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सादर करत आहे

शक्तिवचने
रचक्तिता : क्तनककता राजेश पाटील
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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लटु ा! लुटून न्या!

शमिवचने
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकानां ा ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो, मजा येत.े

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकानां ा, टीमला आवण तम्ु हाला आनदां वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवांनव दवद द्या
ई सवशहत्य लव आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते द्या
वमत्ानां ा आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त
करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत
ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार
लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध उांचीवर जात रहावा.
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शक्तिवचने
क्तनककता राजेश पाटील
पत्ता : १०९, वाांगणी हाईटस्, बदलापूर नेरळ हािवे, पूनम
हॉटेलजवळ, वास्तुकार नगर, वाांगणी (पूव)व , क्तज. ठाणे. 421503
फो. न. : ८६८९९५४८०६
e-mail shaktileelanikita@gmail.com

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखके कडे सुरखित
असनू पस्ु तकाचे खकिंर्ा त्यातील अिंशाचे पनु र्वद्रु ण र्ा नाट्य,
खचत्रपट खकिंर्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखके ची लेखी
परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यास कायदेशीर
कारर्ाई (दडिं र् तुरुिंगर्ास) होऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957
read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000.
Copyright protection in India is available for any
literary, dramatic, musical, sound recording and
artistic work. The Copyright Act 1957 provides for
registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the
owner to remedies of injunction, damages and
accounts
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o शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
o आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्र्ा करू िकतव.
O हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी
परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.
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शक्तिवचने
आध्यात्मिक क्तनरुपणात्मक ग्रंथ
-शनशकतव रवजेि पवटील
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पररचय

वनवकता राजेश पाटील.
‘कुमारी शविलीला” या
नावाने कववता लेख कथाांचे
लेखन.
कथालेखन,काव्यवाचन अशा
स्पर्ाांत सविय सहभाग.
वाङमयीन पररचय:-१) सांस्कृत चांविका अशा मावसकात
श्लोक लेखन.
२)ववद्याववकास सांस्थेच्या वावषिकात( साांवत्सररकात) रौप्य
महोत्सवावनवमत्त ‘िौपदीचे आत्मकथन” हा लवलत लेख
व “मनाचे प्रदषू ण” ही कववता व “बायको नावाचां अजब
रसायन” ही ववनोदी कथा प्रकावशत.
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३) वटळकनगर साांस्कृवतक महोत्सवावनवमत्त “िौपदीचे
स्वगत” ह्या एकपात्ी प्रयोगाचे वेशभषू ा-प्रयोगलेखनफासिलेखन व सादरीकरणाचा एकवत्त मेळ.
४) बदलापरू च्या कववसांमेलनात कववरुपात काव्यवाचन.
५) अवस्मता या हस्तवलवखत साांवत्सररकात “नाट्याचायि
कृष्णाजी प्रभाकर खाविलकर’ या लेखाचे लेखन.
६)मानवववद्या ववभागात ‘वाचनसांस्कृती : विवजटल आवण
इलेक्ट्रॉवनक ग्रांथालयाचे महत्त्व” या ववषयावर सांशोर्न.
७) वनबर्ां , विृत्व स्पर्ाांमध्ये प्रथम िमाांक.
वाचन:- मी आजपयांत ववववर् प्रकारची पस्ु तके वाचली
आहेत. त्यातील सगळ्यात जास्त महाभारताची पस्ु तकां
आहेत.
👸👰👸
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अपवणपखत्रका
िवझ्यव गरू
ु आशि िवतव असिवऱ्यव, अत्यतां
सरल भवषेत ज्ञवन देिवऱ्यव, िवझ्यवर्र शनतवतां
प्रेि करिवऱ्यव िवझ्यव आईलव र् गरू
ु लव ही
िशक्तर्चने सिशपात!
.

तझु ी पत्ु ी आशि शिष्यव,
. कुिवरी िशक्तलीलव

🌻 🌹🌷🌺🌼
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मनोदय

मी ध्यानयोगात प्रववष्ट झाल्यानांतर मला वववभन्न ज्ञान
प्राप्त होऊ लागले. मी ते अनभु व, कववता व अभगां
रूपात व्यि करू लागले.
मात् २०१६ – २०१७ च्या समु ारास माझ्या हाती
दासबोर् आला.त्यातील वनरूपणात्मक शैलीने माझां
वचत्त वेर्नू घेतले. आध्यावत्मक ज्ञान व सक
ां ल्पनाववकल्पनाांववषयी नव्या सार्काांना मागिदशिन
करण्यासाठी वनरूपणात्म शैली उत्तम आहे.
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मला वाटू लागले, आपणही असेच वनरूपणात्मक
शैलीने ज्ञान माांिावे. मात् सवि काही शिीच्या
इच्छे नसु ार घिते.
२०१२ पासनू अभांगाांची रचना शिीने ममकरवे करवनू
घेतली, त्यानतां र दासबोर् वाचल्यावर मला ८ जनू
२०१७ पासनू शविवचने स्फुरु लागली.
या वनरूपणात्मक आध्यावत्मक ग्रथां ाचेही श्रेय मी माझ्या
गरू
ु अथाित आईला देते. कारण वतने वदलेल्या ज्ञानाचे
भाांिार या शविवचनाांत आहे.
🌻🦋🏵️🍁
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श्री शक्तिवचने
- कुमारी शक्तिलीला
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ज्ञान बोध
ज्येष्ठ द्वादशी, प्रदोष, शके शाखलर्ाहन १९३९
(ज्येष्ठाचा 12 वा क्तदवस, २०१७)
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श्री शक्तिक्तनरुक्तित
आद्यनमन
दिक पशहले :- सर्ानिन, शनरुपि: यथव बध्ु दी
श्री िशक्तर्चन| िवांतपिे करव श्रर्न| िनन
करोशन र्तान| सिवधवन हेच धन| होई तयवचे
॥१॥
जयवचे प्रेरिे कररते लेखन|तयव प्रेरिव िवतेस
निन|कररते शतचे ्तर्न| िवांतपिे श्रर्ि|
करवर्े||२||
14

यत् अत्ि स्वर्णियी लङ्का न िे लक्ष्िर् रोचते|
जननी जन्िभत्ू िश्च स्वर्ाणदत्ि र्रीयसी| रािायर्||

ती िवझी गरुु |अध्यवत्िवची कल्पतरू|
परिवथाप्रपांचवचव िहविेरू| सवांगे ज्ञवनवशसांध|ु
सवऱ्यवतां गरुु ां त श्रेष्ठ||३||
कधी ठोकोशन पत्व करी| कधी कल्हई करी|
कधी रे र्र् भरी । एकदि व्यढू व||४||
तू जननी करर्लेस िजकरर्े अध्यवत्िगिन|
तर्कृपे ज्ञवन होते ्फुरि| शर्कवरवांचे करतेस
15

ििन| सवऱ्यव िवतवतां िहवन|तझु े ्तर्न
िब्दवतीत असवर्े ॥५॥
परब्रम्हवहूनी श्रेष्ठ| िवयेचे भशू यष्ठ | कीतीत
सष्ठु |आहे तर्वहातव||६||
पर्दव फवर्ी अज्ञवनवचव| प्रकवि पसरर्ी
शनगािु वचव|लवजेल शहजपढु े ओज सज्ञवनवचव|
धन्सय िी शहचे पोटी जवशतले|| 7||
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तू सवऱ्यव देर्वहूशन कृपवळू| िवऊलीहुनी
िवयवळू| सोयवाहूनी तेजवळू|िेघवहूनी र्षवाळू|
प्रेिवचव करी||८||
तू चद्रां वहूशन िीतळू| रे ििवहूशन पवतळू|
कृष्िवहुशन ओढवळू । परू ी शनष्पवपतव||९||
तू गरू
ु हुशन जर्ू| र्वयहु ूनी हलर्ू| तू
परिवनांदवहूनी द्ववर्ू| ऐसव खेळ करी||१०||
तू िवझव गरू
ु | प्रभहु ूनी िहवप्रभ|ु ज्ञवनवचे शनरुपि
करतव सरुु | ऐकत रवहवर्ेसे र्वटे||११||
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न शर््िरवर्े तर् किलचरि| अपवार्े त्यवर्री
िवझे जननिरि| कवयि तझु े ्तर्न|करवर्ेसे
र्वटे||१२||
तू िवझव परीस|ु करिीलू सर्ु िा
लोहकीस|ू सवऱ्यवत शर्शिष्ट शनि|ु के ले
िवजे||१3||
आशदिशक्तहूशन श्रेष्ठ| एक तू आदिा उत्कृष्ठ|
िहवदेर्वने धष्टृ । पशहलेच उदव.||१४||
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तू यिवहुनी क्रूर| तू आशदत्यवहुनी िरू |
क्षिव – सहनिीलतेचव धरू | तू गर्ु गर्ु ीतनू
द्यवर्े||१५||
गरू
ु चरनवभयवां सदव र्ांदनि|् कदवशप िव भतू ते
शर््िरिि|् | ज्ञवन तेजसो िहवन शनशध्त्र्ां
दयवधन्त्र्ां तपो शनशध्त्र्ि|् अशनिि्
शिष्यवशहत्य शचतां नि् गरुु चरिवभयवि सदव
र्न्सदनि|् |
तर् ह्तवभयवां िि शनिवािि् कदवशप िव भतू ते
शर््िरिि|् | र्ॉ. किल अभयक
ां र
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तू ज्ञवन तेजवचव शनशध अपवरू| तू उघर्ून
दवखशर्ते सवरू| ते ओळखवयव शिकशर्लेस
परब्रम्ह शनरवकवरू| अ आई पवसनू शिकर्लेस
प्रबांध||१६||
तू जन्सिभशू िहूशन र्रु| सवर्े आठ िशहने र्ेदनव
सोसनू ी सवांभवळले गभाकोठवरू| र्षवानर्ु षे
प्रेिवची सवथ देऊशन सवभां वळले िि
जीर्नवकवरू| कसे फे र्ू तझु े उपकवरू| प्रेि
र्वढर्शू न||१७||
आशखर तझु े ्तर्न| कररतव र्ेदही जवतील
थकूनी| शजव्हव होईल पष्ु पनी||१८||
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िवज्यव जन्सिभिू ीचे नवि भवरत| जेत घर्ले
रविवयि िहवभवरत| जेत ज्ञवतू गीतव र्ेदवांत | जेत
व्यवसू र्वशल्िकी कवशलदवस कर्ी जवत|
घोषवलव शर्श्वर्रव ब्रम्हर्वशदनी तप्र्ीनींचव
देि|ु |१९||
येथे सप्तषी ऋषींत िहवन| चवर देह भवरतवत
जवि|चवर र्विी – खविी हे ज्ञवन| भवरतवस
जवहले||२०||
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दौष्यतां ी िवकांु तल नविु तयवचे भरत|
चद्रां कुरुर्ांिवत जवत| सेर्वव्रती शर्नयिीलू
स्त्रीशिक्षिवशर्षयी जवगतृ |् तयव नविे भवरत
जवहले||२१||
“भवरत” पर्ू ा नविु आयादि
े |तत्पर्ू े सां्कृत देि|
सां्कृतीचव पवयव हव खवस| भवरत
जविवर्व||२२||
भवरि, तोल्लयशत इशत भवरत| र्ैशदकवभय:
लोकभय: व्यवपतृ व इशत आया देि||

22

स्ां कृत्यव: िल
ू ेशत सां्कृत|प्रशर्त्विवि ्थवनेशत
शहदां ्ु तवन||
भवरतवत अनेक ऋषी शर्द्ववन| अनेक तप्र्ीनी
ब्रम्हर्वशदनी िहवन| अनेक बध्ु दीिवन जवि|
कलवसवशहत्यशर्ज्ञवनवचव पवयव हवच|| 23||
िहवन र्ीरू| अनेक िरू
ु | अनेक हुिवरू| िवझ्यव
भवरतवत||२४||
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िवतेनांतर िवतभृ िू ीचव िवन| भेदभवर्् करी न|
शजत आपल
ु े जनन ते िरि| िवतेबरोबरी करी
सभां वळ||२५||
जयव घवतलव पवयव ससु ्ां कृतीचव| तयव िळ
ू
र्ैशदकतेचव| तयव आधवर ' एक सत्
‘ चव|अथवात परिवथवाचव| जविवर्व||२६||
स्ां कृती आध्यवशत्िकतेची| परिेश्वरसवधनेची|
सिवजोत्तिेची| उत्ति दोहोंची| प्रपांच
परिवथाबोशधकवही जविवर्ी||२७||
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सर्वाआधी ही व्यवली| सत्सां्कृती आया
सां्कृतीत पवल्हवळली| आयासां्कृती र्ैशदक
स्ां कृतीत रुपवली| भरतवशभधवनें जवली|भवरतीय
सां्कृती||२८||
सर्वांआधी िनु ितरूपे सत्सां्कृती
शर््तवररली| एक सत् आधवररली|पढु े पढु े
र्ि
ां वनु र्ि
ां े पवठशर्ली|आध्यवत्िबोशधकव||२९||
अिी भवरतीय सां्कृती िहवन| शतलव र्ेदगीतेचव आधवरू जवि| शतलव सर्वांत आधी
िवन| रवखवर्व||३०||
25

