमु ती मागती प्रश्नाची || ३.
प्रसन्ि होती आचायप तेंव्हा, म्हणती नवचारी, जेनह मिी |
करुिी िमिा, ऋनष नवचाररती, शांका आपुल्या त्या प्रश्नी || ४.
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अथ हैनं शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै तद् भगवन्
मनष्ु येषु
प्रायणान्तं ओङ्कारं अरभर्ध्यायीत । कतमं वाव स तेन लोकं
जयतीरत ॥ १ ॥
गुरुदेवा मजशी साांगावे, उपासिा जो करी आदरे |
निष्ठापूवपक आपुले जीविा, पावि कररतो ॐकारे || ५.
व्यतीत करी तो अपुले जीवि, उपासिा ॐकाराची |
देहा येता अांत्य समयही, िच सोडी सांगत त्याची || ६.
ऐशी निनशनदिी करर उपासिा, लाभे त्याशी कवण गती ?|
फल ते त्याला काय लाभते, कवण्या लोकाची प्राप्ती ?|| ७.
गीतेमाजी कृष्ण साांगती, वेळ िा कळे मृत्यूची |
म्हणुनि नित्यची काये कररता, िच नवस्मृती भगवतां ाची || ८.
सारे करणे, काये वाचे, आनण मिािे या जगती |
ते सारे मजसाठी करावे, अपापवे ते मजप्रती || ९.
कमपनह ब्रह्म नि, कताप ब्रह्मनच, ब्रह्मी सारे होनमयले |
ॐ तत्सत,् भावे पुरत्या, नि:सांगे ते अनपपयले || १०.
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नित्य अनलप्तनच, पूणप नववेके, साधावी ती निवृत्ती |
आचरुिी प्रवृत्ती श्रद्धेिे, अनलप्ततेिे ती मुक्ती || ११.
बाहेरी आवडी कमापची, परर जाणे मी िच कताप |
मजकरवी घडनवते प्रकृती, ‘मी’ िा याचा करनवता || १२.
देहाचा रथ सहजी चाले, रथात ‘मी’ या बैसतसे |
कोठे कै से कशास जाणे? कदानप ि हे पुसत असे || १३.
करणे वा ते िानच करणे, सारे ईश्वर तो जाणे |
खेळ असे हा तर मायेचा, ‘मी’ के वळ साक्षी होणे ||१४.
अशी जयाची मिी भाविा, गुरुदेवा साांगा मजला |
फल त्याचे ते काय लाभते?, समजवी हे गुरुदेव मला || १५.
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तस्मै स होवाच - एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म
यदोङ्कारः ।
तस्माद् रवद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरं अन्वेरत ॥ २ ॥
ऐकुिी प्रश्ना नपप्पलाद ते, म्हणती आिांदे त्याशी |
उत्तम प्रश्न असे हा निगनडत, पर नि अपरही ब्रह्माशी || १६.
निगुणासनहते, भौनतक शास्त्रे, नवद्या व्यवहार नि कला |
याांसी सांज्ञा ‘अपरा नवद्या’ ‘परा’ ती आत्मज्ञािाला || १७.
एकनच हा ॐकार असा जो, कायप नि कारण उभय असे |
उपासिा ती जैशी जयाची, फलही लाभे त्या तैसे || १८.
तीिही मािा, फनलत वेगळे , एक एक त्या मािेचे |
अमाि आनण कुणी नचांनतता, प्रत्यक्षनच फल ब्रह्माचे || १९.
नचांति जेंव्हाां निष्कामनच ते, पण
ू प समनपपत भावािे |
ब्रह्म होऊनि ब्रह्मा भजणे, देहातीत होत जेणे || २०.
मावळती मािा नि उरते, के वळ नििल अिुभूती |
कुणी उरे िा पूजक, पूजय नह, के वळ अिुभवी ब्राह्मीनस्थती || २१.
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स यद् एकमात्रं अरभर्ध्यायीत स तेनैव सवं ेरदतः तूणामेव
जगत्यां अरभसपं र्ध्यते ।तं ऋचो मनष्ु यलोकं उपनयन्ते स तत्र
तपसा ब्रह्मचयेण श्रद्धया संपन्नो मरहमानं अनुभवरत ॥ ३ ॥
आता श्रवण करी अवधािे, उपासिा नि फल त्याांचे |
वेगवेगळ्या जयाही प्रकारे, मािा फल प्रत्येकाचे || २२.
ॐकारातील पनहली मािा, प्रधाि ‘अ’ कार जयात असे |
भूलोकीशी सबां नां धत ही, सकाम इच्छा परु नवतसे || २३.
उपासिा ती ‘नवराट’ याची, इहलोकीच्या इच्छाांिा |
करी पतू पता, भौनतक जयाही, जीविातल्या त्या िािा || २४.
पुरते रांगती ‘नवराट’ याशी, देवता नि ते समरसती |
सकाम ऐशी ती उपासिा, इच्छी भौनतकनच प्राप्ती || २५.
नमळे जन्म त्या पुन्हा मािवी, ऐनहक सौख्ये ती नमळती |
भौनतक जीवि सुलभनच करी ते, उत्तम लाभे पुढे गती || २६.
ॐकाराचे उच्चारण ते, कररता जयाही सांकल्पा |
प्रणवाची ती अगाध शक्ती, नमटवी प्रपांच्याच्या तापा || २७.
सांसाराचा गाडा जाई, सुलभ अशा त्या,मागापिे |
नबकट समस्या सहजी सटु ती, धानमपक त्या आचरणािे || २८.