शर्नव र्ेदि् शर्नव गीतवां शर्नव रविवयनी कथव|
शर्नव कर्ी व्यवसि् शर्नव सतवधवरि् कीदृिी
भवरतीयतव ? ॥ र्ेदवतां ||
सवऱ्यवांहूशन िवझी जन्सिभशू ि िहवन|
तीच िवझी किाभशू ि जवि|
तीच िवझे ित्ृ यभशू ि जवि|
जन्सिभिू े जयव जनन ते िरि|
शतचे कव करू नये ्तर्न?||३१||

26

य्यवि् जन्सिित्ृ यौ पवलनपोषि जीर्नव:|
सवां किाभशू ि न भर्तु सौशित्
शकिथाि ?||रविवयि||
िवतव आशदिशक्तचे ्तर्न| शजने के ली सष्टृ ी
शनिवाि| जी कल्पनव प्रेरिव जविीर् जवि| जी
सवांभवळते जीर्न| शतलव करू निन|| ३२||
आशदिशक्त निो नि:| प्रथिि् भगर्ती
िवतव िशक्त निो निः| कांु र्शलनी िवतव िक्ती
निो निः||िहवभवरत||
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तीच िळ
ू िवयव जवि| तीच प्रकृती िहवन| तीच
परुु ष जवि|सवऱ्यवचे||३३||
शनश्चळ परब्रम्हविधे चळि| ती ्र्यां प्रेरिव
जवि| तीच जगज्जोशत िवयव अन् । र्वयु हीच
प्रकृती जवि||३४||
र्वयनु े प्रथि स्त्रीकवर घेतलव| म्हिनू ी
र्वयपु वसशू न देह जवहलव । आशदिक्तीचव||३५||
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इने पांचिहवभतू े शनशिाली| गिु िवयव
जन्सिली|त्यगिु े
पवल्हवळली|ब्रम्हशर्ष्ििु हेिवतां ||३६||
शर्ष्िु तोशच परुु ष जगज्जोशत । तीच प्रकृती ।
तेथेशच जविीर्ेची गशत| आधी उतरली||३७||
जगज्जोशत म्हिजे जविीर्ेच्यव कळव| तेथेशच
बध्ु दीचव शजव्हवळव|गिु िवयेच्यव प्रसतू कळव|
पशहली पत्ु ी िवरदव||३८||

29

पांचिख
ु ी ती सर्र्ती जवि| दििख
ु ी लक्ष्िी
जवि| अष्टिख
ु ी पवर्ाती जवि| आशदिक्ती
गभवार््थे उतरली तयव||३९||
िवरदव गिु प्रकृती| रजोगिु वचे प्रशतकृती|
र्ेदवांची आकृती| आहेशच||४०||
िवरदव िोक्षलक्ष्िी| धनलक्ष्िी| िहवलक्ष्िी|
धवन्सयलक्ष्िी|रुद्रलक्ष्िी |तळ
ु जवभर्वनी अलक्ष्िी|
आशद रूपे जवहली||४१||
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िवरदवपवसनू िहवसर्र्ती| र्ेदवकृती भगर्ती
गिु र्ती| ज्ञवनर्ती धीिती | श्रीिती शर्द्यवर्ती
बशु ध्द िती| िक्तीिती ितीिती र्ध्ृ दीर्तां ी|
जवहल्यव||४२||
िवरदव पवसनू रे िक
ु व पवर्ाती|कवली कृत्यव
शर्र्री ्र्वहव भद्रव भर्वनी भवांशत। िवतांगी
शर्पश्यनी किलव िदृ वनी शचन्सियी परििक्ती|
आशधिक्ती नग्नेश्वरी र्वशग्र्लवसनी दगु वार्ती|
ऋशत कल्यविी हुक
ां वरनवशदनी भयांकरव िवांती
िहवभयक
ां रव||४३||
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र्नर्वशसनी रवजेश्वरी परिेश्वरी िोशहनी
नीलग्रीर्व चद्रां कलव र्शिानी|दीघवा िध्ु दव क्षधु व
लक्षिव पिू वा िहवपरव सषु म्ृ नी| कृष्िकांु र्ली
कवलर्नीतव ्र्प्नवली िैलव सवशर्त्ी
भयवनकव|कल्पनव िल
ू धवररनी चक्र पवशिनी
तीरवशक्षनी रूशधरचवशिनी| भोशगनी नग्न
नत्ृ यवांगनव अपरवधचौररिी
क्लेिहवररिी|र्ीरवगां नव सकलोध्दवररिी
लशलतप्रविहवररिी भवलचशां द्रनी| सांजीर्नी
गर्ािशदानी शर्द्यवदवशयनी शर्धवनवशिनी
सदांु रर्वशकनी रोशहिी शिर्शत्िल
ु छशत्नी
प्रशतभविवलनी चन्सर्घवतीनी ब्रम्हकन्सयव
चवर्ां वशलिी शसशध्ददवशयनी शिर्शप्रयव
32

भतू प्रेतशनर्वशसनी । िहवरुद्रव िख
ु ज्र्वलव
कृष्िर्िवाशर्लवशसनी शर्च्चर्वच्यशर्लवशसनी
िवकांभरी ऐकां वरी सष्टृ ीबीजव िधिु शदानी|
रुद्रव असरू नवशिनी नग्नलशलतव शनद्रवशप्रयव
यिोदव कवशलकव रुपदव कांु र्शलनी|
शर्ांध्यलशलतव र्विी िांत्शर्लवसनी तत्त्र्रूशपनी
भतू रूशपिी|
शत्परु भैरर्ी चविर्ांु व शनगािु व शर्धवत्ी कवशलनी ।
भचू री खेचरी परवचवांर्वशलनी अगोचरी भैरर्ी
शदगांबरी शछन्सनि्तव िध्यिव परवर्वशकनी
नवशदनी| िद्यशप्रयव शर्पदी आपदी
सांकटनवशिनी| चद्रां भैरर्ी िहवतवरव,
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ऋशषर्रदवशयनी सख
ु दवशयनी|पवांचवली सोि तवरव
कविसांदु री योगदेर्ी कविदेर्ी लशलतकवशलकव
घोर तवरव प्रेरिवदवशयनी| ज्ञवनजशयतव दगु वा
िहवदगु वा जवनकी उग्रगौरी गोशपनी|
िहवबगलविख
ू ी लशलयर्ल्लभव र्विदगु वा सती
श्रेष्ठ प्रशतभव शदव्यव पिू वाबरीनी| भर्ु नेश्वरी धवत्ी
दवत्ी हत्ी कत्ी सगिु ी । ्ििवनर्वशसनी
रक्तवशकरतव कृष्िर्शिातव आशदतत्र्व
गहु यर्वशसनी िशू लनी| आशद चौऱ्यवांऐिां ी लक्ष
योशगन्सयव कवलिक्ती िवरदेपवसनू
जवहल्यव||४४||
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र्न्सदे सर्र्तीि् देर्ीि्
र्ीिवप्ु तकधवररिीि|पद्मवसनवां िभ्रु र्स्त्रवां
कलवशर्द्यवप्रदवशयनीि|् |उपशनषद||
जैसे कोितीही सररतव शिळते सवगरवशस|
आशदिक्तीकर्े सवऱ्यव देर्वांची उपवसनव
पोचशस||४५||
आकविवत पशततां तोयां यथव गच्छशत सवगरि|्
सर्ादर्े नि्कवर : के िर्ां प्रशत गच्छशत ॥
र्ेदवतां ||
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तैसे कोण्यवही देर्वांची पजू व करवर्ी| पि
आद्येकतत्र्वकर्े पोहचवर्ी|आशदिवक्त्ये सवरे
व्यर््थवर्ी| सत्येक म्हितवत तेच खरे ||४६||
िवरदव व्यवली| तीतनू चौऱ्यवऐां िां ी योशगनी
आली। ितरूपे जवहली||४७||
गिु परुु षप्रकृशतची दशु हतव| योशगनींची िवतव|
ियरू र्शहतव परू
ु षनप्तव| जवशिजे िवरदव||४८||
िवरदवि ्र्पष्ठृ े र्हशस त्र्ि् यव ज्ञवनधनां
यच्छशत शर्पल
ु ि|् | ियरू नत्ृ यि् रििीयि|् |
36

िवरदव ज्ञवन देते| धिा देत|े कवि, िोक्ष देते ।
सर्ादवत्ी||४९||
िवरदव ही ितरुपेची जननी जवि| गिु प्रकृशत
िहवन र्ेदवांची खवि|अगोदरी र्ेद एक
जवि|व्यवसे के ले तयवचे शर्भवजन| चवरी
भवगें||५०||
ऋग्र्ेद सविर्ेद यजर्ु ेद अथर्ार्ेद तो चर्थव|
आषार्ेद भवांर्वरशच आहे सक्त
ू - िांर्ले-ऋचवांचव|
तयवच्ां यवच गवयनवचे िवगादिान सविर्ेदे
37

म्हिवर्व|तत्ां -ित्, गहृ ्थीची नीशततत्र्े आहेत
अथार्र्ेदवत||५१||
धन्सये ते र्ैशदक तत्त्र्ज्ञवन| शर्कशसत जवहले
िवरदेच्यव िख
ु ें जवि|अपौरुष्ये शनशिाले गेले ऐसे
ज्ञवन प्रवचीन|ित ित र्वरें िि त्यव
प्रिवि||५२||
शप्रयव जिु र्ेदवांची अधवांशगनी| सांशहतव ्तशु त
कररते देर्तवांची कर्नी|सर्ाप्रथि शनसगवाचीप्रकृतीची आरवधनव करुनी| ‘नवदां ीच’ म्हिवर्ी
सांशहतव र्ेदवांची||५३||
38

यज्ञशर्धीचे फल हेतू कररतवत
्पष्टीकरि|‘र्ेदवचां े भ्रवत’ृ जयवांसी
सबां ोधन|पौरोशहत्यवचे सपां िू ा ज्ञवन| आहे
ब्रवह्मिकवांत जवि||५४||
आरण्यवक
ां वसी ‘ज्येष्ठ’ म्हिवर्े| अथर्व िवलक
ते बरर्े| सांशहतेच्यव जोर्ीने बैसोशन तत्त्र्ज्ञवन
आळर्े|प्रयोजन प्रत्येक यज्ञवचे सवगां ती||५५||
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पत्ु ते र्ेदवांचे शकांर्व ‘र्ेदवांत’ म्हिवर्यवचे|
शपत्यवहून अशधक श्रेष्ठ ज्ञवन पत्ु वचे| प्रत्येक
उपशनषदवतां प्रगशटले||५६||
आत्िव, शर्श्व, ब्रह्म,ईश्वर आशद सक
ां ल्पनव| त्यव
उपशनषदवांतशू नच पवर्ल्यव चळिव| शनर्वरती
िशां कत िनव| सर्ाथव||५७||
कठोपशनषद, यिोपशनषद, तैतररय, आशद
अनेक शर्भवगि| शर्शभन्सन भवांगे जवहले उत्पन्सन|
जवहले
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तयवांतनू ी ज्ञवन शनिवाि|नशचके तवचे-ऋषीचेअन्सयवांच|े |५८||
ऐसे बवन्सधर् र्ेदवांच|े िवलक, कवांतव,भ्रवतृ शन पत्ु
तयवांच|े सर्ोत्कृष्ट तत्त्र्ज्ञवन जयवांच|े तयवांसीही
िि निन||५९||
त्यवतील एक सत् जवि| सर्ा देर्तवांत िहवन|
शकांबहुनव त्यवांत सविवशर्तवत सर्ा देर्गि| ऐसे
ते परब्रम्ह||६०||
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एक सत् एकशच ्थवन| यशद के ले कोण्यव न
कोण्यव देर्तेचे आरवधन| अथर्व कोित्यवही
के ले सक्त
ू वचे पवरवयि| तरीही अशपात होते एकव
सत् कर्े||६१||
सक्ष
ां ेपवत म्हिवर्े तर प्रत्येक भशक्त करण्यवचे
सवधन|अथर्व किाकवांर्, ध्यवन| ज्ञवन ग्रहिप्रदवन| हे सर्ा कवही जळ
ु लेले आहेत
‘एकसतिी ’||६२||
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‘एक सत'् एकतत्र् जवि|सवऱ्यव देर्वांत िहवन|
आशदिक्ती िहविक्ती आशद परुु ष शर्द्यिवन|
शनयत्ां ि कररतवत सर्ा देर्वर्ां री||६३||
ऋतवचे शनयिन| शनसगा िक्तीचे सच
ां वलन|
किाचक्रवचे व्यर््थवपन| करे ्र्यां एक
सत|् |६४|
एक सत एक तत्त्र्| सवऱ्यव देर्तवच
ां े सत्त्र्|
ऋतवचे िहत्त्र्| तयवतशच सविवशर्लें||६५||
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ओि कें द्र जयवचे| र्लये आहे भर्ती तेजवचे|
्र्रुप तेशच परिवत्म्यवचे| तयवसी िि प्रिवि
जविवर्व||६६||
इशत श्री िशक्तर्चने सर्ानिन| पिू ा जवले
जवि|
पढु े उत्ति प्रपच
ां वचे लक्षि| येईल||
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उत्तम प्रिंचाचे लक्षण
पशर्त् होईल देह| होईल अर््थवतीत शर्देह|जो
परिवथा करी प्रपच
ां वसह| तोशच||१||
उत्ति प्रपांच| भक्तीपरिवथवाचे लक्षि
हेच|जविीर्, बद्ध
ु ी, गशत कुलीनतव उत्ति
प्रपांचवचे गिु हेच| र्वगील तोच। करी उत्ति
प्रपांच| िक्ती ्फुररत||२||
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उत्ति प्रपांचवचे िख्ु य लक्षि| शनरूपि ऐकोन|
अथर्व अभयवस करून| शनर्र् करिे
सवरवसर||३||
म्हिजेच सवगां ते शर््ततृ आतव| असवर
उिजशु न टवकोशन ्र्ीकवरिे सवरसररतव|
नवहीतर प्रपांचवत खोटव| म्हिव||४||
असत्य र्वचव करु नये । कुसांगशत धरू नये|
अळीप्रिविे शचखलवतू शभजू नये| असव
असवर्व प्रवपशां चक||५||
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श्ववनवपरर प्रविवशिकतव| हयाक्षवपरर (शसांह)धैया
िीलतव| भपू री क्षिविीलतव| अगां ी
बविर्वर्ी||६||
दसु ऱ्यवचे कधी घेर्ो नये| घेतल्यवस उरर्ो नये|
दवररद्र्यवत ्र्वशभिवन सोर्ो नये|
परब्रम्हशर्श्ववसवपोटी||७||
प्रपांच पेलोर्ोन| देर्वची भक्ती करोन| जन्सि
सवथाकी लवर्नू | आसक्तवांिधे अनवसक्त||६||
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जसे किळ पत् अथर्व| पांकज शचखलवत
असोनी अशलप्त र्व| जसे परब्रम्ह देहवांत असोशन
अशलप्त| तैसे दष्टु वतां पशर्त्||९||
असेच उत्ति प्रवपशां चकवचे लक्षि|करी धिा
न्सयवयनीतीचे रक्षि| न करी परकीयर््तचु े
कविन| सर्ाथव ||१०||
अजनू लक्षिे कवही |सवांगवर्ी पढु ेही|उत्ति
प्रवपांशचक बनू आम्ही| करवर्ी पिू ा सवशत्त्र्क
कविनव||११||
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सविवन्सयवचां ी आिव उजळली|पशृ च्छतवच िक्ती
र्दली| प्रवपांशचक शनरुपिे के ली| सवशत्त्र्क
सरळररत्यव||१२||
उत्ति चवतयु ा ज्यवच्यव ठवई| तेथे र्वसनव कवई|
शर्कवरवांसोबत न येई । ऐसव पशर्त् प्रवपांशचक
असवर्व|| १३||
िनवपवसनू करिीय करी|उत्ति अनसु री|
िोक्षवहूशन देर् इच्छी|ह्यवलव म्हिवर्व कृष्िवपरी
प्रवपशां चक||१४||
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अशतथीचव आदरसत्कवर|िल
ु वांर्री उत्ति
सां्कवर| कतात्ृ र् तरी अकतवा असव शनरांकवर|
बरर्वच म्हिवर्व||१५||
जो करी अशतथीचव अपिवन|अथर्व जयवचे
गहृ े कृपे बैशसले तयवचव तत्भक्तवचव अशतथी
करी अपिवन| हे शनव्र्ळ िख
ु ेतेचे लक्षि|
जविते तम्ु ही||१६||
शर्शर्ध िक्त्यवांत करी तत्र्त: शर्भवजन| सर्ा
कवये अनिु वन| स्त्री-परुु ष, िवनर्-चवर्ां वळ,
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श्ववन-गज न िवने सिवन| तयवांत िी नवांदे ही न
जवि| तो िख
ु ा प्रवपवांशचक||१७||
रवजसयू े िज जवगी कृष्ि शदसले|कृष्िजवगी िी
अर्तररले| हे देखोनी ्र्प्नवर्विी इसरले|
कौंतेय||१८||
तैसे तम्ु ही करू नकव| पवरिवशथाक अनभु र्
शर्सरू नकव| तत्र् एकीच हे शझर्कवरू नकव|
तम्ु ही नव िहविे||१९||
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द्यतु िशदरव परव सांगि चौयातव िगृ यव |दरू रवही
व्यसनवपवसनू यव| िवांती लखलवभ तयव| हव ही
उत्ति प्रवपवशां चक ||२०||
असोशन िवगे तयव न करे उपकवर| पण्ु यवईचव
सवठव करी अपवर| जन्सिित्ृ यू पवर|
करण्यवकररतव||२१||
कष्ट दःु ख देऊनी ्र्त:हुनी देह िन दिु शर्िे|
त्यवपरी भक्तीिय शनष्कवि किवात लवर्िे|
व्रतोपवसनव नवहीतर किाकवर्ां शनत्य करिे| हवच
प्रपांचवलव द्यवर्व परिवथवाचव आधवर|| २२||
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देर्वघरी अथर्व शर्श्ववसर्ू री तरी ठे र्िे शर्श्ववस|
सांकटे आल्यवस| ती झेलण्यवस र् दसु ऱ्यव धीर
देण्यवस| िदत करी|| २३||
दवरव -द्रव्य पत्ु र्री गवजर्िे अशधकवर|
परिवथवास िवने िख
ु वाचवर| हरे क धिाकवयवास
नकवर| तो प्रपांचवत कवय उपयोगवचव||२४||
धिायज्ञ ज्ञवनकवयवात नेहिी पढु वकवर| सगिु
भक्तीत सवकवर| व्यर्हवरवांत िकवर| हवच उत्ति
प्रवपशां चक||२५||
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परदवरव – बवधां र्वसां ी न आशथाक- रवजकीय
व्यर्वर|करी सज्जनवांचव कै र्वर| करी िवनर्तेचव
उध्दवर| सर्वात सजु न||२६||
नम्रतव परी लवचवरपिव नवही| उद्धतव नव्हे परी
भर्त्ित िवर्ां तव लज्जव नवही| क्षिविीलतव परी
अधिवाशस सतू िे नवही| हेशच कताव्य
प्रवपशां चकवचे||२७||
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अर्ले नसतव िांकव शर्चवरिे| टर्वळी उगी
करिे| अथर्व अर्ले असतव शर्चवरयव
लवजिे! हव िख
ु ापिव करोशच नये|| २८||
जो सवऱ्यवतां ब्रम्ह हे ज्ञवन िरु र्े|शर्चवरवर्ां र
शनयांत्ी बरर्े| भौशतकर्वद अथवाजानवथा
सवम्येशहक र्वद िवतीिोल करर्े| म्हिवर्े त्यवस
उत्ति प्रवपशां चक||२९||
अथर्व उत्ति प्रवपांशचक होण्यवस िवगा एक
अजनू | पचां कन्सयवच
ां ी चररत्े र्वचनू | अथर्व
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देर्ीभवगर्त अथर्व किायोगवचव अथा उिजनू |
सांसवर कसव करवर्व हे तरी जविवर्े ||३०||
सक
ां टे -दःु खे आल्यवस| नवनवशर्ध कष्टे-तवप
झवल्यवस| धीर -सयां ि- शनष्ठव खचल्यवस|भक्त
कै सव म्हिवर्व||३१||
पवशां र्त्य परी बर्बर् नवही| सवधनव परी थोतवर्ां
नवही । धैया परी दवर्ां गवई नवही| हे उत्ति
प्रवपवशचक
ां वचे आचरि||३२||
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सःु खदःु ख र्वटेल सिवन| शन
िवनवपिवन|आिवपि
नैरवश्यपि|सहनिक्त्ये||३३||
िख
ु वांत जवऊन बैसिे| त्यवपरी पशां र्तसगां े रवहिे|
आपल
ु े चवररत्र्य ियवादव रवखिे| पररिविी
सविवशजक प्रशतष्ठव होई दवसी||३४||
शदर्स पवलटतवत कवळ जवई|कधी शिरी कधी
रवई| कधी सःु ख कधी दःु ख हे जयव ठवई| तोशच
शनशश्चत प्रवपवशां चक||३५||
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प्रकृतीचव आपिु लेकुरर्वळव| न भयये अत:
कळीकवळव| पहुर्वर्े शनशश्चत तयव उरो
शनश्चळव| हे भवन सकळव| तोशच शनशश्चत
प्रवपांशचक||३६||
चोर्ीस यविे शचतां न जित नवही| म्हिोशन ऐसे
रूशदत नवही| तशहा ईश्वर ्िरि हव कवये रवही|
हवही उत्ति प्रवपशां चक||३७||
दवरव अथर्व भतवा द्रव्यवसी शिळुन-जळ
ु ून र्वगी|
आहे त्यव पररश्थतीत सिवधवन हे जयवगां ी|
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त्यवसी सख
ु -र्ैभर् करे सलगी । परी तो
नलगी| िहवपरुु षच होय||३८||
प्रपांच टवकोशन न व्हवर्े व्रवजक| सांन्सयवस
टवळण्यवयव न व्हवर्े प्रवपशां चक|
गरुु च्छे शर्नव||३९||
परांतु तम्ु ही ईश्वर्िरि अथर्व शनयशित सवधन
कररजे बोशलजे| रज्र्ले कव न रजवर््थे
ईश्वरभक्ती कररजे? अन् सकळ शचतां व पवठी
शनशश्चत कै से रहवर्े|| ४०||

59

सवर्धशचत्तवने एकव| नवहक शर्कल्प करू नकव|
गोंधळवत पर्ू नकव| िवस्त्रशर्षये||४१||
देव्ये सचू नव के ली| सगळीं शनशश्चांत तवठ बैसली|
प्रवपशां चक लक्षिे ऐशकली| शर्कल्प
सोर्ुनी||४२||
रज न अपशर्त्| तशहा लोकवपर्वदवचव शर्षय|
म्हिनु ी शपढीं नु शपढ़ीं सत्ू | हेशच पढु े
चवशलजे||४३||
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जन्सितः कन्सयवांगे चत्र्वरित लक्ष अर्ां पेिी
जवि| सवरे जविती हे शर्ज्ञवन| शकांतु रजोिांचक
बवळवकररतव शनिवाि| हवतभर अर्ां पेिी
उत्सजानवचव||४४||
पि रज अपशर्त् िवनोन| प्रयत्ने नष्ट ठरर्ोन|
चत्र्वरित लक्ष येईन| कवढतव अर्ां पेिी यव
जन्सिे||४५||
शकांतु अपशर्त् लोकोपर्वदवचे| म्हिनू
िवनशसकत्र् भ्रिवचे| पर रज्र्:लव नवही|ती
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िवतव होिवर नवही| जीर्नवत सख
ु नवांदिवर
नवहीं| र्ध्ृ दवपिी त्वस||४६||
रजोत्सजानवच्यव िवशगाकव आटोन| अर्ां पेिी
सर्ोन|ते जवती गभवाियवत सवठोन| पोटवत
नवनव शर्कवर| जीर्नभर उद्भर्ोन| रज्र्लव कव
होते हे जविव||४७||
बोजे शिरवर्री रूढी परांपरवचां |े यवपलीकर्े
गेल्यवर्वचनू ईश्वरप्रवप्ती नवहीचे| हे तम्ु ही
जविवर्े|| ४८||
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आशि दसु रे कवरि| सतत होिवऱ्यव
रजोत्सजानवचे शचतां न| तेथे कै से होईल
ईश्वर्िरि|सवरी शचतां व ईश्वरवर्री सोपशर्ल्यवस
कवि होईल||४९||
रजवर््थे कव करू नये ईश्वरव्िरि|
तयवर््थेही चवले ईश्वरकृपेशच पचन -उत्सजान|
हृदयवचे आकांु चन प्रसरि शिश्र रक्तप्रसरि| सवरे
ईश्वरकृपेने एर्ढे जरी िवनने तरी ईश्वर्िरि
जवले|५०||
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तरी शर्कल्प आलव| लगेच िशक्तस
सवांशगतलव| ‘सवरे ईश्वरकपेने’ िवनतवच ईश्वर
्िरलव|कै से कवय||५१||
बघव चित्कवर आिक
ां े चे |एक शफटली तर
दसु री आली ्थवनवत िनवचे| यवकररतव आधवर
िवस्त्रवचे| कव हर्ेत||५२||
सवरे ईश्वरकृपेने िवनतवच| गेले सवरे कतात्ृ र्च|
शर्रलां र्वरां अहक
ां वरवच|ां म्हिोनी उत्ति
प्रवपशां चकवची नम्रतव बविली||५३||