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लाभे धि नि माि सत्कीनतप, ऐनहक लाभे, सुखी असे |
पूजा-अचाप, सगुण भक्ती, व्रते नियम तो गुांततसे || २९.
सौख्य नमळे त्या, परी ि शाांती, आनण अिुभूती िा हरीची |
अनित्यात त्या रमुिी जाई, आवडी त्या सांसाराची || ३०.
‘अ’ची मािा ॐकारे ती, सांतती आनण वांशाला |
फल देई ते सांसाराचे, वधपि करी धानमपकतेला || ३१.
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अथ यरद रद्वमात्रेण मनरस सपं द्यते सोऽन्तररिं यजुरभाः
उन्नीयते
सोमलोकम् । स सोमलोके रवभूरतं अनुभूय पुनरावताते ॥ ४ ॥
दुजया ‘उ’ मािे उपासिा ती, ‘नहरण्यगभाप’ जे भजती |
प्रधाि मािसनच ते जेथे, देहा पढु ची असे नस्थती || ३२.
अांतररक्ष हे तेज दशपवी, साधकास कायष उजळे |
हाती घेतल्या कायापलागी, उजवल करी तो, नसद्धीमळ
ु े || ३३.
उत्तम सश
ु े प्रज्ञेिे |
ां ोधि नि गूढ तो, उकली आपल
मागप सुचे त्या समस्येतुिी, सहजी निणपय करी ज्ञािे || ३४.
अांती जाई चांद्रलोकी नि सौख्य भोगुिी इहलीकी |
असे फनलत हे ‘उ’मािेचे, अल्पश्रमी तो होत सुखी || ३५.

98

यः पनु रेतं रत्रमात्रेण ॐ इरत एतेन एव अिरेण परं पुरुषं
अरभर्ध्यायीत स तेजरस सयू े सपं न्नः । यथा पादोदरस्त्वचा
रवरनभाुच्यत एवं ह वै स पाप्मना रवरनभाुक्तः स सामरभः
उन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात्परं पुररशयं
पुरुषमीिते । तदेतौ श्लोकौ भवतः ॥ ५ ॥
पूणप मांि तो ॐकाराचा, उच्चारी जो श्रद्धेिे |
मिी कामिा धरुिी भौनतक, सांपन्िनच व्हावे ज्ञािे || ३६.
त्याशी भौनतक ज्ञािी काांही, कठीण जीविी काांही िसे |
सरस्वती जणु प्रसन्ि त्याला, ऐसे ज्ञािही लाभतसे || ३७.
ज्ञािा सांगे सहजी लाभती, सुखेही भौनतक ती त्याशी |
जगती प्रनसद्धी, सन्मािही तो, उणीव िाही द्रव्याशी || ३८.
जणु लाभला स्वगप तयाला, इथेच इहलोकी या |
अांती सद्ध
ु ा उत्तम गती त्या, उपासिा जाई ि वाया || ३९.
जसा सपप टाकुनि कात ती, पन्ु हानच तेजे सळसळतो |
तैसे िवजीवि जणु लाभे, सदा यशस्वीच होतो || ४०.
सकाम ही जी उपासिा ती, इहलोकी सौख्या देई |
मरणािांतर पुन्हा मािवी, जन्मनच इहलोकी घेई || ४१.
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अपूवप ज्ञािाची त्या प्राप्ती, उणीव सौख्याची िाही |
प्रश्न सुटती ते इहलोकीचे, अिुकूल दैवही त्या होई || ४२
जीही कामिा मिी असे त्या, त्याची पूतपता ॐकारे |
सरते िा ते जाणे येणे, उघडती िच मुक्ती द्वारे || ४३.
उपासिा गोचर ॐ ची ही, परर स्वाथापिे भरलेली |
नमथ्या इथले, त्याची कामिा, जगी वाहवा जरी झाली || ४४.
म्हणुनि कनिष्ठनच उपासिा ही, अगदी जवळी परब्रह्म असे |
परर इनच्छता कल्पिेतले, सौख्य तया ते लाभतसे ||४५.
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रतस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ताः अनरवप्रयुक्ताः।
रक्रयासु बाह्याभ्यन्तरमर्ध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञः॥६॥
उच्चारी तो पूणपनच ॐ जरर, इच्छीत फली इच्छापूतष |
पुन्हा घडे ते येणे जाणे, तयाशी लाभे िा मुक्ती || ४६.
उच्चारणी िा शब्द वेगळे ‘अ, उ वा ते म’ ऐसे |
पूणप ॐ असे, करी उच्चारण, कामिाची जरर मिी वसे || ४७.
येथां ि उच्चारण मािाांचे, परांतु ते ॐकाराचे |
फनलत वेगळे अवस्था ियी, समजुिी ते साांगायाचे || ४८.
पूणपनच ॐकारा उच्चारी, नविा कामिा श्रद्धेिे |
मिी लालसा परब्रह्माची, नजांनकयले मरणा तेणे || ४९.
राज मांि हा, द्वारी िेई, प्रत्यक्षची परब्रह्माच्या |
जेथे सपां ती ध्विी नि कांपिे, सहजी नवसावे शाांतीच्या || ५०.
समरसता ती पण
ू प तेथां ती, जोवरी िादाच्या सगां े |
िादामागुती, समरस कांपिी, सांपताही लक्ष ि भांगे || ५१.
ॐकाराचा गोचर ध्विी तो, वाहि जैसे ते िेई |
उतरे तेथे सोडी वाहि, प्राांत शाांतीचा तो येई || ५२
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अिुभूती नतजला, ध्यािी धरावे, अद्वैताची नदव्य नस्थती |
सदानच समरस नतनचया माजी, कुठे तेधवा िा गुांती || ५३.