64

शचतां व किी घवलर्वर्ी । तर ईश्वर भलेच करीले
अिी भवर्नव ठे र्वर्ी |िग बरर्े कररले यव
शर्श्ववसे शचतां व कवय रवहवर्ी| शनशश्चत प्रवपशां चक
सवधक||५४||
िनवत शतर्कवर | िनोभवर्े के लव सेर्ोपकवर|
िी सेर्व के ली म्हििवर| कतात्ृ र् घेतव तपवचव
कवय उपयोग|| ५५||
कवरि नसतव दोषी ठरशर्िे| त्यवपरी
शबरबलवपरी दोष दवखर्शू न चवगां ले िवगी
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लवर्िे| दोष सधु वरर्नू घेिे| हेशच उत्तिवजे
लक्षि||५६||
आपिु बरर्े । अन्सयवस बरर्े करवर्े| बौले तैसव
चवले ऐसे र्तवार्े| धन्सय ती व्यशक्त|| ५७||
पण्ु यवची र्वच्यतव करु नये| िनवस िळ लवर्ू
नये| र्िवार्र ििवार्र बोट ठे र्ू नये| दिु र्वर्े न
कुिवचे िनव||५८||
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ऐसे उत्ति प्रपांचवचे लक्षि| घ्यवर्े अगां ी
बविनू |शचत्त भक्तीत आिनू |व्हवल
सवयज्ु य||५९||
कवरि नसतव भरिसवठ शनदां व करिे| कवरि
नसतव ्ततु ी करिे| कवरि नसतव तोंर् घवलिे|
उभयांतवत||६०||
ही लक्षिे िख
ु वाची| नसवर्ी प्रवपांशचकवची |
पवपकिे करवर्यवची| हव उद्देि िख
ु वांचव||६१||
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कवरि नसतव शचर्िे| कवरि नसतव रुदिे|
कवरि नसतव भवांर्िे| ियवादव सोर्िे|
कोठे ही||६२||
शर्द्ववनां वत बशु ध्द पवजळिे| अकरिीय करोशन
इभ्रत घवलर्िे| नको ते धोके पत्करिे ।
दसु ऱ्यवांचव शर्चवर न कररतव||६३||
जवदव र्व खरवब र््तांचु व उगीच सांचय| िनी
र्वसनेचे शर्षय| सवधने शर्कल्प -सांकल्प|
ध्यवने कल्प| करोशच नये||६४||
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चोरी करो नये |जवदव िोभव करू नये| िळीन
रवहो नये । सवधे रवहिीिवन ||६५||
सदव प्रसन्सन िख
ु | गवांभीयवाचे िनी सख
ु |सतत
आपल
ु े दःु ख| दसु ऱ्यव सवगां ो नये||६६||
नवहक शचतां व कव करिे । उगी शभती कव
बवळगिे| ्र्तःस कव दोष लवर्िे| ्र्यां
परब्रम्ह असतव||६७||
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सर्ु िा -सविवन्सय अलांकवरवसी िवने सिवन| धन
तिृ वसिवन जवि| देर्भक्तीसवठी करी शजर्वचे
रवन|हवही उत्ति प्रवपशां चक||६८||
देऊनी गोग्रवस|अथर्व गोप्रसवद िवनस| जेर्ू
देऊनी अशतथीस| शिर्वय न ग्रहे ्र्यि|् |६९||
र्शर्ललोकवच्ां यव शनिायवस देिे िवन| न करने
लोकवांचव अपिवन| ्र्ीकवरिे हसत शनयतीचे
पवन| हेही उत्तिवजे लक्षि||७०||
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परिवथाप्रपांच दोहोंची सवांगर्| तल
ु े प्रिवि
दोहोकर्े सिवन तगां र्| ठे र्वर्े||७१||
देर्वचे भक्तीचे प्रदिान| पण्ु यवचे र्वच्यन|
पवपबध्ु दीचे कथन । करोशच नये||७२||
दशक्षिी आसविी सिवन परिवथा जविवर्व|
यवतील दव्य र्व भक्त आपि िवनवर्व|
प्रर्वसीहून अशधक आनांद लटु वर्व|न पैसे
भरोन|| ७३||
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झटकवर्विी परिवथा करवर्व| सांकटी फक्त देर्
्िरवर्व| नवहीतर शर्षय शचतां नवत रिवर्व| हे येथे
खपिवर नवही||७४||
िनी आनदां वचे सवगर । र्रोशन किवाचे सवगर
(आर्रि)) आत्िी नविवचव जवगर| हे
बरर्े||७५||
र्ेष असवर्व बवर्ळव । अतां री परिवनांदवांच्यव
कळव| ध्यवनवत कवयवात असवर्व बगळव| हवही
उत्ति प्रवपशां चक||७६||
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करोशन प्रचीती| थोरवांस र्ांशदती|बवह्यवांगे नवांदती|
अतां रवांगे ईश्वरती| अिी िहत्त्प्रकृती
|िवनवर्ी||७७||
तम्ु ही म्हिती| प्रवपशां चक उत्ति हरकविे एकवग्र
असती| परी िने ईश्वररती | कै से
असवर्े ?||७८||
िने ईश्वरती| कवये एकवग्रती| हर्ी यि्र्ीशत|
कै से ठे र्तव येईल ?||७९||
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जने प्रश्ने पशृ च्छली| ऐकोशन िशक्त हसली|
िवांतपिे सवांशगतली| परिवथवाची
गरुु शकल्ली||८०||
िन ईश्वरे लवगती| अथर्व िवश्वतनदां वत रिती|
दोहों एक असती| ईश्वरशचतां नवचे िवगा|| ८१||
िन परिेश्वरे लवगती| एकवग्रतव ्र्यां कवये येती|
दैव्ये कवया करती| इशां दयविधे उतरोन||८२||
ऐसे कै से कवय| देर्वस पवलनवचे ,क्षधु व
ििनवचे, तष्ृ िवििनवचे, र्षेचे आदी कविे
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अजनू कवय कवय| तर त्यो कै से इशां द्रयविधे
उतरती र्ो िवय|आम्हवां गप्तु शनरुपवर्े||८३||
अन् हे आसक्तीचे िळ
ू | कै सव कवढवर्व
र्वसनेचव िळ| शहचव खोदनू ही तळ| शिळे ल की
नवय||८४||
पन्सु हव िक
ां व आली| पिू ा प्रचीती नवही आली|
नसवर्ी आत्िज्ञवनवची सविवन्सयव||८५||
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सवांगोन पन्सु हव शर्चवरले|ऐसे कव तिु ी शर्सरले|
देर् रोिेरोिे ही प्रचीती र्वटते न आली|
तम्ु हवसां ||८६||
देर्वची ्र्रूपे नवनवशर्ष्ट| शचत्तेही सशन्सनध|
िल
ू वधवर ते ब्रम्हरांध| सवऱ्यव चक्रवांत नवांदे
चक्रपविी||८७||
आत्िव सत्वर्ी प्रकृती| आशदिशक्त परत्िविवि
ां
जगज्जोशत| आपल्यवतच नवदां ती| परी िोधनू ी
न भेटती| पररश्रिेशर्ि||८८||
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आत्िव म्हिजे िळ
ु वतच चैतन्सय िवश्वत| शनत्य
परु वतन अनांत| न त्यवस शर्कवर न खांत| त्यवस
जविती सतां | तोच ईश्वरवि
ां िवनवर्व||८९||
हे थोर्े नतां र शर्र्ेचन शर््ततु | शर्षय न
ढकललव जवर्व प्र्ततु | हेच आतवचे उशद्दष्ट|
आतव सांक्षेपवत| सत्वर्ी जवि|ू |९०||
सत्वर्ी सोळव पवकळयवांर्रती| ब्रम्हरांधी नवांदती|
सतरवर्व परुु ष र् िख्ु य प्रकृती| यवांची शिसळ
असती| हवती तवरव रुपी अितकलि
धरोनी||९१||
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शसद्ध कै से जगतवत हर्ेर्र |तर सत्वर्ीच्यव
अितृ रसवर्र| हे ध्यवनवर््थे असतव ही
भरिपोषि करिवर|होऊनी तवरव रुपी उलटी
गांगव||९२||
भरिपोषिवत शहचे योगदवन| म्हिनू जविवर्े
शहस िहवकवरि| आत्िव नसु तव कवरि|
शहच्यवहूनी अध ्तर||९३||
प्रकृती अथवात ्र्भवर्| शतचव अतां रवांत ठवर् |
अनवहतवत शनभवर् | सवऱ्यवतां एकशच जविीर्|
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सवऱ्यवांत नवांदे प्रकृतीचव भवर्| म्हिनु ी सिथे
सवांगतो सवऱ्यवांचे अतां करि एक||९४||
आशदिशक्त अथवात िळ
ू िवयव|
शत्गिु पांचिहवभतू े शहची छवयव| देर्वतां शहची
तेजवयव| तैसे बीजरूप सष्टृ ीत शहचीच कवयव|
शर््तवरली||९५||
परिवत्िवि
ां म्हिजे षोर्सरक्तशपत्ी| परिवत्िव
अन आत्िव एक नव्हे हे सत्ू ी| परिवत्िव म्हिजे
परब्रम्ह हे नव्हे जविे सवर ती कुत्ी|
िवनवर्ी||९६||
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हव षोर्िरक्तशपत्ी सत्वर्ीच्यव उभयवांगवलव|
र्सती ब्रम्हरांधवलव| लवजर्ेल तेज हयेचे
तेजसवलव| रक्तशपत र्िेरूपे||९७||
हव आत्िवसिवन शनरांतर| परब्रम्हवपरी शनरांजन|
शसद्धपक्षी घवलती गजांु न|यवभोर्ती||९८||
जविीर्, र्वसनव कल्पनव| िेधव, ्िशृ त
सांर्ेदनव|रुची प्रीशत भशक्त कृशत धतृ ी सांकल्पनव|
श्रशु त िशत िशु च जवशत यांत्िव| आपल्ु यवांत
नवदां ती||९९||
80

जविीर्ेतनू र्वसनव जवहली| शततनू र्रील सवरी
रुपे शनशिाली|सत्र्गिु े पवल्हवळली| शर्ष्ितु त्त्र्े
अनवहतेही||१००||
ही जगज्जोशत| हीच प्रकृशत| आपल्ु यवांत र्वस
करती| ही जवतव देह पर्ती| आत्िवही
शनयांत्िवखवली||१०१||
हे सवरे जवििवरव | िनी ब्रम्हज्ञवन िरु शर्िवरव|
सदव ईश्वरशचतां ने गढिवरव|पर किी असिवरव|
उत्ति प्रवपशां चक||१०२||
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देहवचव आदर करिवरव |सवऱ्यवतां ' तो’
पवहिवरव| तत्त्र् एकशच िवनिवरव|ब्रम्ह ज्ञवन
ऐकिवरव| जविीर्ेची जवि ठे र्िवरव|सवरे
ईश्वरच्छे ने िवनिवरव| लक्षिे ऐकोशन
र्वगिवरव|आगां ी िरु शर्िवरव| िहवपरू
ु षच
जविवर्व|िग तयवसी शसद्धी लक्ष्िी िोक्ष करे
सलगी|परी तो नलगी| हव उत्ति
प्रवपशां चक||१०३||
लक्षिे ऐकोशन सिोरवर्री सोर्िवरव| तेच तेच
अजविे करिवरव|न ्र्तस बदलशर्िवरव | कतवा

82

्र्यि् िवनिवरव| उपदेि शझर्कवरिवरव|
िवनवर्व करांटव| त्यवस म्हिवर्े| सवऱ्यवांत खोटव|
परिवथवात तोटव|तेथेशच||१०४||
अिव बवष्फळवच्यव नवदी लवगो नये| अन् ्र्त:
िख
ू ा होर्ो नये| सगिु भशक्तस शर्सरों नये ।
सविर्थयवास दरु ोपभोगो नये| सर्ाथव||१०५||
िशक्तर्चने नेहिी सत्य| जो म्हिेल
असत्य|त्यवचे जविवर्े थोतवांर्|तो जवलव उदर्ां |
जविवर्व||१०६||
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सत्यवचे र्चन| पवळोशन करील इशां द्रयदिन|
त्यवचे िांशदर म्हिजेच तयवचे सदन|योगी
िवनवर्व||१०७||
इशत श्री िशक्त र्चने उत्ति प्रवपच
ां लक्षिे पिू ा
जवले जवि|पि पढु े शर्र्ेचन| अजनू
येईल||१०८||
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ज्ञात्याचे लक्षण
पर्ू ी र्शताले प्रवपांशचक लक्षि | आतव सवांगते
ज्ञवत्यवचे लक्षि| हे लक्षि अशत दल
ु ाभ| हे
जविवर्े||१||
परांतु प्रवपच
ां वचे ज्ञवन| िवशहतीय ध्यवन| जवशिजे
अथर्व किाकवांर्वचे पवलन| र्व ईश्वरपजू न|
म्हिजे ज्ञवतव जवलव कव ?||२||
िनवर्र शनयांत्ि | इशां द्रयवांर्र दिन| असवरवचे
र्िन| असे करी तो ज्ञवतव कव||३||
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शदल्यव अनेक परीक्षव| सतां वच
ां ी घेतली
दीक्षव|इशच्छतो िोक्षव| असव हव ज्ञवतव कव||४||
घेतले शर्गेरेचे उच्ची शिक्षि| नवहीतर
परदेिवत भ्रिि |नवहीतर धन्सर्ांतरीचे र्ैद्यकीय
जवितेपि| नकुलसहदेर्वगां त||५||
अथर्व रत्नपवरखेपि| अतां िानवच
ां ी
जवि|दतां लोिन्सनखवांचे कृशत्ि रोपि| ऐसे जविे
शर्ज्ञवन| तो ज्ञवतव कव||६||
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िस्त्रशक्रयवांचे ज्ञवन |सतत िौन| प्रसवधनवांचे
शनशिाि|अजनू कवही||७||
प्रवण्यवांचे परीक्षि| भतू उतरशर्ण्यवचे लक्षि|
ित्ां वचां े शिक्षि| ज्ञवतव कव असव||८||
ित्ृ यर्ू री शर्जय| इच्छविरिवचे र्रदवनवय|
अितृ शपतवय । ज्ञवतव कव तो||९||
अथर्व धनांजय| अथर्व कवलांजय| अथर्व
रुज्जयां | तो ज्ञवतव कव|| १०||
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शचत्कलव शिल्पकलव शिर्नकलव|
िशु त्तकवकलव अशभनयकलव िांगृ वरकलव|
नत्ृ यकलव सगां ीतकलव आदी चौसष्ट कलव| तो
कव ज्ञवतव ज्यवस ठवर्े हे||११||
अगां वरव ितां रतव येते ! दृष्टीने बोलतव येते| दरू ोन
अतां ःकरि जवितव येते | असव हवय कव
ज्ञवतव||१२||
सवरे खवद्यपदवथा िवशहते| अथर्व अथाव्यर््थव
सवभां वळतव येते|िवस्त्रेही िवशहते। र्वदविां धेही
पढु े||१३||
88

प्रशतभव बध्ु दी ज्यवस| ज्ञवन झवले त्यवस|म्हिवर्े
कव||१४||
अनेक प्ु तके शलिे|अनेक पवरवयिे करिे
|तीथेनेके शफरिे| व्रते करिे| हे ज्ञवतवचे कव
लक्षि||१५||
जलतरि |अथर्व कृशत्ि तशर्तशनशिाि| अथर्व
श्रव्यवतीतव-श्रवव्य ध्र्नी होई श्रर्ि|
योगभयवसवचे िनन – ्िरि| आदीचे
ज्ञवन|म्हिजे ज्ञवतव कव||१६||
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र्ने रवशहिे| हर्ेर्र जशगिे|र्ोळे शिटोन बैसिे|हे
ज्ञवत्यवचे कव लक्षि||७||
हररभजन गविे| धिाप्रसवर करिे|ज्ञवन जवगतृ ी
करिे| हे कव ज्ञवतवचे लक्षि||१९||
जने लक्षिे शर्चवरली । ऐकोन िशक्त र्दली|
नवही नवही आदी ज्ञवनगीतव पवशहजे कळली|
ज्ञवन म्हिजे कवय ते ऐकवर्े||१९||
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सौदयवांचे ध्यवन| बलवचे उदभर्न|
हे नवहीतर
्
र्रर्र पवशहतव हे ज्ञवन| अिवश्वत भौशतक जवि|
ऐशहक पि हे न जविे अजवि| पिू ा िढू िशत
||२०||
र्शदत सवरी तिु ी लक्षि| परु ी परु ी भौशतक
अिवश्वत जवि| हे नव्हे खरे ज्ञवन| ज्ञवन
कळल्यवर्वचनू ज्ञवत्यवचे लक्षि| सवगां िे
िख
ु ापि||२१||
कधी पर्लव कव तम्ु हवसां प्रश्न|पर्थृ व्ये जवत
आपि बरे कोि| जशम्िचव आपल
ु व उद्देि
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कवय अन् जयवने आपि शजर्ांत ते कोि|
शनगािु प्रवप्ती कररतव अथर्व खऱ्यव ज्ञवनवकररतव
पवहो नये अपल
ु े रूप सगिु | ते पवहतव –
शचतां ीतव िशत होई कांु शठत|| २२||
कै सव पर्ेल तम्ु हवांस प्रश्न| उपवधीिवगे तम्ु ही
लवगोन| देहबद्ध
ु ी होर्वन| खरे ज्ञवन
शर्सरतव||२३||
ही उपवधी म्हिजे कोि|जी आम्हवांस अथर्व
तेजवस लोपर्ोन| करी खऱ्यव ज्ञवनवचे
शर््िरोि| हे खरे ज्ञवन कवय||२४||
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आिक
ां व धवर्त आली| िक्तें शतस
घवलर्ली|प्रयत्ने पर्ू ाक||२५||
आतव सवांशगते खऱ्यव ज्ञवनवची गीतव| हे
ज्ञवनवितृ शपतव| जन्सििरिवचव फे रव चक
ु तव|
जवलव पवशहजे|| २६||
आतव ऐकव गीतव अजानु होर्ोन | आिक
ां े चे
उत्तरे घ्यव सिवधवन करोन| शर्कल्प जवर्ो दे
सरोन| िवांत शचत्ते एकव||२७||
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ही उपवधी म्हिजे देहबद्ध
ु ीचे आरिवर| िी देह
यव जविीर्े उपवधीची धवर| बलर्वन
होती||२८||
िवयव हे उपवधीचे रुप| अथर्व िवयवच
उपवधीच ऐसे सवांशगती खपू | पि होर्ोशन
सपू |ब्रम्हवत्िज्ञवन ्र्ीकवरवर्े||२९|
अ्तु न व्हवर्े शर्षयवचे पररर्तान|आधी ज्ञवन|
ते हजवर अितृ वांत श्रेष्ठ जवि| न त्यवपवयी ऱ्हवई
उपविी शर्द्वजन| ते कोिते एक||३०||
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हे खरे ज्ञवन |म्हिजे ्र्रुपवची जवि| अथर्व
आपि कोि| हे िवशहते||३१||
तम्ु ही म्हिवल आपि कोि| म्हिजे देह जवि|
चक
ु तव आपि| श्रशु त चशचाले तऱ्ही ||३२||
श्रतु ी म्हिती| तें शर्देही शलखती|ईश्वरे च्छें
्फुरती| म्हिनू ी त्यवस सत्य बोशलजे||३३||
िवस्त्रे म्हिती| ते शर्शर्ध शर्षयवांची िवयती|
लोकोपर्वदवचे आचवर असती | परी ते असत्य
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असती| कवरि अधार्ट आकलने चक
ूे
होती||३४||
श्रतु ी म्हिती| देहवतीत होिेकरीतव सवधो ब्रम्हव
शर्चवरती| शचतां ने होती| तयवगत ||३५||
हेही खरे ज्ञवन| ब्रम्हवची जवि| कररतवां त्यवांचे
शचतां न| व्हवर्े त्यवचे ्र्रूपन| परु ी परु ी सवयज्ु य
िक्त
ु ी||३६||
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हे सवयज्ु यिक्त
ु ी कवय| एक िक्त
ु ीचव प्रकवर
हवय| िक्त
ु ीचे अनेक प्रकवर िवय| आम्हवां
शनरोपवर्े||३७||
ऐकव ऐकव| शनिक
ां पिवने ऐकव| खरे ज्ञवनवस
परीक्षू नकव| िवस्त्रवसही||३८||
सि
ां य करू नकव| परब्रम्हवशां र्षयी उगव आिक
ां व
करु नकव| नव दोष लवर्ू नकव| िवांतशचत्तवने
श्रर्िवर्े आशि ज्ञवनवस जविवर्े||३९||
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सवयज्ु यशर्षय येतव| लोक प्रश्न शर्चवरतव|
िज उत्तरतव|आलेच पवशहजे||४०||
यव िक्त
ु ी चत्र्वर| चर्थी अपवर| असती शनरांतर|
तीच सवयज्ु य जविवर्ी||४१||
ऐकोन न सिोरोर्री सोर्वर्े| ऐकोनी अकलेत
िरु रवर्े| िवनसवत शजरर्वर्े| सर्ाथव||४२`||
प्रथिव ती सलोकतव । दसू री ती सिीपतव|
शतसरी ती सरूपतव| चर्थी िहवन
जविवर्ी||४३||
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सवयज्ु य नेहिी जवि| कधीही नष्ट | न ती
परु वतन| असी ती सनवतन|शिळवर्यव हर्ी||४४||
सवयज्ु य ती शनश्चळ| न होई चचां ळ| नेहिी
अचळ| सर्ाथव रवहते ||४५||
सलोकतव म्हिजे देर्लोकवत रवहिे| सिीपतव
म्हिजे जर्ळ रवहिे| सरूपतव म्हिजे
तयवसवरखे शदसिे| पि सवयज्ु यतव म्हिजे
ब्रम्हियतव||४६||
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सवयज्ु यतव ही अनतां । हीस जविे सांत| ही
शिळशर्तव न शर्कवर न खांत| सवयज्ु य होिे
म्हिजे ब्रम्हवत लीन|| ४७||
सवयज्ु यतव म्हिजे ब्रह्मवसवरीखे होने|ब्रम्हवत
लीन होिे| देहवची जविीर् जविे| म्हिजे देहवांत
शर्देही||४८||
सवयज्ु यतव म्हिजे सवांगिे कठीि| ते िब्दवतीत
जवि| ब्रम्ह होर्ोन| अनोभोर्वर्े||४९||
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परब्रम्ह म्हिजे कवय हे घ्यव आधी जविोन| हे
ब्रम्ह जविण्यवस कठीि| परी शर्र्ेके तयवचे
िनन करोन| ्र्तः ब्रम्ह्र्रूप व्हवर्े||५०||
परब्रम्ह म्हिजे परिवत्िव| शनरुपवधीक
शनरवत्िव|अपवर शनशर्ाकवर शनरांतर अकतवात्िव|
शर्शर्ध नविें गौरवशर्लव||५१||
शनरुपवधीक म्हिजे उपवधी नवही| शनरवत्िव
म्हिजे तयवचव शनशिात्व नवहीं । शनिाळ म्हिजे
िळ नवही|शनश्चळ म्हिजे नव्हे चचां ळ||५२||
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अपवर म्हिजे पवर नवही| शनरवकवर म्हिजे
आकवर नवही|शनगािु म्हिजे गिु नवही| अकतवा
म्हिजे कतात्ृ र् नवही| शनरांतर म्हिजे अतां र
नवही||५३||
शनरांजन म्हिजे कवळीिव नवही| शनकळांक
म्हिजे कळांक नवही|शनदोष म्हिजे दोष नवही|
शनशर्ाकवर म्हिजे अशर्कवरी||५४||
अव्यय म्हिजे र्वयव जविे नवही| अक्षय
म्हिजे नवसिे नवही |अशर्नविी म्हिजे नवसत
नवही| शनत्य म्हिजे असते नेहिी||५५||
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अनतां म्हिजे अतां नवही| शनजवात म्हिजे जन्सि
नवही|शर्िवल म्हिजे आखर्ु नवही| अखांर्
म्हिजे खर्ां नवही||५६||
शननवद म्हिजे नवद नवही| शन्सांदहे म्हिजे
सदां हे नवही | शनशर्ाकल्प म्हिजे शर्कल्प
नवही|परिवत्िव म्हिजे सवऱ्यवांचव परिोच्च
आत्िव||५७||
ऐसी परब्रम्हवची िहती| सांत नेहिी सवांगती|
श्रतु ीही सवगां ती| तरी ऐको नये कवय ?||५८||
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अिव शनगािु विी र्ररतव| सदग् रू
ु म्हितव| दयव
क्षिव िवतां ी शनशर्ाकवरतव शनशर्ाकल्पतव| यव येती
पोटी||५९||
दयव भक्ती प्रीती िक्ती| यव निांदव जवर्व भेटती|
भवर् शर्श्ववस सिवधवन आनदां हे पत्ु होती |
शर्र्ेक र्ैरवग्य बांधू दीर सहवय्ये||६०||
अष्टशसद्धी िोक्षलक्ष्िी| कवल परिेश्वर कांु र्शलनी
िवयव दवस – दवसी होती|चवर देहवांचे
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उर्नखटोले येती| परी शर्चवरवांचे तकवाचे पांख
तटु ती परब्रम्हवपढु ी||६१||
परी शनशर्ाकवरते क्षिव- िवांती शनशर्ाल्पतेचे
सिीरे | उर्ोन तखती यव परब्रम्ह नभवर्रे |
भेटेल ते नभवांतच||६२||
नभ कै से शनिाळ| नभ कै से शनश्चळ| नभ कै से
शनभेद| न भेदतव यवर्े||६३||
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शनभेळ म्हिजे एकशच असिे| गगन म्हिजे
नेहिी शनश्चळ असते| न र्ोशळयवां शदसिे |म्हिनू
न नवसिे|म्हिनू हे परब्रम्ह||६४||
गौर िेघे भतू े म्हिजे गौरवगां | कृष्ि िेघ भतू े
म्हिजे कृष्िवांि| तेजवअभवर्े म्हिजे
श्यविवांगे|तेजवत शपत शदसिे ||६५||
शपांर् म्हिजे पर्थृ र्ी|बम्हवांर् म्हिजे खरे
अर्कवि| सवरे पवर्तव नवि|शनष्र्िा
शदसते||६६||
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आकवि आशि अर्कवि एक|परी उपवधी
अनेक| परांतु रूप एक| जविवर्े||६७||
ग्रहसयु ािवले व्यवशपले| म्हिनू अर्कवि
बोशलले | शनशर्ाकवर शदसले म्हिनू आकवि
बोशलले| हे ब्रम्हवांर् कवशढले| हे शनशर्ाकवर
परब्रम्ह पवहवर्े||६८||
परब्रम्ह कवय जवितव | अतक्यवाचव म्हिजे
जयवचव तका न येतो करतव | अिवचे शचतां ीतव|
बद्ध
ु ी होिे कांु शठतव | सवहशजकच आहे||६९||