इहलोकी प्रारब्धी उरले, जीवि जाई सौख्यािे |
सहजी नदसे त्या पथ उन्ितीचा, मळे कदानप ि द्वैतािे || ५४.
सांसारी करी, नवहीत कमे, परर िा गुांते तो कोठे |
लक्ष तयाचे नित्यनच ब्रह्मी, इहलोकीचे चक्र सुटे || ५५.
ब्राह्मीनस्थती ती तयाशी लाभे, दुलपभ जी नक देवाांिा |
नित्य राही तो अद्वैतातनच, नदसे ि काांही ब्रह्मनविा || ५६.
एक एक मािेच्या योगे, नतन्ही अवस्था देहाच्या |
याांिा उल्लघां ुिी जातसे, निकट जातसे ब्रह्माच्या || ५७.
अमािानच म्हणती चवथी जी, जेथे उच्चारण िाही |
ॐकाराच्या अांती िाद नि, ध्विी-सनहत ते कांपिही || ५८.
सारे नवरते, ये अिुभूती, के वळ िीरव शाांतीची |
देहभाि ते सहजी िुरते, नस्थती येत जणु शुन्याची || ५९.
जेथे काांही िसे कामिा, पूणपकाम सहजी होई |
त्याशी िाही काांही लाभणे, तोनच असे सारे काांही || ६०.
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अद्वैती त्या, समदृष्टीिे सकल वासदु ेव पाही |
आप नि परके भावनच िुरला, भास जगाचा तो िाही || ६१.
सवपव्यापी नि सवपज्ञािी, ब्रह्म असे जे तोनच स्वये |
तेथे पाही साक्षीभावे, नवचनलत िा त्यािे होये || ६२.
बाह्य तसे अांतरी चहक
ां डे, एकच होई अिुभूती |
स्वये सौख्य तो, नित्य निरांतर, प्रतीत होई ब्राह्मीनस्थती || ६३.
जोवरी जीवि तोवरी जगती, काये करी तो, निष्कामे |
अिासक्त ती सदैव वत्ृ त्ती, अांतरी परर ब्रह्मात रमे || ६४.
नित्य येत जागतृ ी तेधवा, जरर झोपे तो, सावधची |
नवचनलत िा तो कदा मािसी, नित्य अवस्था शाांतीची || ६५.
जीवि जोवरी नस्थती ि सारखी, खेळ पाही तो मौजेिे |
देह नवचरतो जगतामाजी, नसद्ध ि नवचनलत हो तेणे || ६६.
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ऋरर्गभरेतं यजुरभारन्तररिं सामरभयात् तत् कवयो वेदयन्ते ।
तं ओङ्कारेण एव
आयतनेन अन्वेरत रवद्वान् यत्तच्छान्तं अजरं अमृतं अभयं परं
चेरत ॥ ७ ॥
सकाम उपासिा मािाांची, पनहली निगनडत पृथ्वीशी |
दुजी अांतररक्षाला जोडी, नतसरी आनण स्वगापशी || ६७.
प्रथम जागतृ ी दुजी स्वप्िी नि, नतसरी अवस्था सुषुप्तीशी |
भौनतक, अांतरीक्ष त्या लोकी, आनण उच्च त्या लोकाशी || ६८.
भौनतक सुख लाभ ही जेधवा, ॐकारािे नमळण्याशी |
तशी कामिा मिी धरोिी, करणे ते उच्चाराशी || ६९.
पण
ू प ब्रह्मनच परर लाभण्या, िच उच्चारण ते व्हावे |
नचदाकाशी ते ध्याि ठे ऊिी, ॐकाराला ऐकावे || ७०.
शून्य मािसी, लक्ष भृ-मध्यी, सहस्त्रो ऋषी म्हणताती |
श्रवणी यावे ते उच्चारण, समरसता अिुभुत पुरती || ७१.
िाद कांपिे नवरता आपण, त्यासांगे शून्यी जावे |
सहजी समरस ब्रह्मी व्हावे, मीपण पुरते नवसरावे || ७२.
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पूणपनच लयासनहत जेधवा, समरस होई ब्रह्माशी |
आिांदाला येई भरती, ब्राह्मीनस्थती लाभता अशी || ७३.
ब्रह्मी नमसळता, पूणपची निभपय, सवपज्ञ नि शाांत सदा |
नचरांजीवता नित्य अिुभवी, नवचनलत िच तो होई कदा || ७४.
नवरती अवस्था, जरा, व्याधी नि, सुख-दुुःखाच्या पैल सदा |
चैतन्याशी सदाही निगडीत, िीरव शाांती नि आिांदा || ७५.
पाचवा प्रश्न सपां ला.
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प्रश्न सहावा
ॐकाराच्या प्रगल्भतेचे दशपि होता, तृप्त जाहले साही ऋनष |
गुरुमुखे ते गुह्य ऐनकले, करणे ब्रह्मप्राप्ती कशी || १.
भारद्वाजाचा सुपुि जो, िाम सुकेशा तो उठला |
नविम्र वदां ि करूनि गुरूला, अिमु ती मागे प्रश्नाला || २.
प्रसन्ि नचत्ते नपप्पलाद ते, नवचारी शांका हे, म्हणती |
आिदां ािे आचायाांिा सक
ु े शा म्हणे गुरुप्रती || ३.