107

यवचे शचतांनवये| बद्ध
ु ीची तकवाची शर्चवरवची
क्षितव कवई | उपयक्त
ु नवही | अत: हयवगत
होऊनी शचतां वर्े||७०||
हे ब्रम्हज्ञवन जविण्यवस कठीि | सवगां ण्यवस
कठीि | परब्रम्हवची जवि| ्र्रूप
जवितवर्वचनू येत नवही||७१||
आत्िज्ञवन म्हिजे ्र्रूपज्ञवन| आत्िज्ञवन
म्हिजे म्हिजे आपि कोि| यवची जवि| हेही
खरे ज्ञवन| होतव सवरां िवने सिवन| हेही असे
िहवन| ऐकवर्े||७२||
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आत्िव कै सव शदसतो|आत्िव कै सव
असतो|आत्िव कै सव नवदां तो| पांचतत्र्ी
देहवतां ||७३||
आत्िव असे चचां ळ| िवश्ववतवनांदे अचळ|
शनशर्ाकवरी शनरवकवरी, शनिालवनदां ी असे ईश्वरवचे
बवळ| शनत्य परु वतन अनांत िवश्वत||७४||
आत्िव करी सर्ात् भ्रिि| ्थल
ू अन् सक्ष्ु ि
त्यवचे र्वहन| अजन्सिवचे नीळशबांदतु ्थवन| हव
देहवतां कवरि||७५||
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आत्िव कसे | म्हिनू ी ्थळ
ु वस िहत्त्र् असे|
नवहीतर नवसे| शगधवर्े त्यवभोर्ती घेरत||७६||
आत्िव जगण्यवसवठी चैतन्सय| म्हिनू ी देह
कवरि| चवर देहवांतील िख्ु य जविवर्व||७७||
तयवचे प्रिवि अगां ष्ठु जवि| तयवचव शपत र्िा|
अर््थव तयु वा जविवर्ी||७८||
तो आत्िव अनवहतवतलव हरी| जविवर्व प्रकृती
तरी|तयु वा त्यवच
ां ी कवतां व||७९||
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प्रकृशत तयवची िवतव| जगज्जोशत तयवचव शपतव|
‘सोहि'् त्यवची सतु व| ही नवतेर्वइके
जविवर्ी||८०||
्थल
ू सक्ष्ू ि िहवकवरि| तयवचे बांध-ू भशगनी
जवि| कवतां ल
ु व करी िवनपवन। अनवहतवकर्े
येतव || ८१||
जवगतृ ी ्र्प्नवली अधातयु वा यवचे भ्रवतजृ वयव
जवि| अकवरव िकवरव ओहां कवरव यवचे पतु ण्यव
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जवि| तयु ा यवचे उपवधी जवि| जवले कवांतेर्रुन
नविकरि| प्रकृतीची िहती र्ोळखवर्ी||८२||
तयु वा ही जगवांत कवांतव िहवन| र्ोपभोगोन न तप्तृ ी
जवि| र्ोपभोगत शतस जीर्न| घवलर्वर्े||८३||
थोरले दोनवांस | देई र्वपरवयवसां |सांग दीरवचे
करवर्यवसां । कवतां व आपल
ु ी||८४||
तयु वा म्हिजे देहवतां शर्देही जवि| देहवतीत गिन|
आसक्तीस देई िरि| सदव आत्िवतां शर्लीन| ही
अर््थव प्रवप्त करवर्ी||८५||
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सोहि् म्हिजे अधािवत्व| तोच अच्यतु आपि
हे सत्ु व| तीच आत्िपत्ु व । कवनी शचत्त हे
आिोन ऐकवर्े||८६||
तयु ा म्हिजे आत्िव जवि| जयवकर्े जवतव खरे
ज्ञवन| आसक्ती जवई िरोन| िवश्वर्तेचां
भवन|आपोआप येती||८७||
यवांचे थोरले भवर्वां र्ोळखोन | त्यवांस िवगे
सवरोन| त्यवशर्नव यवचे शिलन| होतच नसे||८८||
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नवगीन जवगीि शनशद्रि | तयु ीन अधातयु ीि| यव
पवांची भशगिी जवि| यवांचे िवनिवन|
के ल्यवर्वचनू परब्रम्हवकर्े जवर्ोच नये||८९||
एक नवगीन| तोर्वतां िेपटो घेर्ोन| र्ेटोळे
घवलोन| खि
ु वल आळसोन| पहुर्ते
िल
ु वधवरवतां ||९०||
शतचे नवि कांु र्शलनी जवि| शतच कुिवरी
षोर्िी जवि| िवळीिीकर्े जवर्वयचे द्ववर
सवधन| जविवर्े||९१||
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जरवां हवत लवर्तव| िक्ती सांचवरतव |नवगीि दि
ां
करतव | जवते प्रत्येक चक्रवस||९२||
सवत किळे आपल
ु े चक्षु उघर्तील| अनांत
कोटी प्रकवि उलगर्ती| तवरवचबां ळ उलटी
सत्वर्ीचे आसने गर्गर्ती| नवदी कवन
लवगती | घांटवरथ भक
ू ां प सवरे ||९३||
ब्रम्हरांधे जवतव| नविीर् र्ळर्ळतव | सहस्त्र चक्षु
उघर्तव| सांदु र अितृ र्वली येते|| ९४||
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हवती कलशिकव धरोन| अितृ भरोन| शजव्हेंर्र
टवकोन| पोट भररते||९५||
न शहस कवांत कवांतव| पिू ा नपांसु कतव| परुु ष र्
प्रकृतव । ओहिकवरव हीही अधासतु व| नवर्
सत्वर्ी इचे||९६||
अधा जवगतृ ी अधा तयु वा| दोंही पढु े होती
भवांर्वर्यव | पढु े अधार्ट व्हवर्यव| उभयव
होती||९७||
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नपांसु कवसी सांग करोन | द्वेषभवर् नव सरोन|
दोंही शिळोन| जवगतृ ी शर्रोन| अधातयु वा
उरती||९८||
नपसांु कवचां े र्ीत प्रिवि| तेजस् नविकरि|
तेजवर्रोन होर्वन | ब्रम्ह प्रवप्ती करशर्ती.||९९||
ओहि् म्हिजे िी नवही| तेजवतां शर्ऱोन गेले
हवय| आतव सत्वर्ी िवझी िवय| उदरभरि
करील||१००||
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सवत किळे | जविीर् कळे | सत्वर्ीची अितृ
फळे | कांु र्शलनीचे तळे | आत्िवचे िळे | यवांचे
िळ
ू िल
ू वधवर||१०१||
हे ज्ञवन अपवर| र्ेदिवस्त्र लोिच्यवचे खवर| हे
जवशितव परब्रम्हवपविी तवर| आपल
ु ी
पोचते||१०२||
ब्रम्हज्ञवन अन् आत्िज्ञवन हेच खरे सवर|
र्ेदवांहूनी अपवर| हे जवशितव देहवची कुरकुर|
कवय उरिवर?||१०३||
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हे ऐकोशन प्रचीतीस आिवर्े| शचतां ोन
िनोभवर्वर्े| तका न भवर्वर्े| यव खऱ्यव
ज्ञवनवसवठी||१०४||
िशक्त र्चनवच
ां व अगां ीकवर| देह-िन जविीर्
जळोनी त्यवच्यव खऱ्यव ज्ञवनवचव अगां वर| िवरोनी
षर््-चोर| हवही िहवन ज्ञवनी||१०५||
इशत श्री िशक्तर्चने उत्ति ज्ञवतवलक्षिे पिू ा
जवले जवि| ब्रहवत्िज्ञवन| त्यवचे अनभु र्न|
शचतां ने घ्यवर्े||१०६||
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चक्रदशशन
पर्ू ी र्शताले ज्ञवत्यवचे लक्षि| आतव करते
चक्रदिान| कांु र्शलनीचे शर्कवर दिन| अशत
पशर्त् िहवन| जविवर्े||१||
परुु षवसां धरोन| श्रतु ीत शलहोन| िल
ू वधवरवचे
्थवन| शिश्नवत जवि| िग शस्त्रयवांचे कोठे ?||२||
योगसवधनेत र्ेदवभयवसवत|ध्यवनसवधनेत
ओकां वरोच्चवरवत| अगोचरी खेचरी िद्रु वांत|
शस्त्रयवचां े ्थवन कव नवही ||३||
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परुु षप्रधवन स्ां कृतीत शस्त्रयव न सिवन| यवचे
िळ
ू कवरि |सवत शपढ्यव र्ोके धरोन| कळलेच
नवही||४||
जने आिांकव शर्चवरली| तत्क्षि िक्ती उत्तरली|
चक्रवशां र्षयी||५||
योगसवधनेत पवर्ाती, लीलवर्ती ब्रम्हर्वशदनी
आदी शस्त्रयव िहवन| र्ेदवभयवसवत गवगी, िैत्यी,
सर्र्ती, घोषवलव, आयवा जवि| ध्यवनसवधनेत
पवर्ाती, लोपविद्रु व, लशलतव, षोर्षी िहवन|
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खेचरी अगोचरी िद्रु वांची जननी पवर्ातीच
जविवर्ी||६||
जो िवनी शस्त्रयव न सिवन| तो िढू अजवि|
सवऱ्यवतां नवदां िवरव ‘एकच’ यवचां े न भवन|
त्यवलवच||७||
परुु ष शन प्रकृशत न एक| र्वयु शन जविीर् एक|
शतथे स्त्री-परुु ष भेद| कवय उररलव||८||
परुु ष शन प्रकृती न र्ेगळे | सवरे त्यवच
ां चे सोहळे |
शतस गिु वांचे र्ोहवळे | शत्देर्वांत पवल्हवळवले||९||
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प्रकृती म्हिजे र्वय|ु परुु ष म्हिजे जविीर्
आय|ु दोंहो एक र्वसती देहवांत बहु| हे
जवशिजे||१०||
जैसे िल
ु वधवरवचे ्थवन शिश्नवत| तैसेच योनीत|
कांु र्शलनी दोहोंत| भेद न करी||११||
र्ेटोळे घवलनू ी नवशगिीगत| नवशगनीच आहे
्र्यांजवत| बैसली िल
ू वधवरीं
शनद्री्त|होऊनी||१२||
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्र्यशां च योगिवयव| परिवनदां शदधते सवधकवांसी
अनभु र्वयव| तीच शनशद्र्त झवलीयव| कै से||१३||
करूनी व्यक्तीर्री िवयव| आियशू न शर्कवरवचां ी
छवयव|असेलशच तो ्र्यां सवधक तर तयवसी
पररक्षवयव| तीच कांु र्शलनी||१४||
होतवां िशक्तपवत| गरुु चव ि्तकवर्र न्सयवसतवशच
र्रदह्त| परिेश्वरवची कृपव असेल शनतवांत|
तरीशच जवगतृ होईल कांु र्शलनी||१५||
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प्रथित: र्ळोनी सरळ| सोर्र्ोनी कांु र्ल|
तत््थवनीच गोल शफरते अिां ळ|
िल
ु वधवरां वत||१६||
िळ
ू आधवर| अथवातच िल
ू वधवर| चक्र हे
असते प्रथि प्रवकवर| योनी अथर्व शिश्नवत
असे हे जवि||१७||
परुु ष असो अथर्व स्त्री| उभयवांची
आध्यवशत्िक प्रगती सिवन होती | हे असवर्े
ध्यवनी| पर्ू ाग्रह न बवळगतव||१८||
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जैसव देर्ै आरवधनेचव िवगा| भक्ती, ध्यवन ,किा,
ज्ञवनयोग| तैसेशच प्रवथशिक अनभु तू ींचव हृदयी
होई प्रयवग| हषे ,भवर्शर्र्ितव ऐसे
कवही||१९||
हे चक्र होतवशच जवगतृ | ज्ञवन,प्रशतभविक्ती,
सजानिीलतव,भक्ती,र् किा, िक्तीचे िळ
ू होते
शनशिात| म्हिोनीच ‘िल
ू वधवर ‘हे नवि
्र्यांशसद्ध ठररले सत्यवथवात| यवहूनीच चवले
प्रर्वस पढु चव||२०||
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प्रथि हवशच टप्पव र्वटे सल
ु भ | शकांतु अन्
नसवयव हर्े शर्चशलत, नसवर्े िनी िळभ|
अन्सयथव परिज्ञवन होईन दल
ु ाभ| म्हिोनी िन
श्थर ठे र्ोशन ऐिव प्रर्वसवस आरांभ
करवर्व||2१||
यवपढु े प्रर्वस खर्तर जवि| परांतु प्रथिशच
आरांभ यशद असेल उत्ति तर पढु ील टप्पे
होतील कवहीसे सल
ु भ| प्रत्येक चक्रवतील
प्रर्वस.||२२||
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प्रथितः व्हवल आपि सर्ा अननभु तू | अनभु र्
-अनभु शू त नवही जविर्त| परीक्षव असतवत
अन्ु यतू | म्हिोशन न होतव शर्चशलत सवधनव
चवलू ठे र्वर्ी||२३||
गरुु र्री ठे शर्तव श्रध्दव| िवनशू न शिरोधवया तयव
िब्दव| ईश्वरशच शनशिातो प्रवरब्धव| ऐसव भवर्
सदैर्शच असवर्व||२४||
गगां व र्वशहली नव्हे -उलटी कांु र्शलनी चवशलली
तेंत|प्रपवत जवई िशिपरू वत| ्र्वशधष्ठवनवसी िवगे
सोर्ूनी||२५||
128