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अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन् रहरण्यनाभः
कौसल्यो राजपत्रु ो
मामुपेत्यैतं प्रश्नमपृच्छत ।
षोडशकलं भारद्वाज ! पुरुषं वेत्थ ? तमहं कुमारं
अब्रुवं नाहरममं वेद ।
यरद अहरमममवेरदषं कथं ते नावक्ष्यरमरत ।
समूलो
वा एष पररशुष्यरत योऽनृतमरभवदरत तस्मान्नाहाम्यनृतं वक्तुम।्
स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज ।
तं त्वा पृच्छारम क्वासौ पुरुष इरत ॥ १ ॥
िामे नहरण्यिाभ जयाचे, राजकुमारची कोसलचा |
एके नदवशी मला भेटुिी, प्रश्न नवचारी मज त्याचा || ४.
षोडश असती कला जयाला, परुु ष असा तो कोण असे ?|
“िाहीच मानहत मला म्हणोिी”, त्याशी साांनगतले तैसे ||५.
कृपा करोिी मज साांगावे, कोण परुु ष हा नदव्य असे ?|
अज्ञािा मम दूर करावे आपणाशी मी नविनवतसे || ६.
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तस्मै स होवाच ।
इह एवान्तःशरीरे सोभ्य स परुु षो यरस्मन् एताः षोडशकलाः
प्रभवन्तीरत ॥ २ ॥
महषष वदती, िीट ऐक तूां, िच शोधावा लागे तो |
स्वये परुु ष तो, हृदयी सक
ु े शा, आपल्ु यानच परमात्मा तो || ७.
नवश्वाला म्हणती ‘षोडशकल,’ नवश्व कायप हे जगताचे |
निघे जगत हे ब्रह्मापासनु ि, आनण स्थाि तेच परतायाचे || ८.
ब्रह्मालानच परुु ष नह म्हणती, सोळा भागी नवश्व रची |
याची देही करी ते वसती, गूढ अांतरी गुहेतची || ९.
सज
ृ ि जाहल्या, कलाही षोडश, देहामाजी या असता |
वसे देही तो, जगत चालवी, तोनच असे आश्रयदाता || १०.
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स ईिांचक्रे ।
करस्मन् अहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भरवष्यारम करस्मन्वा
प्ररतरष्टते प्ररतष्टस्यामीरत ॥ ३ ॥
िव निनमपतीचा सुकाल येता, अनखल सष्टृ ीला निमापया |
जाणीव यावी मम सत्तेची, स्थाि हवे ते शोधाया ||११.
नवचार त्यािे ऐसा के ला, साक्षी राहणे त्या ठायी |
कवण स्थाि ते निवडु ऐसे, ते राही, तर मी राही || १२
प्रयाण त्यािे जेंव्हा कररता, पडेि मीही बाहेरी |
तेथे असता, माझी सत्ता, गोचर व्हावी ती सारी || १३.
शरीर सचेति, ब्रह्मनह तैसे, निवड योग्यनच ब्रह्माची |
प्राण तत्व ते सुयोग्य ऐसे, पूणप चेतिा माझीची || १४.
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स प्राणं असज
ृ त प्राणात् श्रद्धां खं वायुज्योरतरापः
परृ थवीरन्रयं मनः ।
अन्नं अन्नाद्वीयं तपो मन्त्राः कमालोका लोके षु च नाम ॥४॥
तये निनमपला आधी प्राण तो, िांतर सारी पांच भुते |
तसेची मि ते आनण इनां द्रये, तसे निनमपले अन्िाते || १५.
अन्िी ठे नवले वीयप तसेची, तप मांि नि ते कमापते |
कमष लानवले फलनह त्याचे, िाम आणखी रूपाांते || १६.
लोकी सहजी नियम लानवला, जैसा हेतू कमापचा |
तैशी सहजी गती नमळे ती, नियमची के ला चक्राचा || १७
प्राण नि श्रद्धा पांचभुतेही, अन्ि इनां द्रये वीयपनह ते |
मि नि लोकनह िाम नि तैसी, कमे मांि त्या सोळाते || १८.
प्राणाशी ते प्रधाि िेमी, श्रद्धा साहाय्या ठे नवयली |
इतरा िेमी आपुल्या स्थािी, रचिा नवश्वाची झाली || १९.
जे नपांडी ब्रह्माांडी तेनच, देह नवलक्षण ऐसाही |
स्वये प्रनतष्ठे तो त्या माजी, द्वैताचा खेळनच पाही || २०.
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इहलोक हा रनचला ऐसा, नियमि आपैसे होई |
ईश्वर साक्षी, नित्य अनलप्तनच, कौतुक ते त्याचे पाही || २१.
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स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुरायणाः समुरं प्राप्याः तं
गच्छरन्त रभद्येते तासां नामरुपे
समुर इत्येवं प्रोच्यते ।
एवमेवास्य परररष्टुररमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं
प्राप्यास्त गच्छरन्त रभद्येते चासां नामरूपे पुरुष
इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवरत तदेष श्लोकः॥५॥
जैशा सररता, धावती सहजी, सागराशी त्या नमळण्याला |
आनण त्याशी पावती लया, के वळ सागर होण्याला ||२२.
िाम रूपे आपुली त्यानगती, िा गांगा िा भागीरथी |
तशा कला त्या पूणपनह सोळा, ब्रह्मा एकरूप होती || २३.
ज्ञाि जेही हे जोही जाणतो, नचरांजीवनच तो होई |
नमळे सहजी तो ब्रह्मालागी, त्याशी मृत्यू भय िाही || २४.
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अरा इव रथनाभौ कला यरस्मन् प्ररतरष्टताः ।
तं वेद्यं परुु षं वेद यथा मा वो मत्ृ युः पररव्यथा इरत ॥ ६ ॥
रथचक्राच्या आसाला ते, आरे असती जोडीयले |
तशा प्रनतनष्ठत असती कला त्या, ब्रह्मा ऐसे जाणी भले || २५.