िशिपरू चक्रवचे ्थवन| पदवच्यव घोटयवत जवि|
अन्सय िवन्सयतवनरुु प ओटीपोटवत िशिपरु वचे दल
िहवन| ऐसे र्शिाले आहे चक्र िशिपरू ||२६||
िशिपरू वचे दल चत्र्वर| िक्तीचव शर्िक्त
ु सांचवर|
िशक्त प्रकटे सवकवर| िशिपरु वत प्रर्ेिे
कांु र्शलनी||२७||
सोिचक्रवचे सोळव दल सोळव| चौसष्ट कलवांचव
सोहळव| िशिपरु वचव िक्तीप्रप्रवत करे दलवांिी
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िोकळव|िशिपरु च सोिचक्रवतील हव सांपका शच
आगळवशच म्हिवर्व||२८||
सोिचक्र म्हिजे हदयवचे दल| िशिपरू ही कै से
असेल त्यवनां ी शर्दल ? जैसे दग्ु धवसी सपां शका तव
दग्ु धवसी िवने ‘र्य्य’ असशू न जळ शनश्चल|
तैसेशच िशिपरु वत दौर्तवशच िक्तीलहरी
सोिचक्रवचे दल उघर्ती||२९||
िशिपरु वत ्र्ीकवर प्रधवन| िवशनतवां
ओटीपोटवतील ्थवन| दैर्शर्धवन करे ग्रहि|
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ऐसव सवधक उलगर्शर्तो सिग्र सोिचक्रवचे
दल||३०||
िशिपरु वत धैया िक्ती प्रधवन| िवशनतवां पदवांच्यव
घोटवतले ्थवन|शर्पदवसां ी करे रिकांदन| ऐसव
सवधकवांचव प्रर्वस चवशललवां ्र्वशिष्ठवनकर्े
झशटती||३१||
्र्वशधष्ठवनवचे नविवशभधवन| जवहले
कै श्यवर्रून| हे घ्यवर्े सत्र्र जविनू | िहतव
्र्वशधष्ठवन चक्रवची||३२||
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्र्वशधष्ठवनचे ्थवन| नवभी अथर्व नवभीिध्यवत
जवि| जेथनू होतो र्ैखरीचव, परे चव ऐश्यव
र्विींचव जन्सि िहवन| जेथशू न नवळही जळ
ु ते
जीर्वत्म्यवसी||३३||
िेषवर्री पहुर्लव असतव शर्ष्िु रिवकवांत|
तयवच्यव नवभीतनू ी किल जवहले शनशिात|
सजृ नकवरी सष्टृ ीचव रचनवकतवा ब्रह्मदेर् जन्सिलव
तयवांत| हे सजृ नवचे प्रतीक||३४||
नवभीतनू ीच श्ववसवचां व होतो जन्सि| तेथेशच जवि
पचनवचे िवगा|ओकां वरही उिटतो ‘नवभीच्यव
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द्ववरवतनू ी अन् ओष्ठवांतनू ी खजा| ध्र्नी,र्वचव,
श्वसनवचे करी व्यर््थवपन||३५||
्र्वशधष्ठवनवचे ्थवन नवभीत| म्हिनू ी सवधकवने
सिय करवर्व व्यशतत| नतू न कवहीतरी सजृ न
करण्यवत| नतू न नतू न ज्ञवन शिळशर्ण्यवत
शचतां नवत सदव||३६||
तद्नतां री येते ते अनवहत| जे असते हदयी
श्थती|ज्यवचव नवद ‘ओिकवर ‘आहे सवक्षवत|
ऐसे अनवहत चक्र||३७||
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अनवहत म्हिजे जे कधीही न होई आहत|
सांपिू ा चैतन्सयवचव स्त्रोत| शर्ष्ि-ु रिेचे ्थवन शप्रय
अत्यतां | ऐसे अनवहत ते||३८||
नवद गजांु ते हदयवत, िनवत, अनवहतवत| शर्भीन्सन
नवद होई अनभु शू तत| कांु र्शलनी जेव्हव
अनवहतवत प्रर्ेित||३९||
अनवहतवचे ्थवन| हदयवतशच
जवि|आत्िवचेही-िनवचे परिवत्िव्र्रुप असते
शर्रवजिवन|सदवसर्ाथव||४०||
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तद्नतां री कांु र्शलनी प्रर्ेिते शर्िध्ु दवत|
शर्िध्ु दवचे ्थवन कांठवत| शर्भवगले सोळव
दलवतां | ऐसे ते शर्िद्ध
ु ||४१||
शर्िध्ु दवचे कांठवत ्थवन| तेंत र्विीची उदवत्ततव
जवि| ‘ि’ कवरवचव नवद होतो िहवन|
‘ओ’िकवरवतील अशां ति ‘ि’ िीषा होत
असे||४२||
शर्िध्ु दवत कांठे र्वहे रसप्रपवत| तवरव अितृ
कलि करत रवहे प्रर्वशहत| श्वसनवशर्नव
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सहस्त्रवरवतनू ीही करे प्रविरस अन्सर्ेशक्षत| शसध्द
सिवशध्थ असतवां िवस-न-् िवस||४३||
शर्शभन्सन ्र्वद शर्शभन्सन रसवांची अनभु तू ी| रस
शर्िध्ु दवतां नू ी र्वहती| इच्छे नरुु प पदवथा रसवने
होई तप्तृ ी| शर्नवअन्सने होई पोषिदेखील||४४||
प्रर्ेितव कोल्हवटीि शर्िध्ु दवतां | जिू कांठ
लवगतो फुटत| नवद िख
ु वतनू ी उिटत| ्फुरे
िब्द-नवद सकळ||४५||
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तद्नतां री िक्तीने ‘आज्ञव’ के ली| सगळी
व्यर्श्थत बैसली| तिी िक्ती र्दली| देत
आज्ञवचक्रवचे ्पष्टीकरि||४६||
आज्ञवचक्र हव टप्पव िेर्टचव| परिवत्िव ही
शिलन होण्यवचव| प्रर्वस शनरांतरशच असे शकांतु
अतां असे सिग्र जवशिर्वांचव| ऐसे हे
आज्ञवचक्र||४७||
आज्ञवचक्रवचे ्थवन| ततृ ीय नेत्वांत जवि|
प्रर्ेितवशां च तेंत कांु र्शलनी लवशगते ध्यवन|
शनशर्ाकवर शचत्त होते, शनरसते भवन||४८||
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सभां र्तः शदव्यदृष्टीचव, शकांबहुनव आत्िदृष्टीचव
होतो सवक्षवत्कवर| कल्पने दृश्य होते सवकवर|
ध्यवनवत तेज दिान, अथर्व शदसे परिेश्वर|
परिवत्िवही घर्र्ू िकतो||४९||
सभां र्तः ऐसे कव म्हटले| कोिीतरी
िक्तीसांर्वदिध्ये शर्चवररले| प्रश्न-पच्ृ छन के ले|
िक्तीने उत्तर शदधले झशटती||५०||
सभां र्तः म्हिण्यवचे कवरि| अनभु र्,
नेशिर्ेची जविीर्, गरुु कृपव, आरवध्यवची कृपव,
सवधकवांची िनश्थती शकांबहुनव सवधनेचे
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सियक्षि| यवांर्रही शनधवाररत होतो जवि|
परिवत्म्यविी शकांर्व शदव्यदृष्टीचव लवभ||५१||
दोन दळवचां े हे चक्र| ्र्यां ततृ ीय नेत्| अन् यवांचे
दळ ही नेत्शच जवि| जसव शत्नेत्वनां ी शिर्तत्त्र्
अथर्व सवशर्त्ीतत्र् होते िरीरे उत्पन्सन||५२||
हे ्थवन 'ओिकवरव’तील ‘उ’ कवरवचे जवि|
नवद हव एकशच तरीही तयव ्पांदने सत्यकशल्पत दृश्ये उिटती नेत्पटलवांर्र िहवन|
शकांबहुनव िनचक्षर्ु री अतां चक्षर्ु रीही
उिटती||५३||
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ज्यव सियी असते कांु र्शलनी आज्ञवचक्रवत|
त्यवक्षिीच तेजवचे आगिन होतसे नेत्वांत|
कदव-कदव न सवहर्ते ऐसे तेज-पजांु |तत्सियी
एकशच उपवय जविवर्व||५४||
उपवय कवहीसव कठीि| चचां ळ िनवसी करे ल
श्थर जवि| अनवहतें कांु र्शलनी असतवां,
तत्सियी हव उपवय करवल, तर हव उपवय करे ल
उत्ति अननु तू प्रदवन| ऐसव हव उपवय
जविवर्व||५५||
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हव उपवय आहे ‘ध्यवन’| सर्ा योगवांिध्ये िहवन|
योगी-शसध्द-तप्र्ींचे आरवधनवचे िख्ु य
सवधन| ईश्वरवची एकरुप होण्यवचव हवही िवगा
श्रेष्ठ||५६||
तयव ध्यवनवकवरिे होते परिज्ञवन| ईश्वर-आत्िवसष्टृ ीचे ज्ञवन तथव होते सक्ष्ू िवशतसक्ष्ू िवचे दिान|
आज्ञवचक्रवचे तेज घेतव येते नेत्ें सविवर्नू |ततीय
नेत् होतो जवगतृ ||५७||
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ऐसे द्वय नेत् तेजर्ांत होतवां|ततृ ीय नेत् जवगतृ
होतवां| कांु र्शलनी उध्र्ािवगी अग्रसररत होतवां|
सहस्त्रवरच्यव शदिेने प्रर्वस होतसे||५८||
ज्ञवत्यवच्यव लक्षिवतां सत्वर्ी र् षोर्िरक्तशपत्ी
शर्षयी जविनू घेतले होते शर््ततृ | म्हिनू ी
तयवचे शर्र्ेचन सांक्षेपवत| जवियू व सहस्त्रवरवचे
ज्ञवन फक्त| यथवथे||५९||
सहस्त्रवरवचे ्थवन िश्तकवत| शकांबहुनव दळे
उांच इतक
ु ी की पोहचे ब्रम्हरांधवत|प्रत्येक
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पवकुळी न्सहवऊन येते तेजें आरक्त| नवांदते
ि्तकें ||६०||
अ्फुट प्रकवि होतो प्रसतृ | सक्ष्ू ि तेज:कि
होतवत हे ्फुशटत| सकवरवत्िक ऊजवा होते
शनशिात| सहस्त्रवरे ऊध्र्ागविी||६१||
तवरे ची रससररतव| प्रशतभेची िब्दप्रसतृ व|
उद्यवनवतील सांदु र पष्ु पलतव|असती िश्तष्कें उध्र्े||६३||
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शर्भीन्सन िेजर्वनी पष्ु पें| सगु ांधवत ही उत्ति हे|
प्रत्येक सगु ांध- शदव्य-िहवन-दपा-इतरे |
नवशसके पयांत येती||६४||
सतरवर्व परुु ष र् सतरवर्ी प्रकृती| जवहली ऐसी
सत्वर्ी| धवरुशनयव कलि हवती| ्र्वदवचे
भवांर्वर शर्िध्ु दे प्रर्वशहत करीतसे||६५||
ब्रम्हरांधे सहस्त्र दळवांर्री श्वेतशबांद|ू तो आत्िव
उष्ितेचव बधां |ु तो चैतन्सयवचव शसधां |ु कै से तो
जविवर्व||६६||
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अर्कवि भ्रििवसियी आत्िव यत्क्षिी करे
भ्रभि|तत्सियी करे श्वेतशबांदु ि्तके तयवच्यव
उष्िव तथव ऊजेचे सयां ोजन| िरीरवत करे
प्रविजीर्नरसवचे र्हन|सर्े कवये िरीरवची करे
सव्ु यर्श्थत||६७||
सहसत्वरवच्यव िध्यभवगे र्सत असे
परिवत्िव,परब्रम्ह अशां ति सत्य,ऋत, शनत्य| ऐसे
हे परिेश्वरतत्र् ि्तकी असे श्थत|
सहसत्दलवांची र्लये जयवपररते||६८||
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तर कधी प्रवप्त होते सिवधीची अर््थव ?
अनवहते, शर्िध्ु दे की सहस्त्रवरे अिी आहे
िक
ां व| सिवधी तथव परिसिवधी शकांबहुनव
शर्कल्प, अशर्कल्प सिवधीचे शर्र्ेचन द्यवर्े
सर्ाथव| कोिी िक
ां व पशृ च्छली||६९||
त्यवर्री िक्ती र्दली| यत्क्षिी कांु र्शलनी
अनवहते र्व शर्िध्ु दे प्रर्ेिली|यशद ईश्वरकृपव
अपल्ु यवकर्े र्शळली| तत्सियी आरांशभक होते
सिवधीची अर््थव||७०||
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अनवहत, शर्िध्ु दवपवसनू ी सिवधीची प्रवरांशभक
अर््थव होते आरांशभत|सहस्त्रवरवसी पोशचतव
कांु र्शलनी ब्रम्हरांधवत| होतवां परिज्ञवन प्रवप्त|
परिसिवधी होते अनभु शू त||७१||
परिसिवधी म्हिजे उच्च कोटीची सिवधी|
शजसी नसे कोितीही उपवधी|
परिवनदां ,परिज्ञवन,परितेचव अनभु र् होई ऐसी
ती िहवसिवधी| सवधकहो,आपि सर्वांनी
जविवर्ी||७२||
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सशर्कल्प सिवधी असते शर्चवर ,्थल,कवल,
अर्कवि, अतां रांगवसांबांशधत| सशर्कल्प ने
िवश्वतवनदां वहूनी प्रश्न अशधक| तरीही त्यव
प्रश्नवांच्यव िोधवत| आनांद शिळे जे||७३||
अशर्कल्प सिवधीत असते एक अतां हीन,
अियवाशदत, अनांत ऐसे आत्िव-परिवत्िव्थवन|
ईश्वरविी एकरुप होण्यवचे परिवनदां | आत्िव
परिवत्िविी एकवत्ि होतवां अनभु र् होतो उत्कट
िहवन| ऐसे शर्र्ेचन िक्तें ्पष्ट के ले||७४||
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िवत् िनजु नहो ! एक असू द्यव लक्षवत| एकर्वर
सप्तचकवचव प्रर्वस होतवां पिू ा| कांु र्शलनी न
होतवां शनशद्र्त| प्रर्वस चवलू ठे र्ते||७५||
इशत श्री िशक्तर्चने चक्रदिान पिू ा जवहले
जवि| सप्तचक्रवतील अनभु र्नू | सहस्त्रवरवतील
परिज्ञवन| िनी उतरर्नू ी घ्यवर्े||७६||
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🦋🦋 िररक्तशष्ट 🌼🌼
१) दिक :- शनरूपिवच्यव प्रथि अध्यवयवत दि देर्तवच
ां े
्तर्न के ले जवते,त्यवलवच ‘दिक’ म्हितवत.
२) प्रथि अध्यवयवत, दसु ऱ्यव चरिवनांतर आलेल्यव
स्ां कृत श्लोकवच
ां व अथा :- कवरि िलव ्र्िाियी लक
ां व
्र्ीकवया नवही, लक्ष्ििव! (कवरि) िवतव र् िवतभृ िू ी
्र्गवापेक्षव श्रेष्ठ आहे.”
३) रे र्र्:- फवटलेल्यव शकांर्व जन्सु यव कपर््यवांनव गोंर्े
लवर्नू सि
ु ोशभत करिे.
४) भशू यष्ठ :- (येथे अथा) अनेक रूपवतां र्वस करिे.
५) सष्ठु :- उत्ति, िहवन
६) सोयवाहूशन :- सयू वाहून
७) शनि :- एक चकवकतव धवतू
८) धष्टृ :- धैयार्वन र् सयां िी
९) १५ व्यव चरिवनतां र आलेले स्ां कृत श्लोकवच
ां व अथा:गरू
ु चरिी सदैर् र्ांदन असो. त्यव चरिवांचे िलव शर््िरि
कधी न घर्ो.हे गरू
ु ,तू ज्ञवन र् तेजवचव िहवन शनशध असनू
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तू दयवळू आशि तप्र्ी आहेस. तू शदर्सरवत् आपल्यव
शिष्यवच्यव शहतवचे शचांतन करतोस.( म्हिनू ) गरू
ु चरिी
सदैर् र्दां न असो. तू कांु भवर, तर िी िवती, तू िशू ताकवर र्
िी पवषवि आहे. तझ्ु यव हवतनू िवझ्यव व्यशक्तित्त्र्वची
शनशिती घर्ते आहे. त्यव हवतवांचे शर््िरि न घर्ो.
१०) दौष्यांती:- दष्ु यांतवचव पत्ु
११)चरि क्र.२२ नांतर आलेल्यव सां्कृत श्लोकवचव अथा:भवर( तेजस) लव तोलनू धरिवरव म्हिनू ‘भवरत’, र्ैशदक
लोकवांनी व्यवपलेलव देि म्हिनू ' आयादि
े ’, स्ां कृतीचे िळ
ू
म्हिनू येथे ' स्ां कृत भवषेचव जन्सि झवलव, पशर्त्तेचे ्थवन
म्हिनू ' शहन्सद्ु थवन' ही भवरतवची शर्शभन्सन नवर्ां आहेत.
१२) िन-ु ितरुपे :- ब्रम्हदेर्वची सांतवने :- स्त्री परुु षवांनव
शनिवाि करिवरे .
१३) एक सत:् - आद्य तत्र्, आशदिक्ती
१४) ३० व्यव चरिव नांतर आलेल्यव सां्कृत श्लोकवचव
अथा :- र्ेद, गीतव, रविवयि र्, सत् , िहवकर्ी
र्ेदव्यवसवशिर्वय भरतरवष्रवची िहत्तव कसली?
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१५) चरि क्र.३१ नांतर आलेल्यव सां्कृत श्लोकवचव अथा:जेथे जन्सि- ित्ृ यू र् पवलनपोषि असे सांपिू ा जीर्न व्यतीत
होते, ती किाभिू ी कव होऊ िकत नवही, सौशित्व?
१६) त्यगिु े:- सत्त्र्,रज, ति
१७ )चरि क्र.४४ नतां र आलेल्यव स्ां कृत श्लोकवचव अथा:र्ीिव र् प्ु तक धवरि करिवऱ्यव, किळवर्र आसन्थ
असिवऱ्यव, िभ्रु र्स्त्र पररधवन करिवऱ्यव, र् कलव- शर्द्यव
प्रदवन करण्यवऱ्यव िवरदव्र्रूप सर्र्ती देर्ीलव िवझव
प्रिवि असो.
१८ )चरि क्र. ४५ नतां र आलेल्यव स्ां कृत श्लोकवचव अथा :आकविवतनू पर्िवरे पवर्सवचे पविी जसां िेर्टी सवगरवलव
शिळते, तसेच सर्ा देर्वांनव के लेले नि्कवर ईश्वरवलव पोचते.
१९)५६ र्व चरि :- उपशनषदवांनव ‘ र्ेदवांत' असेही म्हटले
जवते.
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उत्ति प्रपांचवचे लक्षि
२०) अर््थवतीत:- देहवच्यव अर््थेपलीकर्े
२१) शर्देह :- देहवच्यव जवशिर्ेपलीकर्े
२२) असवर:- जे ग्रहि करू िकत नवही असे.
२३ )हयाक्षवपरी:- शसांहवसवरखे
२४)चरि क्र.१८ चव अथा:- येथे ियसभेतील आख्यवशयकव
सवांशगतली आहे. ज्यवत पवांर्र्वांनव सर्ात् कृष्िदिान घर्ते.
२५ )चौयातव:- चोरी
२६) िगृ यव:- शिकवर
२७ )दवरव:- पत्नी
२८ )अत: - म्हिनू
२९) उरो:- िवांर्ी
३०) चत्र्वरित लक्ष:- चवरिे लवख
३१) कतात्ृ र्:- (येथे अथा) किवाचे कतेपि
३२) रुदिे:- रर्िां, द:ु ख करिे.
३३) षोर्िरक्तशपत्ी:- सोळव रक्तशबांदू र् पीतशबांदतांू नू
बनलेलव परिवत्म्यवांि ( सहस्त्रवरवतील)
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ज्ञवत्यवचे लक्षि
३४) असवरवचे र्िन:- अग्रहिीय सोर्ून देिे
३५) दतां लोिनखवांचे:- दवत, के स र् नखां
३६) धनांजय:- धनवलव शजांकिवरव ( येथे अथा) धनवच्यव
आसक्तीलव शजांकिवरव
३७ )कवलांजय:- ित्ृ यू शकांर्व कवळवर्र शर्जय प्रवप्त करिवरव
३८) रूज्जांय:- रोगवांर्र शनयांत्ि शिळर्िवरव
३९ )िशृ त्तकवकलव :- िवतीनां शिल्प घर्र्ण्यवची कलव
४०) तशर्तशनशिाि:- र्ीजशनशिाती
४१) श्रव्यवतीतवश्रवव्य:- ऐकू येतव येिवरव, किी र् जव्त
र्वरांर्वरतेचव ध्र्नी
४२) जशम्िचव:- जन्सिीचव
४३)अ्त:ु - असो.
४४) चत्र्वर:- चवर
४५ )िवनसवत:- िनवत
४६) अजन्सिवचे:- ज्यवचव जन्सि झवलव नवही, अिव आत्िवचे
४७) शनळशबांदतू :- आत्म्यवचे र्वहन नीळशबांदु असते.
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४८) कवांतल
ु व:- पत्नीची बहीि
४९ )नवगीि:- योगशनद्रव
५०) जवगीि:- जवगतृ ीची अर््थव
५१ )िवळीिीकर्े:- सत्वर्ीकर्े
५२) तेजस:- सहस्त्रवरवतील तेजशबांदू
चक्रदिान िधील
५३) दिन:- शनयांत्ि
५४) शतसगिु :- तीन गिु वांचे तीस गिु वांत शर्भवजन
५५ )अननु भू तू :- अनभु तू ी न येिे
५६) अन्ु यतू :- सिवशर्ष्ट असिे
५७) सोि चक्र:६ ह्रदयवतील चक्र
५८ )आहत:- शर्चशलत
५९) ब्रम्हरांध:- ि्तकवच्यव उध्र्ाभवगी
६०) अन्सर्ेशक्षत:- पवठर्िे
६१)अननु तू :- अत्यांत उत्कट
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निनकता पाटील याांची ई सानित्यवर प्रकानशत पुस्तके