परम पुरुष तो असा अवतरे, िाभी स्वयेनच तो राही |
यथाथप जयािे ब्रह्म जानणले, त्याशी मृत्यू भय िाही || २६.
परम श्रेष्ठनच ज्ञाि असे ते, जया जाणता, पुणपत्वा |
ज्ञािी सवपज्ञनच जाहला, ज्ञािी िच काांही उणीवा || २७.
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तान् होवाच - एतावदेव अहं एतत् परं ब्रह्म वेद ।
नातः परमस्तीरत ॥ ७ ॥
महषष ऐसे सारे बोलिु ी, म्हणती साऱ्या नशष्याांशी |
होते मजला नवनदतनच जे जे, प्रकटनलये मी आपणाशी || २८.
ब्रह्मज्ञािा आपणा नदधले, काांही गुह्य िा मजपाशी |
भाग्यवाि ते आपण सारे, उमजे तेही तुम्हाशी || २९.
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ते तमचायन्तः त्वं रह नः रपता योऽस्माकं अरवद्यायाः
परं पारं तारयसीरत ।
नमः परमऋरषभ्यो नमः परमऋरषभ्यः ॥ ८ ॥
तृप्त जाहले सकलनच ऋनष ते, ऐकुिी नदव्यनच ज्ञािाशी |
स्तब्ध जाहले कृताथपतेिे, िम्र वनां दयले त्याशी || ३०.
म्हणती त्याांिा नपताची आपण, गुह्य स्पष्टनच साांनगतले |
काळोखी ती अज्ञािाची पैलनच आम्हाशी िेले || ३१.
ज्ञाि मूतष ते श्रेष्ठनच आपण, सत्सगां नच आम्हा नदधला |
नदधले अमतृ मयनच ज्ञाि ते, पूणपनच सांतोषही झाला || ३२.
आदर भावे पूजि के ले, साष्टाांगे झाले ते िनमते |
श्रेष्ठ ज्ञाि ते अपूवप नदधले, कै से फेडावे ऋण ते || ५३.
अध्याय सहावा आनण उपनिषद काव्यमय भाष्य समाप्त
|| हरी ॐ ||
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या उपनिषदाचे सार
{“उपनिषदे’ या िेट िरील मानलके िरील श्री. शरद याच्ं या
मानहतीच्या सादर आिारे }
प्रश्नोपनिषद हे दशोपनिषदातील असिू सष्टृ ीच्या मल
ू स्थािापासिू
परमात्म्याच्या स्िरूपापयांतच्या अिेक समस्याच
ं ा उलगडा करणारे एक
महत्िाचे उपनिषद आहे.
हे अथिणिेदाच्या नपप्पलाद शाखेचे उपनिषद असिू प्रणेते महषी
नपप्पलादच आहेत.
महषी नपप्पलादाक
ं डे आलेल्या सहा नशष्याचं े प्रश्न ि त्याचं ी उत्तरे
असे याचे स्िरूप आहे. "प्रश्नोत्तररूपी उपनिषद" म्हणिू "प्रश्न उपनिषद"
हे िाि. हे गद्य उपनिषद असिू मंत्रांिा "िाक्य" म्हणिू ओळखले िाते.
तत्िज्ञाि
उपनिषदात खालील निषय हाताळलेले आहेत.
(१) ब्रह्म आनण द्वदं ाची उत्पत्ती.
(२) प्राणाचे महत्ि.
(३) निद्रा आनण स्िप्िमीमासं ा.
(४) गाढ झोप म्हणिे ब्रह्मािंद.
(५) ॐकार ध्यािािे पापमक्त
ु ी.
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(६) नलंग शरीरकल्पिा.
(७) अद्वैतपणू ण अमरत्ििाद.
(८) "माया" म्हणिे "भास".
आता उपनिषदाकडे िळू.
सक
ु े श, सत्यकाम, सौयाणयणी, कौसल्य, भागणि ि कात्यायि हे सहा
आचायण ’परब्रह्म" िाणिू घेण्याच्या इच्छे िे हातात सनमिा घेऊि
नशष्यभािािे भगिाि नपप्पलादांिा शरण गेल.े
महषी नपप्पलादांिी एक िषण आपल्या आश्रमात ब्रह्मचयण व्रतािे
राहण्यास सांनगतले ि "मग प्रश्न निचारा मला माहीत असेल तर मी उत्तर
सांगेि" असे सांनगतले. त्याप्रमाणे पिू ण तयारी झाल्यािर एके क ऋनष प्रश्न
निचारू लागले आनण महषी उत्तर देऊ लागले.
प्रश्न १
कात्यायिािे प्रश्न निचारला, "हे भगिि, हे सिण िीि कोणापासिू
निमाणण होतात ? "
हा िीि-िडात्मक ससं ार अनित्य आहे हे कळले तरी त्याला
निमाणण कोणी के ले हा प्रश्न आहे. िीिापासिू िड नकंिा िडापासिू िीि
निमाणण होिू शकत िाही हे सहि कळतेच मग हे नभन्ि नभन्ि निमाणण
के ले तरी कोणी ? भगिाि नपप्पलाद उत्तर देतात ;
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"प्रिापतीिे तप के ले ि मग रनय ि प्राण ही िोडी निमाणण के ली. रनय
म्हणिे अन्ि ि प्राण म्हणिे अग्िी (भोक्ता). प्रिापनत म्हणिे आपण
सिणसािारणपणे ब्रह्मदेि म्हणतो तो.थोडक्यात "निमाणता".नपप्पलाद
यांिी पढु े अिेक द्वदं े नदली आहेत. उदा. आनदत्य=प्राण तर चंद्र =रनय.
देियाि प्राण तर नपतयृ ाि रनय भोक्ता असतो नदिस=प्राण तर रात्र= रनय,
िगैरे थोडक्यात ऊत्तर :"चेति ि अचेति िस्तच्ंु या नमश्रणातिू सष्टृ ी
निमाणण झाली ि या उभय गोष्टीच सष्टृ ीचे मल
ू भतू तत्ि होत."
(१) प्रिापतीिे सष्टृ ी निमाणण के ली ही "पौरुषेय" उपपत्ती झाली.
(२) तैनत्तरीय उपनिषदातही सष्टृ ीकत्याणिे तप करूि मग द्वदं े ( निरुक्तअनिरुक्त, निज्ञाि-अनिज्ञाि, सत्य-अितृ ,) निमाणण के ली असेच म्हटले
आहे पण ती द्वदं े (नदिस ि रात्र, नपतयृ ाि-देियाि,सयू ण ि चंद्र यापेक्षा)
िास्त सयं नु क्तक िाटतात.
प्रश्न २
भागणि निचारतो, "भगिि,् नकती देि प्रिेचे िारण करतात ?
लोकािं ा प्रेरणा कोण देते ? त्यातील िररष्ठ कोण ? "
नपप्पलाद यािं ी तानत्िक उत्तर नदले आहे. ते एका गोष्टीिे सरु िात
करतात. ते म्हणतात
" आकाश, िाय,ू अनग्ि, िल, ि पथ्ृ िी ही महाभतू े ि िाचा, मि,
चक्षू ि श्रोत्र ही इनं द्रये हेही देिच आहेत. ते देि प्रगट होऊि एकदा भाडं ण
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करू लागले की, आम्हीच हे शरीर िारण करतो. त्या इनं द्रयांिा श्रेष्ठ देि
प्राण म्हणाला, " असे समिण्याचा िेडेपणा करू िका. मी स्ित:ला पाच
प्रकारे निभागिू या शरीराला बळक्टी आणतो." पण त्यांचा निश्वास
बसला िाही.
तेव्हा प्राण शरीर सोडूि निघाल्यासारखा झाला. प्राण बाहेर पडू
लागताच डोळे िगैरे इनं द्रये निस्तेि झाली. मिाच्या पोळ्यातील राणी
मनक्षका बाहेर पडताच सिण मनक्षका बाहेर पडतात, तद्वत प्राण बाहेर
पडताच शरीराची नस्थती झाली. तेव्हा िाचा, मि इत्यानद.सिाांिी
प्राणाचे श्रेष्ठत्ि मान्य के ले. त्यािं ी प्राणाचे खालील प्रकारे स्तिि के ले.
हा प्राण सयू ,ण पिणन्य, इद्रं , िाय,ू पथ्ृ िी, रनय म्हििे अन्ि, सत् ि
असत,् अमतृ आहे. रथचक्रात आरे एकिीि झालेले असतात, तद्वत
प्राणात सिण इनं द्रये एकत्र झालेली आहेत. चारी िेद, सिण प्राणामध्ये
प्रनतनष्ठत आहेत. तचू इद्रं , रुद्र, तेिोनििी सयू ण आहेस. त्रैलोक्य प्राणािीि
आहे. आईप्रमाणे तू आमचे पालि कर.आम्हाला लक्ष्मी ि बद्ध
ु ी दे.".
भागणिाच्या तीिही प्रश्नांचे उत्तर "प्राण".असे आहे..
प्राणाचे श्रेष्ठत्ि सागं णारी कथा छादं ोग्य ि कौषीतनक
उपनिषदांमध्येही नदली आहे. तेथे एके क इनं द्रय िषणभर शरीराला सोडूि
गेले तरी शरीराचे कायण चालचू रानहले. डोळे िसले तरी आंिळा िगू
शकतोच. पण प्राण बाहेर िाऊ लागल्यािर सिण इनं द्रये नििीि झाली.
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अशी कथा नदली आहे. पण येथे इनं द्रयांबरोबर पंचमहाभतू ेही समानिष्ठ
के ली आहेत.
प्राण हा के िळ इनं द्रयांचाच रािा िसिू तो निश्वातील सिण देितांचा
अनिपती आहे हे या उपनिषदािे स्पष्ट के ले आहे.
प्रश्न ३
कौसल्य निचारतो, "भगिि,् हा प्राण कसा निमाणण होतो ? या
शरीरात कसा येतो ? शरीरात निभागिू कसा राहतो ? याचे बाह्य ि
अध्यात्म रूप कसे आहे ? "
प्राणाचे मह्तत्ि कळले, तो निश्वाचा आिार आहे हे ही कळले पण
माझा प्राणाचा संबंि के व्हा येतो ? तो माझ्या शरीरात असतो, तेव्हा.
आता कौसल्याला शरीर-प्राण संबंि िाणिू घ्याियाचा आहे.
भगिि नपप्पलाद म्हणतात, "फार खोलातील प्रश्न निचारलास, पण
तू मोठा ज्ञाता आहेस म्हणिू मी उत्तर देतो.
हा प्राण आत्म्यापासिू निमाणण होतो.माणसाच्या सािलीप्रमाणे
मािसाच्या शरीरात प्राण व्यापलेला आहे. इच्छे िे शरीरात प्राि येतो.
रािा अनिकारी िेमतो, त्याप्रमाणे प्राण िेत्रानद इनं द्रयाचं ी िेमणक
ु
करतो.