पस्ु तक
वाचण्यासाठी
कव्हरवर
वक्ट्लक करा
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ई सानित्य प्रनतष्ठािला तेरा वषं पूर्ण झाली.
निनकता पाटील याांचां ई सानित्यचां िे चवथां पुस्तक.
वनवकता राजेश पाटील ही मळ
ू ची िोंवबवलीची असनू सद्यकालात वतचे
वास्तव्य काही वषाांपासनू वागां णीत आहे. कुटुांबवत लेखनवचव र्व सवशहत्यवचव
र्वरसव असव नवही. पि अगदी िवलेय र्यवतच शतलव लेखनवची ऊिी िवांत
बसू देईनव. र्यवच्यव तेरवव्यव र्षवापयांत शतने पिू ा प्ु तक होईल इतके शलशहले.
नांतर िरवठी सवशहत्यवचव ररतसर अभयवस करून आतव ती सवशहत्यवच्यव
र्ेगर्ेगळयव रसवच्ां यव शनशिातीचव अनभु र् घेत आहे. वतने वलवहलेल्या पवहल्या
तीनही पस्ु तकाचां े कौतक
ु वाचकाांनी के ले आहे. सध्यव ती आपल्यव पवचव्यव
प्ु तकवच्यव तयवरीत आहे.
असे अनेक तरूि लेखक खपू छवन शलहीत आहेत. पि त्यवांची प्ु तकां
प्रकवशित करवयलव प्रकविक धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांचे नवर् प्रशसद्ध
नसल्यविळ
ु े त्यवांच्यव प्ु तकशर्क्रीबद्दल प्रकविक सविांक असतवत. जर यव
लेखकवांची प्ु तके र्वचकवांसिोर आली नवही तर त्यवांचे नवांर् प्रवसद्ध होिवर
कसे? यव दष्टु चक्रवत सवपर्ून अनेक तरूि लेखकवांच्यव शपढ्यव बरबवद
झवल्यव. पि आतव इटां रनेटवर नवलेखकवांनव र्वचकवांपयांत नेण्यवचे कवि अनेक
सां्थव करत आहेत.
ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ६ लाख र्वचकवपां यांत यव नर्ीन
लेखकवनां व नेण्यवचे कवि ही स्ां थव करते. पिू ा शर्नविल्ू य. लेखकवनां वही
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कोितवही खचा नवही. भववष्य काळात लेखकवांनव भरघोस िवनधन देण्यवसवठी
ई सवशहत्यचे प्रयत्न चवलू आहेत. नर्नर्ीन तवकदर्वन लेखक ई सवशहत्यवकर्े
र्ळत आहेत. त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस स्ततु ी तर
कवहींच्यव र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीके लव positively घॆऊन हे लेखक
आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरू
ु ची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री पवटील,
कोिल िवनकर, सरु ज गवतवर्े, अनपू सवळगवर्कर, बवळवसवहेब शिांपी, चांदन
शर्चवरे , सौरभ र्वगळे , यिरवज पवरखी, चद्रां िॆखर सवर्तां , सयां ि बवगवयतकर,
ओकां वर झवांज,े पांकज घवरे , शर्नवयक पोतदवर, चद्रां कवतां शिांद,े शनरांजन
कुलकिी, चवरुलतव शर्सपतु े, कवशताक हजवरे , गिेि सवनप, िनोज चवपके ,
िहेि जवधर्, िनोज शगरसे, िृदल
ु व पवटील, शनलेि देसवई, सनहव पठवि,
सजां य बनसोर्े, सजां य येरिे, ितां नू पवठक, श्रेशिक सरर्े, िभु ि रोकर्े,
सधु वकर तळर्र्ेकर, शदप्ती कवबवर्े, भपू ेि कांु भवर, सोनवली सविांत, के तकी
िहव, शर्शनतव देिपवांर्े, सौरभ कोरगवर्ां कर, शिशलांद कुलकिी, िभु ि पवटील,
आशिष कले, सरु ें द्र पवथरकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, शनशिष सोनवर, उिव कोल्हे,
गिेि ढोले, सशचन तोर्कर, िहेि पवठवर्े, अशभजीत पैठिपगवरे , कवशताक
हजवरे , शकरि दििख
ु े, जगशदि खवांदर्े वले, िवधरु ी नवईक, शर्िवल दळर्ी,
गौरी कुलकणी, वजतेश उबाळे , वप्रतम साळांुखे, कुमार सोनावणे, प्रवतक
उकले, सजु ाता वसद्धा, गायत्ी रोिे, मनोज कळमकर, काजल दळवी, सवचन
बोरसे, कावतिकी भट, िॉ. वप्रतम दरविे, अमोल गवळी, वनवकता पाटील,
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सजां ीवनी देशपाांिे, अांवकता वशांद,े काजल दळवी असे अनेक तरूि लेखक
सवतत्यपिू ा लेखन करत आहेत.
इटां रनेटवर हौिी मराठी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव
र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकर्े गांभीरपिे पहविवरे आशि आपल्यव लेखनवलव
पैलू पवर्ण्यवकर्े लक्ष देिवरे तरूि लेखक येत आहेत. ही नर्ीन लेखकवचां ी
फ़ौज िरवठी भवषेलव नर्ीन प्रकवििवन जगवत ्थवन शिळर्नू देतील. त्यवांच्यव
सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव शिळो. र्वचकवनां व आनदां शिळो. िरवठीची
भरभरवट होर्ो. जगवतील सर्ोत्कृ ष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवषव म्हिनू
िरवठीची ओळख जगवलव होर्ो.
यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनदां .
यव यिवत ई लेखकवचां व शसहां वचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.
ब्स. अजनू कवय पवशहजे?
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