गदु ि िििेंनद्रयाचे नठकाणी "अपाि", मध्ये "समाि" ि िाक ि
मख
ु िानसका येथे प्राण स्ित: राहतो. "व्याि" बहात्तर हिार िाड्यामं ध्ये
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राहतो. यांमध्ये एक ऊध्िणगामी िाडी आहे त्यात ’उदाि" प्राण असतो.
तमु च्या पापपण्ु याप्रमं ाणे तो पापलोकात िा पण्ु यलोकात िातो.पयंु -पाप
समाि असेल तर मिष्ु यलोकाला िातो. आनदत्य रूपािे बाह्य प्राण
िगितो. तो "समाि" डोळ्याच्या द्वारा सिण सष्टृ ी पाहतो. ’समाि"
"व्याि"शी िोडलेला आहे. तेि म्हणिे "उदाि" ते िष्ट झाले की माणसु
मरणोन्मख
ु होतो.. ज्या अनं तम निचारािे िीि मत्ृ यू पाितो, त्याच
निचारािे िीि पिु िणन्म घेतो. उत्पत्ती, संकल्प, स्थािे ि व्यापकत्ि आनद
प्रकारचे प्राणाचे आध्यानत्मक स्िरूप िाणिू िीिात्मा अमर होतो
कौसल्यािे एका प्रश्नात चार प्रश्न निचारले आहेत. प्राण
आत्म्यापासिू निमाणण होतो हे फार महत्िाचे. आपण िेहमी ’पंचप्राण"
म्हणतो त्यांची स्थािे ि कामे येथे सांनगतली आहेत.
प्रश्न ४
सौयाणयणी गाग्यण निचारतो, "भगिि,् ह्या परुु षात (देहात) कोणती
इनं द्रये झोपतात ? कोणती कायण करतात ? कोण देि (इनं द्रय) स्िप्ि पहातो
? सख
ु कुणाला नमळते ? आनण ही सिण कोणाच्या अनिष्ठािािर आहेत
?"
इनं द्रये निश्रांती घेतात तर पहातो कोण ? कसे ? गाढ झोपेत मला
स्िप्ि पडत िाहीत, मग त्यािेळी स्िप्ि "पहाणारा" काय करतो ? दसु ऱ्या
प्रश्नाच्या उत्तरात नपप्पलादािं ी देि ि इनं द्रये याचं ी सागं ड घातली होती,
ती ध्यािात ठे ऊि गाग्यण निचारत आहे कोणता देि काय करतो, काय
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करत िाही, आनण ही स्िप्िे पहातो तरी कोण ? स्िप्िात माझी इनं द्रये
कायण करत िाहीत, मग हे सख
ु कोणाला नमळते ? आनण हे िे काय
चालते ते कोणाच्या िोरािर ?
नपप्पलाद उत्तर देतात
"अस्ताला िाणाऱ्या सयू ाणचे नकरण त्याच्यातच निलीि होतात
त्याप्रमाणे िेव्हा मिष्ु य ऐकत िाही, बोलत िाही, पाहत िाही... त्यािेळी
तो झोपला असे म्हणतात. त्याची इनं द्रये त्याच्या मिात लीि झालेली
असतात. तेव्हा फक्त प्राणाग्िी िागतृ असतात. अपाि प्राण हा गाह्यणपत्य
अग्िी, व्याि हा अन्याहायणपचि अग्िी, श्वासोच्छिासरूपी आहुती हा
समाि प्राण असिू मि हे यिमाि असते..त्याला प्राप्त होणारे इष्ट फल हा
उदाि प्राण होय.
तोच मिाला झोपेत ब्रह्मस्िरूप प्रतीत होतो. गाढ झोपेत सषु प्तु ी
अिस्थेत स्िप्ि पडत िाहीत, तेव्हा तो के िळ सख
ु अिभु ितो.
पक्षी सायंकाळी आपल्या घरट्यात एकरूप होतात तद्वत इनं द्रयसमहू
झोपेत आत्म्यात निलीि होतात. पचं महाभतू ,े ज्ञािेंनद्रये, कणेनद्रये, मि
बद्ध
ु ी, अहक
ं ार नचत्त, तेि ि प्राण हे सिण आत्म्यात निलीि होतात हा
ज्ञाता, कताण ि निज्ञािस्िरूप परुु ष निद्रेत आत्म्यामध्ये निलीि होतो.
दोषरनहत, अशरीर, गणु रनहत, शभ्रु असे िे आहे ते तो िाितो,
परब्रह्मरूपाला प्राप्त होतो. तो अक्षरब्रह्म िाणतो.
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गाढ झोपेत माणसु ब्रह्माच्या अगदी ििळ असतो पण हे अज्ञािाची
अिस्था असल्यािे असला तरी त्यास त्याची आणीि िसते. थोडक्यात,
झोपेत सिण इनं द्रये मिात निलीि होतात. प्राण िागा असतो. मि इनं द्रयांचे
काम करते. गाढ झोपेत मि आिंद अिभु िते.
प्रश्न ५.
सत्यकाम नपप्पलादांिा निचारतो, " भगिि,् िो मिष्ु य मरणापयांत
ॐकाराचे ध्याि करतो त्याला कोणता लोक नमळतो ?"
उत्तर सरळ ि थोडक्यात आहे.
" ॐकार हे पर ि अपर ब्रह्म आहे. त्यािेच ज्ञाता त्यापैकी एक
नमळितो. ॐकाराच्या गोचर मात्रा तीि; अ,उ,म आनण चिथी उच्चारण
सपं ल्यािर कंपिे निरनिणारी शानं तच्या अिभु तू ीकडे िेणारी ‘अमात्रा’
िर सकाम भाििेिे "एकमात्रक" ॐकाराचे ध्याि करील तर त्याला
मिष्ु यलोक प्राप्त होतो. त्याला ऋग्िेद, (तप, ब्रह्मचयण ि श्रद्धा यांच्या
योगािे) माहात्म्य प्राप्त करूि देतो.
तो िर सकाम "नद्वमात्रक" ॐकाराचे ध्याि करील तर
सोमलोकाला िाऊि तेथे ऐश्वयण भोगिू तो परत मिष्ु यलोकास येतो.
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िो कोणी सकाम "नत्रमात्रक" ॐकाराचे ध्याि करतो तो तेिस्िी
सयू णलोकास िातो. पापमक्त
ु झाल्यािे सोमिेद त्याला ब्रह्मलोकाला
घेऊि िातो. ि इहलोकी परत येतो.
मात्र निष्काम भाििेिे के लेल्या ॐकाराच्या साह्यािे ज्ञात्याला
शातं , अिर, अमतृ , अभय, ि परब्रह्म नमळते. ॐकाराच्या पणू ण तानत्िक
नििेचािासाठी माडं ू क्य-काररका हे आचायण गौडपाद याच्ं या रचिेचा
काव्यमय भाष्य हे ‘ हे सानहत्य प्रनतष्ठाि’ चे प्रकाशि अभ्यासािे.
प्रश्न ६
सक
ु े शािे नपप्पलादािं ा प्रश्न के ला, " भगिि् , नहरण्यिाभ िािाच्या
रािपत्रु ािे मला निचारले ’तू षोडषकलायक्त
ु परुु ष िाणतोस ?’ मी
मानहत िसल्यािे उत्तर नदले िाही, तो प्रश्न मी तम्ु हाला निचारतो. तो परुु ष
कोठे आहे?"
नपप्पलाद सक
ु े शाला म्हणाले, " या शरीरातच तो परुु ष आहे.
त्याच्या मध्ये षोडश कला आहेत. षोडश कला म्हणिे पंच प्राण, पंच
ज्ञािेंनद्रये, पंच कमेंनद्रये ि मि नमळूि सोळा कला होतात)
परब्रह्मािे निश्वनिनमणतीच्या िेळी देह निमाणण के ला ि मग तो निचार
करू लागला, "या देहातिू काय गेले असता मी िािे ि काय रानहले
असता मी रहािे ?"
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त्यािे प्राण निमाणण के ला त्या प्राणापासिू श्रद्धा, पंच महाभतू े, दहा
इनं द्रये, मि, अन्िापासिू िीयण, तप, मंत्र, लोक ि लोकामध्ये िाम उत्पन्ि
झाले.
िद्या समद्रु ाला िाऊि नमळतात ि िाहीशा होतात. त्यांचे िाम, रूप
िानहसे होते. त्या समद्रु िािािेच ओळखल्या िातात. त्या प्रमाणे
मिष्ु याच्या सोळा कला, मिष्ु यशरीरात येऊि िष्ट होतात फक्त मिष्ु य
(परुु ष) म्हणिू लोक त्यांिा पढु े ओळखतात. हा "अकल" (सोळा कला
रनहत) अमतृ होतो.
रथाच्या चाकात आरे असतात, त्याप्रमाणे सोळा कला असलेला
परुु ष िो िाणतो, त्याला मत्ृ यचू े द:ु ख होत िाही "
निश्वातल्या िस्तंचू े दोि निभाग. िड ि चेति. देह हा चेति की िड
? िो पयांत देहात "प्राण" आहे तो पयांतच तो चेति. िाही तर तो िडच.
हा "प्राण"च "िीिा"ला "शीिा"ला िोडणारा दिु ा आहे. हा प्राणच
मिष्ु याला "परुु ष" करतो. या परुु षापासिू सोळा कला निराळ्या करता
येत िाहीत.
त्या समद्रु ाला नमळणाऱ्या िद्याप्रं माणे परुु षाबरोबर एकिीि होऊि
िातात. छांदोग्य उपनिषदात हे निराळे उदाहरण देऊि स्पष्ट के ले आहे.
तेथे म्हटले आहे की मिमाश्यांिी निरनिराळ्या फुलातिू गोळा के लेला
रस एकदा पोळ्यात एकत्र के ला की मग प्रत्येक रसाला निराळे अनस्तत्ि
िसते. सगळे रस एक मि म्हणिू च ओळखले िातात. शंकराचायण
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यालाच "अद्वैत" म्हणतात िीिात्मा एकदा का परमात्म्याला भेटला की
ते एकरूपच होतात.
पनहल्या उत्तरापासिू सहाव्या उत्तरापयांत ’प्राणा"ची मनहती
सांनगतली आहे.
अशा तऱ्हेिे पयाणप्त ज्ञािाचा लाभ आल्यािर सिण प्रश्न करते
आचायाांचे कृतज्ञ होऊि आचायाांचे पिू ि करतात. ि हे उपनिषद येथे
संपते.
या सिोच्च ज्ञािाच्या िाचि ि आिश्यक आचरण करूि आपण
खरे सख
ु ी व्हािे.

प्रश्न उपनिषद सार सांपूणप
आपणा सवापतील नशव नित्य अिभ
ु ूत होत राहो.
‘पहा निजाांगे नशव-जयोनतनलपग’
ॐ शाांनतुः शाांनतुः शाांती: ||
||हरी ॐ||
-अण्णा
२३/०८/२०२१.{तृतीय श्रावणी सोमवार}
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अण्णा (श्री. मिक
ु र सोििणे) यांची ई सानहत्यिरील इतर पस्ु तके
नक्लक/टॅप करताच उघडतील
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